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Vzpomeň si na mě1. L 23:32-49. Apel na víru. Kladno, květen 2011 

 

Přečtěte také Mt 27:32-50, Mk 15:21-37, J 19:16-30 

 

Dnes ráno bych chtěl, abychom se společně zamysleli nad zločinci 
ukřižovanými spolu s Ježíšem a změnou, která nastala u jednoho z nich. 

Nevíme nic o jejich minulosti kromě toho, že byli zloději. 

Proto nemůžeme resp. nesmíme spekulovat o tom, co možná slyšeli během  
tříleté služby našeho Pána v celém Izraeli. 

I tak ovšem můžeme dát dohromady jisté informace, pokud se nad onou 
událostí zamyslíme. 

Nevíme, kolik jim bylo let, ale byli to Izraelci. Bylo totiž zakázáno mučit římské 
občany. Vzpomeňme na reakci vojáků při Pavlově zatčení po té co si 
uvědomili, že Pavel byl Říman. 

Nevíme, jestli tito zloději vůbec kdy slyšeli nebo viděli Ježíše během jeho 
tříleté služby, ale víme, že všichni lidé o Něm mluvili. 

Jako židovské děti byli vyučováni každý týden v synagogách. Teď byl čas 
velikonoc, velkého židovského svátku, připomenutí  té úžasné události v jejich 
historii, vyjití z egyptského otroctví, dále Mojžíš a zaslíbení většího Proroka, 
Mesiáše, Krista (viz Dt 18:15-19, Sk 3:22. 7:37). 

 

Když evangelisté zaznamenávají onu událost, tak mezi veškerou tou vřavou    
a brutalitou byla vyřčena jistá slova, na doslech těch dvou zločinců a ti také 
podle svých reakcí dávají najevo, že je slyšeli. 

 

NKB Lukáš 23:34 Tehdy Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" 
A když si dělili jeho šaty, házeli [o ně] los. 

 

Nebezpečí je, že jsme si už zvykli číst tuto pasáž, a tak si neuvědomujeme,   
jak překvapující tato slova musela být. 
 
NKB Lukáš 23:35-37 Lidé [tam] stáli a dívali se; a s nimi se [mu] vysmívali také 
přední [muži], kteří říkali: "Jiné spasil, [tak] ať spasí sám sebe, jestliže je to 
Kristus, ten Boží Vyvolený!" A vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, 
nabízeli mu ocet a říkali: "Jestli jsi ten židovský král, zachraň sám sebe!" 
 

                                            

1
 Pozn. Následuje kázání přeložené do češtiny, nepřeložená původní verze začíná na straně 5 tohoto dokumentu. 
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Rád bych zde zdůraznil některá slova: 

Otče, odpusť – zachraň – Kristus = Mesiáš – Vyvolený Boží – Král Židů 

 

 

Potom uvidí toto: 

NKB Lukáš 23:38 Byl nad ním také nápis, napsaný řeckými, latinskými a 
hebrejskými písmeny: "TOTO JE ŽIDOVSKÝ KRÁL." 

 

Jan popisuje reakci předních náboženských představitelů, kterým se to 
nelíbilo a chtěli, aby se ten nápis dal pryč (viz J 19). 

 

Skutečnosti, nad kterými bychom se měli zamyslet, když si všímáme reakcí 
oněch zločinců: 

 

Strašlivá krutost a nespravedlnost. Jejich ubohý stav. 

 

Marek přidává toto: 

 
NKB Marek 15:31,32 Podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a říkali 
jeden druhému: "Jiné spasil, [ale] sám se spasit nemůže! Ať ten Kristus, ten 
král Izraele, teď sestoupí z kříže, abychom [to] uviděli a uvěřili." A hanobili ho i 
ti, kdo byli ukřižováni s ním. 
 
Zpátky k Lukáši: 
 
NKB Lukáš 23:39 A jeden z těch zločinců, kteří viseli [s ním], mu spílal a říkal: 
"Jestliže jsi Kristus, zachraň sám sebe i nás!" 

 

Čteme tady stejná slova, která ďábel použil hned na začátku Ježíšovy služby. 

