
Pašije podle evangelisty Lukáše (Lk + Iz)

10. 4. 2020 nahrávka v době koronavirového nouzového stavu

Pozdrav Pokoj vám ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha

svatého. Amen.

Introit Toto  praví  Hospodin,  vykupitel  Izraele,  jeho

svatý, tomu, který je v opovržení, jehož si kdejaký pronárod hnusí, služebníku vlád-

ců: Spatří tě králové a povstanou, a velmožové se skloní, kvůli Hospodinu, který je

věrný,  kvůli  Svatému  Izraele,  který  tě  vyvolil.  Toto  praví  Hospodin:  odpovím  ti

v čase přízně, pomohu ti v den spásy, budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu,

abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil. (Iz 49,7n)

Úvodní slovo Milí bratři a sestry, letošní velkopáteční boho-

služby spolu sdílíme na dálku, protože se kvůli epidemii koronaviru nemůžeme se-

jít  v kostele.  Tak  jako  každý  rok  se  však  vracíme  k příběhu  našeho  Pána,  Ježíše

Krista, k jeho cestě na smrt, kterou si na Velký pátek připomínáme. Letos budeme

tento příběh číst  podle evangelisty  Lukáše, jeho svědectví  doplňovat slovy staro-

zákonního proroka Izajáše. Třetím svědeckým hlasem jsou společné písně z Evan-

gelického zpěvníku,  k nim  se  můžete  přidat.  V nahrávce nás  jimi  bude provázet

komorní pěvecký sbor Východomoravského seniorátu.

Píseň 440,1 a 4 Ozvi se, Pane můj

Modlitba Hospodine, rozpomínáme se na veliký skutek

tvého  milosrdenství  a slitování.  Vydal  jsi  pro  nás  svého  Syna,  Ježíše  Krista,  aby

umřel na kříži, a tak nás vysvobodil z moci zla a hříchu.

Beránku poslušný až do smrti kříže – vyznává-

me se před Tebou ze své mnohé neposlušnosti. Tebe, který jsi nás tak miloval, za-

rmucujeme svou neláskou. Tobě věrnému až do konce – nevěrně utíkáme. 

Synu Boží, tichý Beránku! Dej nám a své církvi

všude po světě ducha pokání. Nauč nás rozumět tomu, co se stalo tam na Golgotě –

snažit  se to pochopit  z pravdivého svědectví Tvého Slova, a ne ze svých představ

a dohadů. Nauč nás děkovat a jásat nad tím, že Tvé milosti je dost pro všecky, že Tvé

dílo dokonale stačí. Nauč nás, prosíme, v jednotě a vzájemné lásce přijímat dary Tvé

milosti a vyhlížet Tvůj příchod v plnosti a slávě. Amen.



Poslyšme příběh cesty našeho Pána na kříž podle svědectví Lukášova, kapitol 22 a 23:

A Lk 22,1–20 1Blížil  se  svátek  nekvašených  chlebů,  veliko-

noce.  2Velekněží  a zákoníci  přemýšleli,  jak by  ho  zahubili;  báli  se  však lidu.  3Tu

vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.  4Ode-

šel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. 5Oni se zaradova-

li a dohodli se, že mu dají peníze. 6Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost,

aby jim ho vydal, až při tom nebude zástup.

B 7Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být

zabit velikonoční beránek. 8Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: „Jděte a připravte

nám  beránka,  abychom  slavili  velikonoční  večeři.“  9Oni  mu  řekli:  „Kde  chceš,

abychom ji  připravili?“  10Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který

nese  džbán  vody.  Jděte  za  ním  do domu,  do  něhož  vejde,  a řekněte  hospodáři:
11‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního

beránka?‘ 12A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“
13Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka.

