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Kázání ze soboty 18.3.2023 – br. Zbyšek Jonczy

CO MNE UČÍ GOLGOTSKÝ KŘÍŽ

Jan 19:17 -19

"Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané lebka hebrejsky Golgota.

Tam ho ukřižovali a sním jiné dva z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.

Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš nazaretský král židovský."

Často se na vrcholcích hor stavějí kříže, kříže velké mohutné malé, dřevěné nebo kovové. 
Často jsem vystupoval na hory a často stál pod nějakým křížem. Křížem, který je velmi 
výmluvným božím poselstvím pro člověka.

V minulosti jsem rovněž navštívil jednu horu.  Celá léta jsem od té hoře snil. Byla to hora, 
na které také kdysi křiž stál. Dnes už tam nestojí.  Dnes na tom místě potřebujete mít velkou 
fantazii, abyste si odmysleli, co tam je teď a přemýšleli o tom co tam bylo kdysi. Na té hoře je 
takový divný balast různého, že se vám to představuje docela složitě.

Přesto hora zůstala a je to zvláštní hora. Golgota, lebka. Lebky se většinou lidé bojí, je to 
takový strašidelný předmět. I ta hora je svým způsobem strašidelná i v dnešní době, a přesto 
je to lebka která přináší radost a přináší život.

Hora a kříž dvě věci které k nám lidem promlouvají. 

To bůh k nám promlouvá skrze symbol kříže, Protože často protože často a rozličnými 
způsoby mluví Bůh k lidem. Bůh mluví a člověk neslyší.  Proč?  

Kdysi jsme nemohli v klidu poslouchat rozhlasové stanice HLAS AMERIKY nebo 
SVOBODNOU EVROPU dnes už málokdo ví, co to byly rušičky.

Lidé dnes vidí kříže a nic jim to neříká, protože to rušení a balast je silnější. Přesto není nic 
výmluvnějšího, a nic důležitějšího, než křiž.  Podívejme se trochu blíž na poselství z Golgoty. 
Postavme se na onu horu, pod onen kříž a prožijme tu událost.  Poslouchejme toto ojedinělé 
poselství.  

Co se můžeme naučit pod křížem na Golgotě?

1. Pod křížem na Golgotě můžeme uvažovat o našem postoji vůči hříchu

My lidé jsme mistry nad mistry.  V čem?  Například tehdy, když hledáme výmluvy. První 
věc po vykonaném hříchu je výmluva. Už od dětství jsme se to naučili. To on si začal.  A už 
to, nás vlastně ospravedlňuje.  A čím víc jsme starší, už jsou  ty naše výmluvy rafinovanější a 
dokonalejší. 

 Sledoval jsem soudní proces s mužem, který odhodil jiné auto z dálnice. Ty jeho výmluvy 
zněly tak nevěrohodně, protože na takovou lumpárnu je těžké najít jakoukoli racionální 
výmluvu. Možná že mu soudce uvěřil, protože lidé nám mohou zbaštit naše výmluvy, lidé 
mohou uvěřit našim kdyby. Kdyby ne to, kdyby ne tamto, a výmluva je na světě.
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 Deset Božích přikázání mluví o hříchu, ale taktéž jasně ukazuje, že my jsme hříšníci. Ale 
pro nás to není vždy tak jasné. Víme, že smilství, vražda, krádež, závist je něco špatného, ale je 
daleko těžší si připustit, že to já jsem ten smilník, vrah, zloděj a závistivec. 

Když se postavím na Golgotu pod kříž a vidím HO, jak tam visí a trpí, tak už nejsem 
schopen najít si žádnou výmluvu pro svoje špatné jednání. Tam už neexistuje žádné ale, tam už 
není žádné kdyby, tam už není – on si první začal. Všechny výmluvy jdou do háje a přestávají 
mít jakýkoli význam, a navíc vypadají najednou tak směšně.

2. Pod křížem mizím moje zbraně, kterými tak rád šermují před lidmi, abych 
vyzvedl svoji hodnotu

Pod křížem nemá žádnou hodnotu moje konto, přestává se počítat, že jsem schopnější než 
ten druhý. To, co mám na sobě, v kapse a v sobě, nevyřeší problém mého hříchu. Nelze 
vytáhnout žádnou vyšší kartu, a s úsměvem říci, že tím jsem svoje hříchy trumfnul. 

To, čím lidé zdůvodňují svoje kvality a svoje hodnoty nemá žádný význam na Golgotě 
pod křížem. Vše je to jen obyčejné smetí. Můžeš se vyvyšovat nad druhými lidmi, můžeš se 
cítit lépe na základě svých schopností a svých úspěchů které jsi dosáhl. Všechno zmizí pod 
křížem. Tam zůstaneš jen ty sám a tvůj hřích, tam pochopíš že tě nic. co je tvé nevysvobodí z 
onoho prokletí. Když se dívám na kříž jsem opravdu bezmocný.  dnešní člověk má často 
pocit, že musí zvládnout všechny problémy sám. Tak se někdy vzepřeme a zabojujeme, možná 
se nám něco i podaří, ale s hříchem to opravdu takhle nejde. Tady nezbývá než roztáhnout 
rezignovaně ruce a říct si jsem bezbranný a nic mi nepomůže. Pomůže jediné. Zastavit se pod 
křížem.

