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Písně: 
 
127 Ó, Boží Beránku 
125 Ve zdroji prýštícím se z ran 
116  Kdybych tě neměl  
100 Tys na kříži  
101 Kristova krev 
135 Buď tobě sláva 
136 Kristus Pán Král věčné slávy 
111 Ach, krev že svoji proléval 
 
 
 
Úvodní slovo: 
 

Dříve, než se zaposloucháme do svědectví Bible o posledních hodinách života Pána Ježíše 
Krista, o Jeho utrpení, ukřižování, ale i vzkříšení, poslechněme, si, co o 700 let dříve 
prorokoval o budoucím Mesiáši prorok Izajáš. 
 

Iz 53,1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
Iz 53,2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani 
důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 
Iz 53,3 Byl 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. 
Iz 53,4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali 
jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 
Iz 53,5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání 
snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Iz 53,6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však 
Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 

 
 
Mesiáš je nám zde představen jako muž bolesti. Trpící Boží služebník. Pohled na něj není 
pohledem na vítěze, ale spíše na poraženého…   Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že 
jsme po něm nedychtili.  Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený 
nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář… 
To jsou slova, která nás nenechávají na pochybách: pokořený, ponížený, opuštěný, bolestiplný 
člověk.   
Prorok ale také říká, proč takto Boží služebník vypadá: Byly to však naše nemoci, jež nesl, 
naše bolesti na sebe vzal...  on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. 
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, 
každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 
 
Toto je potřeba si uvědomovat, když stojíme a díváme se na ukřižovaného Krista. Ano, visí na 
kříži, je zabit jako zločinec, utrhali mu, spílali, bili ho, posmívali se, trápili ho a neprávem 
obviňovali.   Ale proč?  
Protože Bůh se rozhodl vložit na Ježíše naše viny a hříchy. Ježíš souhlasil s tím, že naše 
provinění vezme na sebe.  Nebyl to jeho hřích, nebylo to jeho selhání, ale moje, tvoje, naše!  
To pro naši nepravost musel trpět. 
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.  Byl v opovržení, kdekdo se 
ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář…    

Tys za nás šel 
Ježíši, můj Pane 
Ty jsi jediný Bůh 
Přišel na zem konat dílo spásy 
Díky za tvůj Kříž 
Nezapomínej 
On je Pán,  
El Šadaj,  
Na vrchu vzdáleném 
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To vše kvůli nám.  Jak hluboká je láska Pána Ježíše k nám, že přijal tuto cestu! 
Měl jiné postavení - v nebi  po  Božím boku, ale on se ho vzdal, zřekl se všeho, vzal na sebe 
způsob otroka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, a v poslušnosti podstoupil i 
smrt, a to smrt na kříži.   /Filip. 2,6-8/ 
A to vše z jediného důvodu: aby zachránil člověka před věčným zahynutím. Aby nás smířil s 
Bohem, aby nás očistil od našich hříchů, aby nás vysvobodil z moci smrti a daroval nám 
věčný život.  

Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich 
nepravosti on na sebe vezme.  /Iz.53,11/ 

 
Když se díváme na Ježíše, vnímáme jeho hlubokou lásku k nám. On nikdy nejednal s druhými 
stejně, jako oni jednali s ním. Nejvíce nám to vyniká právě v příběhu ukřižování. Petr, který 
to vše viděl na vlastní oči, to vyjadřuje takto:  

1P 2,21 K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám 
tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 
22 On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'. 
23 Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou 
toho, jenž soudí spravedlivě. 
24 On, na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi 
spravedlnosti. 
25 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni 
k pastýři a strážci svých duší. 

 
Za chvíli se před námi rozvine drama posledních hodin Ježíšova života. Budeme ho spolu s 
jeho učedníky sledovat při poslední večeři, pak cestou do Getsemanské zahrady, kde na 
modlitbě zápasí, zda jít touto těžkou cestou, nebo ne. Zajetí vojáky, před Pilátem, Herodem a 
nejvyšším knězem, a pak již cesta na Golgotu. Ukřižování. Boží syn mezi zločinci. Na očích 
celého světa, s ironickou tabulkou: Král Židů. Zmučený, pohrdaný, ponížený Boží služebník.   
 

Na druhé straně zde stojí římský setník – pohan, kterému se pod dojem událostí otevřou oči a 
najednou vidí, že ten muž na kříži není zločinec, ale Syn Boží!  
A tak se i na něm naplňuje zaslíbení Izajáše:  

Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich 
nepravosti on na sebe vezme.  /Iz.53,11/ 

 
Tohoto Ježíše mějme na paměti. 
Dnešní večer pro nás nemá pohřební atmosféru! Ano, dotýká se nás, kolik Ježíš trpěl, ale my 
víme proč! Aby nás zachránil! 
 
Přál bych si, aby to co dnes v našich srdcích při naslouchání pašijního příběhu evangelia bude 
převlát, byl OBDIV! 
 
 
 
Píseň: Nádherný 
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Co nám tedy přinesla Kristova prolitá krev, co nám vybojoval Pán Ježíš svou obětí? 
 

o Nemoci 
o Prokletí 
o Hřích 
 

 
Prokletí 

 
� Zlomil moc prokletí hříchu. 

Hřích je prokletím lidstva. Hřích není Boží vynález, je to lidské rozhodnutí. Je to prokletí. Pavel 
říká o naší touze dělat dobro, ale pak se to nějak pošramotí, překroutí a my místo toho děláme, zlo. 