A 14Když  nastala  hodina,  usedl  ke  stolu  a apo-

štolové s ním.  15Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než

budu trpět. 16Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění

v království Božím.“  17Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi se-

bou.  18Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud

nepřijde království  Boží.“  19Pak vzal  chléb,  vzdal  díky,  lámal a dával jim se slovy:

„Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“  20A právě tak,

když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou

krví, která se za vás prolévá.“

B Iz 25,6–8 6Hospodin zástupů připraví na této hoře všem

národům hostinu tučnou,  hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vy-

zrálé a přečištěné.  7Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, při-

krývku,  která  přikrývá  všechny  pronárody.  8Panovník  Hospodin  provždy  odstraní

smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil

Hospodin.

A Lk 22,21–34 21„Avšak  hle,  můj  zrádce  je  se  mnou  u stolu.
22Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje.“ 23A oni se

začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní.

B 24Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi nej-

větší.  25Řekl jim: „Králové panují nad národy,  a ti,  kdo jsou u moci, dávají  si  říkat
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dobrodinci. 26Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je

v čele, buď jako ten, který slouží. 27Neboť kdo je větší: ten, kdo sedí za stolem, či ten,

kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem? Ale já jsem mezi vámi jako ten, kte-

rý slouží. 28A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. 29Já vám uděluji krá-

lovství, jako je můj Otec udělil  mně,  30abyste v mém království jedli  a pili  u mého

stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.“

A 31„Šimone,  Šimone,  hle,  satan  si  vyžádal,  aby

vás směl tříbit jako pšenici. 32Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty,

až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“  33Řekl mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít

i do vězení a na smrt.“ 34Ježíš mu řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve,

a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“ 

B Iz 53,1–3 1Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže

Hospodinova?  2Vyrostl  před ním jako proutek,  jak oddenek z vyprahlé země, neměl

vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychti-

li.  3Byl v opovržení,  kdekdo se ho zřekl,  muž plný bolesti,  zkoušený nemocemi, jako

ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

Píseň 308,1–2 Jezu Kriste, štědrý kněže

A Lk 22,35–53 35Řekl  jim:  „Když  jsem vás  vyslal  bez  měšce,

mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?“ Oni mu odpověděli: „Neměli.“ 36Řekl

jim: „Nyní  však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej

plášť a kup si meč. 37Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: ‚Byl za-

počten mezi zločince.‘ Neboť to, co se na mne vztahuje, dochází svého cíle.“  38Oni

mu řekli: „Pane, tu jsou dva meče.“ Na to jim řekl: „To stačí.“

B 39Potom se jako obvykle odebral na Olivovou

horu; učedníci ho následovali.  40Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste

neupadli  do  pokušení.“  41Pak se  od  nich  vzdálil,  co  by  kamenem dohodil,  klekl

a modlil se: 42„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle

se staň.“ 43Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. 44Ježíš v úzkostech zápasil

a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. 45Pak vstal od

modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli.  46Řekl jim: „Jak to, že

spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“

A 47Ještě  ani  nedomluvil,  a hle,  zástup,  a vpředu

ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti;  přistoupil  k Ježíšovi,  aby ho políbil.
48Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“  49Když ti, kteří byli s Ježí-

šem, viděli  co nastává, řekli:  „Pane, máme se bít  mečem?“  50A jeden z nich napadl
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sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho.  51Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím.“ Dotkl se

jeho ucha a uzdravil ho. 52Pak řekl Ježíš těm, kteří pro něho přišli, kněžím, velitelům

stráže a starším: „Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. 53Denně jsem byl

mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“

B Iz 29,15–19 15Běda  těm,  kdo  své  záměry  skrývají  hluboko

před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás

ví?“  16Je to vaše převrácenost,  jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká

dílo tom, kdo je udělal: „On mě neudělal“? Což výtvor řekne o  svém tvůrci: „On ničemu

nerozumí“?  17Potrvá to jenom velmi krátce a Libanón se změní v sad a sad bude mít

cenu lesa.  18I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty

a ze tmy. 19Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou já-

sat vstříc Svatému Izraele.

Píseň 355,1–4 Kristus má v rukou celý svět

A Lk 22,54–71 54Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu.