3. Pod křížem je nejlepší škola Boží spravedlnosti

Jako malý kluk jsem si přál být policistou. Nejlépe tím, s tou bílou čepicí. Nikdy jsem se 
jím nestal, ale byl to příjemný sen. Být aspoň na chvíli pánem nad něčím životem, nad něčím 
osudem. Pocit, že to na mně a na mém rozhodnutí záleží.  Kdysi, když jsem měl ještě razítko v 
občance, že jsem kazatel, mi policista odpustil přestupek a řekl jděte a hoďte ty peníze do 
pokladničky v tom vašem kostele.  Ano, ten dopravní kodex policisty umožňuje něco, čemu 
se říká po ponaučení. A tak jsme někdy omilostnění.  I v případě že jsme udělali přestupek, za 
který nám jiný policista mohl udělit takovou pokutu, že by se náš rozpočet velmi silně zatřásl. 
Problém je v tom, že toho policistu to nic nestojí. On nemusí vytáhnout svoji peněženku a 
zaplatit to za mne.  Když prezident někoho omilostní a řekne já vám dávám svobodu, jeho to 
nic nestojí. On nemusí hned poté odejít za omilostněného do vězení. 

Někdy rodiče, když dítě něco provede řeknou: „Tak ještě jednou to uděláš a uvidíš“ 

 A pak to JEDNOU přijde znovu a znovu. A dítě pomyslně nebo opravdu pak na rodiče 
dělá dlouhý nos a tím říká: “Znám vás stejně mi nic neuděláte.“

Copak Bůh v ráji nemohl mávnout rukou a říct Adamovi a Evě:  Nějaké ovoce žádný 
problém, dejte si příště na to pozor.  A napříště by se zase našlo nějaké ospravedlnění. A pak 
zase příště, a zase příště… 

A tak by se každý hřích se nějak omluvil. Složíte podmínky, složíte dětství, genetika atd.

Bůh to řeší jinak. Řekl to jasně: Mzdou hříchu je smrt. Trest. Tam nikde neslyším žádné 
ALE a žádné KDYBY.

Na druhé straně Bible říká. Bůh dal svého syna, aby se ukázala boží spravedlnost.  Aby 



3

nebylo to přimhouření očí, to mávání rukou, to slovo příště.  Aby Bůh nebyl nějaký šašek, na 
kterého bychom mohli ukazovat dlouhý nos. 

4. Jen pod křížem je nejlepší škola boží lásky a milosti

Bůh dal svého syna rovněž proto, aby, ukázal co je to milost.

Víte dnes hovořit o tom, že někdo zemřel za mne, aby mi mohlo být odpuštěno, to lidem 
připadá naivní a hloupé. To není jen problém 21. století. Když apoštol Pavel chtěl přesvědčit 
Řeky, kteří byli nasměrováni k filozofii hledání štěstí a úspěchu v životě. Pavel jim chtěl jejich 
jazykem vysvětlit, že spasení není výsledkem jejich úsilí a jejich filozofování. Co jim tehdy řekl:

Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby 
Kristův kříž nepozbyl smyslu. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; 
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a 
rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? 
Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho 
moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná 
znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to 
kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus 
Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je 
silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých 
podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu 
bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil 
silné.

1. Korintským 1:17-27

Hodnoty boží a hodnoty toho světa byly vždy v napětí. To, co svět považuje za moudrost 
je pro boha hloupost. To, co se ti zdá, že je devizou, protože to takto říká veřejné mínění 
nemá před Bohem žádnou hodnotu.  Celá tvoje hodnota je jen a jen v Kristově kříži. 

• JEN KŘÍŽ NÁS MŮŽE NAUČIT VŠECHNO O BOŽÍ LÁSCE. 

• JEN KŘÍŽ NÁS MŮŽE NAUČIT VŠE O LÁSCE K BLIŽNÍM. 

• JEN KŘÍŽ NÁS MŮŽE NAUČIT VŠE O LÁSCE K SOBĚ.

5. Kříž to je nejlepší škola pro lidský život

• JESTLIŽE SE DNES CHVĚJE TVOJE VÍRA, JESTLIŽE PROŽÍVÁŠ DUCHOVNÍ 
KRIZI, JESTLIŽE CÍTÍŠ SYNDROM VYHOŘENÍ VE TVÉ VÍŘE, PŘIJĎ POD KRISTŮV 
KŘÍŽ.

• JESTLIŽE MÁŠ PROBLÉMY S JINÝMI LIDMI, SE SMÍŘENÍM A ODPUŠTĚNÍM, 
TA NEJLEPŠÍ PSYCHOTERAPIE JE KRISTŮV KŘÍŽ 

• JESTLIŽE HLEDÁŠ SVOJI HODNOTU V TOM, ŽE SE CÍTÍŠ NADŘAZENÝ 
NAD TY DRUHÉ, PŘIJĎ POD KRISTŮV KŘÍŽ 

• JESTLIŽE MÁŠ MINDRÁKY A MÁŠ POCIT, ŽE JSI K NIČEMU TAK PAK 
PŘIJĎ POD KRISTŮV KŘÍŽ 
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Bratře a sestro příteli POJĎ POD KŘÍŽ. Možná se ti budou někteří smát a pokládat tě 
za hlupáka, nehleď na to PŘIJĎ POD KŘÍŽ. To je jediná věc, která v tomto světě má ještě 
nějakou hodnotu. KAŽDÝ DEN DO KONCE ŽIVOTA PŘICHÁZEJ POD KRISTŮV 
KŘÍŽ 

Na jedné hoře, na kterou jsem KDYSI vystoupal, na malém dřevěném kříži, který tam 
někdo postavil jsem našel tabulku a na ní nápis: MÉMU PÁNU JEŽÍŠI, KRISTU 
UKŘIŽOVANÉMU, CHVÁLA A ČEST NA VĚKY VĚKŮ.