Ř 7,17 Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. 
18 Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to 
dokážu, ale vykonat už ne. 
19 Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 
20 Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. 
21 Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. 
22 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; 
23 když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje 
má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. 
24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 
25 Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! 

Pán Ježíš porazil moc hříchu. Odpustil nám ho a dal nám svého Ducha, který je silnější než moc 
hříchu. Podmínkou je, abychom nejen hřích vyznali, opustili ho, ale abychom hříchu zemřeli. 
Máme v sobě Ducha svatého, a On je tou silou (on je tím – je osoba a ne síla), která(ý)  hřích 
přemůže. 

Ř 6,6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem 
bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. 
7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. 
10 Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. 
11 Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. 
12 Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; 
13 ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze 
smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. 
14 Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. 

 
� Zlomil moc prokletí zákona 

Nikdo z nás není schopen dodržet Boží zákon. A tak se nám tento dobrý zákon stal prokletím. Ze 
zákona, říká Pavel (Rím. 3,20) přichází poznání hříchu. Zákon nám říká co je správné a co ne, a 
když ho porušíme, pošle nás na smrt. (V lepším případě jde za nás nějaké to zvířátko).  
Hřích má svou moc ze zákona, říká Pavel. Satan zneužil dobrý Boží zákon, aby nás odsoudil 
k smrti. A protože ho nedokážu dodržet, musím zemřít. 
Pán Ježíš ale tuto satanovu lest zneutralizoval. Zemřel za nás. Smrt se konala, a nám dal odpuštění.  

Ga 3,13 … Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je 
psáno: ,Proklet je každý, kdo visí na dřevě'. 
14 To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, 
abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru. 

 
Ko 2,13-16  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k 
životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení 
svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.  Tak odzbrojil a veřejně odhalil 
každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.  Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás… 
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� Zlomil moc prokletí člověkem 
Lidé mohou druhého člověka proklít. To nejsou jen slova, nad kterými se zasmějeme. Prokletí má 
duchovní dopad. Za prokletím nestojí člověk, který prolíná, ale satan, který toto vyřčené slovo 
uchopí a dělá si právo na to, aby se prokletí stalo skutečností. 
Je to duchovní záležitost, a proto to funguje. 
Ale Pán Ježíš všechna prokletí, která kdokoliv namíří proti nám zneškodnil. Zlomil jejich moc. 
Jak by to bylo pro nás beznadějné, kdyby to Pán Ježíš neudělal. Pak by totiž stačilo slovo jediného 
člověka – vyřkl by proti nám prokletí, a my bychom neměli žádnou šanci ho ze sebe setřást. 

Iz 54,17 Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem,  . Toto je dědictví 
Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův." 
 

Nu 23,23 Proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby. Od tohoto času bude 
hlásáno o Jákobovi, zvěstováno o Izraeli, co mu Bůh prokázal. 

 

Gn 12,1 I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce 
do země, kterou ti ukážu. 
2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! 
3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré 
čeledi země." 

 
 

Nemoci 
Iz 53,3 Byl 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. 
4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, 
ubit od Boha a pokořen. 
5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš 
pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
 

Mt 8,16-17 Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a 
všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'On slabosti naše 
na sebe vzal a nemoci nesl.' 

 

Ježíš uzdravuje 
Ž 103,3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 
4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, 
 

Ž 147,2 Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, 
3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. 

 

Už Izrael na poušti měl jasné Boží slovo: 
Ex 15,26 …. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji." 

 
Nemoc, bolest, utrpení i smrt jsou důsledkem lidského pádu, důsledkem hříchu. Proto je Kristova oběť 
také odpovědí na oblast nemoci. Nemoci těla i duše. Fyziologické i psychické.  
Proto přicházíme k Bohu a modlíme se za nemocné, mažeme je olejem, vkládáme na nemocné ruce. 
V Bibli nikde nemáme zaslíbení, že bude každá nemoc uzdravena – dokud je země poznamenaná 
hříchem, bude tu nemoc i smrt. 
Ale z našich nemocí nás Pán Ježíš vytrhuje. Uzdravuje, posiluje, tak jak on uzná za vhodné. 
Na nás je jít k němu, modlit se, očekávat a věřit. 
 
 
Smrt 
Pavel píše timoteovi, aby se nestyděl za Ježíše, který 

2Tm 1,10 ... On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 
 
Zemřeme, ale budeme vzkříšeni k životu. Smrt není konec, a to jen a jen oběti Pána Ježíše. 
Pavel o tom píše: 
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1K 15,51 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 
52 naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k 
nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 
53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 
54 A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: 
'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 
55 Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?' 
56 Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 
57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 

 
 

 
Hříchy 

1J 1,5 A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v 
něm nejmenší tmy. 
6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. 
7 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, 
jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 
8 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 
9 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje 
nás od každé nepravosti. 
1J 2,2 On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 

 
On nám odpustil naše hříchy. Daroval nám svoji spravedlnost. 
Není hřích, který by nemohl být odpuštěn 
Podmínkou je pokání, vyznání hříchu a prosba za odpuštění. 
 
 
 
 
S tímto vědomím dnes budeme slavit slavnost Večeře Páně. 
S pohledem upřeným na Beránka, který se stal vítězem. S obdivem, úctou, a prosbou: Pane smiluj se. 
Očisti mne, osvoboď mne, uzdrav mne! 
 
S vírou a očekáváním! 
 
 
 
 
 
 
Píseň: Tys za nás šel na Golgotu 
 
 
 
 
 