Petr šel zpovzdálí za nimi. 55Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo,

přisedl mezi ně i Petr. 56A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně

se na něj podívala a řekla: „Tenhle byl také s ním!“  57Ale on zapřel: „Vůbec ho ne-

znám.“ 58Zakrátko ho spatřil někdo jiný a řekl: „Ty jsi také jeden z nich.“ Petr odpo-

věděl: „Nejsem!“  59Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: „I tenhle byl určitě

s ním, vždyť je z Galileje!“  60Petr řekl: „Vůbec nevím, o čem mluvíš!“ A ihned, ještě

než domluvil,  zakokrhal kohout.  61Tu se Pán obrátil  a pohleděl na Petra; a Petr se

rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: „Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš

mne třikrát.“ 62Vyšel ven a hořce se rozplakal.

B 63Muži,  kteří  Ježíše  hlídali,  posmívali  se  mu

a bili  ho;  64zavázali  mu oči a ptali se ho: „Hádej, proroku, kdo tě uhodil.“  65A ještě

mnoha jinými slovy ho uráželi. 

A 66Jakmile  nastal  den,  shromáždili  se  starší

z lidu, velekněží a zákoníci, odvedli ho před svou radu a řekli mu: 67„Jsi-li Mesiáš, po-

věz nám to.“ Odpověděl jim: „I když vám to řeknu, neuvěříte. 68Položím-li otázku já

vám, neodpovíte. 69Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohou-

cího Boha.“  70Tu mu řekli všichni: „Jsi tedy Syn Boží?“ On jim odpověděl: „Vy sami

říkáte, že já jsem.“ 71Oni řekli: „Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyše-

li z jeho úst.“

B Iz 50,4–9 4Panovník  Hospodin  dal  mi  jazyk  učedníků,

abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi
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uši, abych slyšel jako učedníci. 5Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani

neuhýbám nazpět. 6Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vou-

sy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.  7Panovník  Hospodin je moje

pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z kře-

mene, a vím, že nebudu zahanben.  8Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.  Kdo

chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke

mně přistoupí! 9Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc.

Píseň 308,3–6 Tys ráčil v nás přebývati

A Lk 23,1–25 1Tu  povstalo  celé  shromáždění  a odvedli  ho

k Pilátovi. 2Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk

náš národ, brání  odvádět císaři  daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.“  3Pilát mu

položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ 4Pilát řekl ve-

lekněžím a zástupům: „Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám.“ 5Ale oni na

něj naléhali: „Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až

sem.“ 6Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. 7Když se dově-

děl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě

v těch dnech také v Jeruzalémě.

B 8Když  Herodes  Ježíše  spatřil,  velmi  se  zara-

doval; už dávno si ho totiž  přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že

uvidí, jak dělá nějaký zázrak. 9Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpoví-

dal. 10Byli při tom i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. 11Tu se od něho

Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnost-

ní šat a poslal ho zase k Pilátovi. 12Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím

totiž bylo mezi nimi nepřátelství.

A 13Pilát svolal velekněze, členy rady i lid  14a řekl

jim: „Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte,

před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete. 15Ani Herodes

ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.
16Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“  17Musel jim totiž o svátcích pro-

pustit vždy jednoho člověka. 18Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť

nám Barabáše!“  19To byl člověk, kterého uvrhli  do vězení  pro jakousi  vzpouru ve

městě  a vraždu.  20Tu  k nim  Pilát  znovu  promluvil,  neboť  chtěl  Ježíše  propustit.
21Avšak  oni  křičeli:  „Na  kříž,  na  kříž  s ním!“  22Promluvil  k nim  potřetí:  „Čeho  se

vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat

a pak ho propustím.“  23Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukři-
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žovat; a jejich křik se stále stupňoval. 24A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. 25Propustil

toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali; Ježíše vy-

dal, aby se s ním stalo, co chtěli.

B Iz 53,4–6 4Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti

na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a  pokořen. 5Jenže on byl

proklán  pro  naši  nevěrnost,  zmučen  pro  naši  nepravost.  Trestání  snášel  pro  náš

pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal

svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

A Lk 23,26–43 26Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona

z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. 27Za ním šel

veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho.  28Ježíš se k nim obrátil

a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi;
29hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: ‚Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy ne-

rodily  a nekojily!‘  30Tehdy ‚řeknou horám: Padněte  na nás,  a pahrbkům: Přikryjte

nás!‘ 31Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“

B 32Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zlo-

činci.  33Když  přišli  na  místo,  které  se  nazývá  Lebka,  ukřižovali  jej  i ty  zločince,

jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 34Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť ne-

vědí, co činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem. 35Lid stál a díval se. Členové rady se mu

vysmívali a říkali:  „Jiné zachránil,  ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený

Boží.“ 36Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet 37a říkali: „Když

jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ 38Nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským

a hebrejským: „Toto je král Židů.“

A 39Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se

mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ 40Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani

Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.  41A my jsme odsouzeni

spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“  42A řekl:

„Ježíši,  pamatuj  na  mne,  až  přijdeš  do  svého  království.“  43Ježíš  mu  odpověděl:

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

B Iz 53,7–9 7Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako be-

ránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 8Byl za-

držen  a vzat  na soud.  Kdopak  pomyslí  na jeho pokolení?  Vždyť byl  vyťat  ze  země

živých, raněn pro nevěrnost  mého lidu.  9Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem

smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.

Píseň 331,1–2 Má víra pohlíží
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A Lk 23,44–56 44Bylo  už  kolem  poledne;  tu  nastala  tma  po

celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. 45Chrámová opona se roztrhla

v půli.  46A Ježíš  zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého

ducha.“ Po těch slovech skonal. 

B 47Když  setník  viděl,  co se  stalo,  velebil  Boha

a řekl: „Tento člověk byl vskutku spravedlivý.“ 48A ti, kdo se v celých zástupech sešli

na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. 49Všichni jeho

přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděly.

A 50Členem židovské rady byl muž jménem Josef,

člověk dobrý  a spravedlivý,  51který  nesouhlasil  s jejich  rozhodnutím  a činem. Po-

cházel z židovského města Arimatie a patřil  k těm, kdo očekávali  království  Boží.
52Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo; 53sňal je z kříže, zavinul do plátna

a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. 54Byl pátek

a začínala sobota.  55Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to,

jak bylo tělo pochováno. 56Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale

v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.

B Iz 53,10–12 10Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí,

aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vyko-

ná vůli Hospodinovu.  11Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. „Tím, co za -

kusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na

sebe vezme. 12Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to,

že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh

jej postihl místo nevěrných.

Kázání: Iz 53,3–6

1. Vyslechli jsme pašijní vyprávění evangelisty Lukáše. Připomněli jsme si tím tu po-

slední část cesty, která Ježíše vedla na kříž, k jeho popravě – to je připomínka Velké-

ho  pátku.  Zvykli  jsme  si  tomuto  příběhu  naslouchat  společně,  ve  shromáždění

církve,  letos  jej  však  nezvykle  posloucháme  nebo  si  jej  pročítáme  ve  svých  do-

movech, se svými rodinami nebo sami. Ať ve společenství  nebo o samotě se tím

však vztahujeme, vracíme k té cestě, k tomu příběhu, na který už evangelisté hleděli

zpět do minulosti a jehož význam se pokoušeli dosvědčit pro přítomnost – pro tu

svou i pro tu naši, prožívanou společně i osaměle.

Právě evangelista Lukáš však zdůrazňoval, že k pochopení této Ježíšovy cesty ne-

stačí jen ten příběh, jen vyprávění o tom, co se stalo. Že ke skutečnému porozumění

smyslu a významu tohoto příběhu Ježíšova utrpení a smrti, je třeba spojit jej s tím,

co Boží  svědkové lidem o Bohu, jeho vůli  a jeho jednání  říkali  dřív.  Se slovy bib-
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lických svědků. Proto jsme dnes naslouchali také slovům proroka Izajáše. Mezi nimi

zvláště  také  Izajášovu  svědectví  o jakémsi  zvláštním  „služebníku  Hospodinově“,

komsi,  kdo budil  pozornost  hlavně  svým utrpením,  o němž  se  však  ukazuje,  že

právě  jeho  prostřednictvím  Bůh  podivuhodně  jednal  a připravil  lidem  pomoc.

V těchto slovech už první křesťané viděli proroctví, které se naplnilo v Ježíši Kristu.

Naplnilo – to znamená, že v Ježíši se ukázalo, že ta slova nejsou jen jakýmisi vý-

roky, o jejichž platnosti je možno se dohadovat. Naplnilo, to znamená, že už není

třeba čekat, jestli se nějak ukáže, že to nejsou jen pouhá slova, nýbrž že popisují sku-

tečnost. Tedy: je to skutečnost, ten Ježíšův příběh, cesta jeho utrpení a smrti je tou

realitou, o níž prorocká slova mluví.

2. V těchto dnech nás asi zvlášť zaujme, že se tam mluví o nemocech a o uzdravení.

Nemoc a zdraví nás ovšem zajímají i jinak, čím jsme starší a zdraví pro nás přestává

být samozřejmostí,  tím víc. Ale v době virové pandemie je to najednou téma vše

prostupující a vše zastiňující.  Vidíme najednou jasněji než jindy, jak je zdraví ne-

samozřejmé a křehké, ohrožení se nás týká mnohem bezprostředněji, než jsme byli

zvyklí.

V té izajášovské písni o služebníku, kterou smíme číst jako svědectví o Ježíši, se

o nemocech a uzdravení mluví zvláštním způsobem. Jsou to vlastně slova společné-

ho vyznání, mluví tu v 1. osobě množného čísla nějaká skupina, společenství věří-

cích, kteří mluví o poznání své víry. O poznání, které spočívá ve zcela překvapené

změně pohledu. A o nemocech a uzdravení se tu říkají zvláštní věci: „byly to však

naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal – on byl proklán pro naši nevěrnost,

zmučen pro naši nepravost.“ Naše nemoci, které nesl někdo jiný. A také: „jeho jizva-

mi jsme uzdraveni.“  Zvláštní léčba: může být člověk uzdraven tím, že někdo jiný

nese trápení?

Zastavme se krátce u těch tří momentů Izajášova svědectví o Kristu: u toho pře-

kvapení, u pohledu na toho, kdo nesl naše nemoci a u léčivé moci toho zástupného

trápení.

3. To překvapení. Ta udivená změna vidění, ten naprostý obrat v náhledu na to, co má

člověk před očima, o kterém se tu mluví, to je obrácení víry. Obrácení k víře. To, nač ti

lidé hledí, co mají před očima, se nezměnilo. „Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,

jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář – tak opovržený, že jsme si ho nevážili.“ Na

bolest a nemoc je nepříjemný pohled. Člověk se raději odvrací, nijak nezávidíme těm,

kdo se na takové věci musí dívat, a i ti, kdo musí, zvláště zdravotníci, si musí k tomu

vytvářet odstup. Tak se tu mluví o té zvláštní postavě „muže bolesti“.
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To je případná charakteristika té Kristovy poslední cesty, jejíž příběh jsme si při-

pomínali. „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl…“ Ti, které snad dříve nadchl svým

učením nebo snad svými zázračnými činy, jimiž pomáhal různě postiženým. Ti teď

vidí toho, kdo „sám sobě nepomohl“. Ba i jeho učedníci, kteří s ním spojili svou exis-

tenci a dlouhou dobu šli s ním a za ním, dali se jím vést. „Vůbec nevím, o čem mlu-

víš,“ odpověděl Petr, když se ho ptali na toho, jehož před tím oslovoval „Pane“. 

A najednou  ta  změna.  „Muž  plný  bolesti,  zkoušený  nemocemi“ – ale  „byly  to

naše nemoci, jež nesl,  naše bolesti na sebe vzal“. S nemocemi a trápením vůbec je

odjakživa spojená otázka „proč“. „Proč zrovna já?“ – ptáme se, když na nás něco

zlého přijde. Proč zrovna nevinné děti? Hledáme v nemocech a trápeních nějakou

spravedlnost,  která v nich  však není.  To společenství  víry,  jemuž dává promluvit

Izajáš, však mluví jinak: to, co vidíme a od čeho se nám chce se odvrátit, je naše věc.

Vidíme své bolesti, své trápení, své nemoci, jak je nese někdo jiný. 

To  je  pohled  nepříjemný,  snad  ještě  nepříjemnější  než  se  dívat  na  bolesti

a nemoci někoho jiného. Vždyť právě proto se od takového pohledu co nejrychleji

odvracíme, z nemocnic a léčeben rychle mizíme – protože nám to nepříjemně při-

pomíná,  že  by se něco takového mohlo dotknout  i nás. A teď se ukazuje:  tenhle

člověk trpí kvůli mně. Je to nepříjemné zjistit, že jsem někoho jiného nakazil, zvlášť

pokud  to  bylo  mou  neopatrností,  nedbalostí,  bezohledností.  Však  v tom  iza-

jášovském vyznání je vina s nemocemi těsně spojena: „on byl proklán pro naši ne-

věrnost, zmučen pro naši nepravost“. „Je to moje vina,“ to je nepříjemné zjištění.

Dvojnásob nepříjemné, pokud tou vinou trpí někdo jiný. 

Tohle  také můžeme na příběhu  Ježíšova  utrpení  a smrti  dobře  vidět.  Netrpěl

vlastní vinou, ani jen tak, jakousi náhodou. Na kříž ho dovedla větší i  drobnější se-

lhání druhých. Selhání spravedlnosti,  selhání trpělivosti,  selhání  věrnosti,  ano se-

lhání otevřenosti vůči Bohu. Selhání mezi jeho odpůrci i mezi jeho příznivci. Ano,

je celkem snadné vidět tu nevěrnost a nepravost druhých, které přivedli Ježíše na

kříž.  Avšak  to  věřící  společenství,  jehož  vyznání  nám  předříkává  Izajáš,  mluví

v první osobě: naše bolesti, naše nemoci – a naše nepravosti. Jsme schopni vidět to

také tak?

Bibličtí svědkové nám dosvědčují, že smíme. Ano, smíme. Smíme se k tomu vy-

znání přidat, ta dávná slova vzít za svá. A smíme si při tom uvědomit, že ten pohled

na naše bolesti,  nemoci a viny na někom druhém, na Kristu, jehož cestu na kříž

jsme sledovali, je také úlevný. Tady se dostáváme k tomu třetímu – a nejpodivnější-

mu – na  tom  vyznání.  K uzdravení.  „Jeho  jizvami  jsme  uzdraveni,“  slyšíme  tu –

a také toto smíme přijmout za své vyznání. 

Je to ovšem velmi zvláštní představa: je vůbec něco takového možné? Jak mohou
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jizvy jednoho uzdravit druhého? Copak lékař pomůže svému pacientovi, když se od

něj nakazí? Právě v těchto časech epidemie je jasné, že k záchraně pacientů je třeba,

aby se zdravotníci od nákazy uchránili. Se smutkem se dozvídáme o tragických pří-

padech, kdy se to nepodařilo. A ovšem také, když pohledíme na Ježíše, který zemřel

na kříži a o kterém se nám tu říká, že smíme vyznat, že „nesl“ naše bolesti, nemoci

a viny – co se tím změnilo? Nesl,  ale neodnesl. Trápení, bolesti,  nemoci i viny tu

s námi zůstávají dál. Ani Kristovo vzkříšení, jež se stalo jiným, novým, nečekaným

koncem jeho cesty a k němuž i na Velký pátek smíme a máme ve víře vyhlížet, se

neprojevilo jako nějaké kouzlo, které by bolesti, nemoci, trápení a viny ze světa vy-

mazalo, a nebo alespoň nějak umenšilo jejich množství.  A tak se můžeme ptát: je

i toto prorocké slovo „naplněno“? Je to výpověď o nějaké skutečnosti, která tu již je,

která platí? 

Je to skutečnost víry. Ve víře smíme vidět své bolesti, své nemoci a své viny na

tom „opovrženém“ muži, na Kristu. A to je něco jiného, než kdybychom je museli

jako v zrcadle jen pozorovat  sami na sobě. Je to víc než jen solidarita,  která nás

ovšem také potěší a povzbudí. To izajášovské vyznání říká o Hospodinově služeb-

níku nejen, že on nám pomáhá nést naše viny, bolesti a nemoci, ale že je sám nese.

I tam – a právě tam – kde my už nic neuneseme. Na něm je smíme vidět, smíme vě-

dět, že on je přijal za své. A nesl a donesl je až před Boha. Tam tedy naše bolesti,

nemoci i viny míří.  Bolesti, které nás nepřestávají bolet, nemoci, které nás nepře-

stávají ohrožovat, viny, kterými nepřestáváme kazit život sobě i  druhým. To všech-

no  bylo  již  doneseno  k Bohu,  dárci  zdraví,  odpuštění,  dárci  života.  Tam  proto

smíme směřovat i my a ve víře se spoléhat, že ani smrt na tom nic nezmění.

Modlitba Pane  Ježíši  Kriste,  my  se  neradi  setkáváme

s nemocnými a neradi vyznáváme své viny, protože se bojíme. Bojíme se toho, co je

silnější než my, a to naše nemoci i naše viny bývají. Ty jsi nám však dosvědčil Boží

lásku, která je mocnější a platnější než všecko, čeho se bojíme, před čím utíkáme

a před čím se skrýváme.  Prosíme tě,  probouzej  a povzbuzuj  i teď o svátcích  naši

víru,  aby  se  nám  ta  svědectví  o tobě,  která  si  připomínáme,  stala  evangeliem,

zdrojem radosti a naděje, posilou k lásce, odpuštění a službě druhým. Amen.

Credo Vyznejme společně svou víru,  kterou sdílíme

s Kristovou církví všech dob a míst, slovy Apoštolského vyznání:

Věřím  v Boha,  Otce  všemohoucího,  Stvořitele

nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha

svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel
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a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí

po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i  mrtvé. Věřím v Ducha

svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla

a život věčný. Amen.

Přímluvy (AII, 149) Modleme se jedni za druhé i za svět:

Beránku Boží, ty jsi nám vydobyl spravedlnost

a odpuštění.  /  Dej  nám  i všem  křesťanům,  abychom  žili  z tvého  odpuštění,  ne-

spoléhali na svou spravedlnost, nepokládali sami sebe za lepší, než jsou druzí lidé

a navzájem se měli rádi.

Beránku Boží, ty jsi na sebe vzal nemoci a bo-

lesti nás všech. / Modlíme se za ty, kteří se nakazili koronavirem, zvláště za ty, kteří

zápasí o život, za ty, kteří jsou v izolaci a těžko to snášejí. Ale i za nemocné jinými

nemocemi a zraněními, trpí vrozeným postižením, jsou v nemocnicích a ústavech.

Beránku Boží, ty jsi trpěl na svém těle. / Modlí-

me se za ty, kdo jsou ve světě pronásledováni pro tvé jméno.

Beránku Boží,  ty  jsi  na sebe vzal hřích  světa

a zaplatils výkupné za všechny. / Modlíme se za lidi, které hřích svírá, za ty, kteří

sobě nebo svým blízkým nedokážou odpustit  nebo sami  odpuštění  přijmout,  za

domácnosti,  obce a národy, které navršily mnoho zlého. Dej jim najít východisko

v pokání, odpuštění a smíření.

Beránku Boží, vyslyš i tiché modlitby každého

z nás…

Beránku  Boží,  smiluj  se  nad  námi.  Tys  nás,

Pane, přijal za své bratry a sestry a učíš nás k Bohu volat jako k nebeskému Otci. Tak

se teď společně tvými slovy modlíme: 

Otče  náš,  který  jsi  v nebesích, posvěť  se  jméno

tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej

nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás

v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Píseň 419 Mocný Bože, při Kristovu

Požehnání (Žd 13,20n) A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou

smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, naše Pána Ježíše, nechť vás posílí

ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježí-

še Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

11