Samozřejmě, že se Ježíš mohl zachránit. Vzpomeňme na to, co řekl při svém 
zatčení. 
 

NKB Matouš 26:53 Myslíš si snad, že nemohu požádat svého Otce? [On] by mi 
hned dal více než dvanáct legií andělů. 

 

A pak jeden z těch zlodějů učiní úžasné vyznání, které je ještě úžasnější, když 
vezmeme v úvahu dané okolnosti: ponížení, bolest, blížící se smrt! 

NKB Lukáš 23:40,41 Ale ten druhý mu odpověděl a káral ho slovy: "Ty se ani 
Boha nebojíš? Vždyť jsi ve stejném odsouzení! A my jistě [trpíme] 
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spravedlivě, protože dostáváme, co si za své skutky zasloužíme, ale tenhle nic 
zlého neudělal." 
 

A tak přicházíme k tomuto ohromnému obratu, totální změně u jednoho ze 
zlodějů. On si uvědomuje stav, situaci, ve které se nachází a přijímá odsouzení 
a následně ho posouvá o krok dál, nezbytný krok dál. 

Ty se ani Boha nebojíš? 

Výtka, pokárání. Ty se ani Boha nebojíš?  

Je to nezbytné připomenutí i pro dnešek? 

Které má být spojeno s tímto opravdu ohromným apelem na víru za takových 
okolností.   

CSP Lukáš 23:42  A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého 
království.“ 

Vyžadovat hluboké teologické porozumění vztahující se na Spasitele a způsob 
spasení před tím, než se člověk stane křesťanem, by činilo pochopení 
základem našeho spasení. Telogické porozumění může být součástí procesu, 
ale není příčinou našeho spasení, nýbrž důsledkem. Je nezbytné, abychom 
my jako křesťané rostli v milosti a v porozumění. A měli bychom usilovat o 
porozumění hlubokých Božích věcí. Nemusíme složit teologickou zkoušku, 
abychom se stali křesťany. Přesto, porozumění, jakkoli malé, je stále součástí 
procesu. Vzpomeňme na to, co předchází Podobenství o rozsévači, “Vám je 
dáno znát tajemství Božího království.” 

 

Pane: přinejmenším termín vyjadřující uznání, ale když je ve spojení s 
královstvím, tak to naznačuje, že je to víc než jen zdvořilé oslovení. 

 

Vzpomeň si: život po ukřižování, spojený s “přijdeš” 

 

Na mě: Zloděj si nyní uvědomuje, že jeho smrt neznamená konec. Vzpomínáte, 
jak se Saduceové ustavičně přeli s Farizeji a Ježíšem, když tvrdili, že není 
vzkříšení, není život po smrti? 

 

Vzpomeň si na mě: Spasení je osobní, ale ne soukromé. Má se sdílet. 

 

Až přijdeš do svého království: Nejen že si zloděj uvědomuje, že je život po 
smrti, ale také, že je rozdíl mezi touto událostí a druhým příchodem. Pán se 
vrátí, ne ve slabosti, ale v moci a s autoritou. 
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Ten zloděj nemá žádné zásluhy, žádné dobré skutky, které by Boha potěšily. 
Uvědomuje si, že si zaslouží zemřít. A co my? 

  

Ježíš odpovídá: 

NKB Lukáš 23:43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v 
ráji." 
 

 

 

Slib. Se mnou. 

Kde je nyní Ježíš? 

Sedí po pravici Všemohoucího Boha v moci a slávě. 

Pokud Ježíš mohl zachránit umírajícího hříšníka, když On sám ve slabosti 
umíral a nesl hříchy světa – pak Ho už nic nemůže zastavit! 

On je Pán slávy. 

Nikdy není příliš pozdě. 

Ale nečekejte až se budete cítit příliš hříšní, příliš slabí, příliš ztracení na to 
abyste žádali o záchranu. Je možné, že až příliš zatrpknete a postavíte se proti 
Němu a pak již bude příliš pozdě. 

 

CSP Kazatel 12:1  Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství, dříve 
nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení; 

 

Mnohem lepší – obraťte se k Němu nyní, důvěřujte Mu nyní. 

Tady se stalo něco úžasného. 

Tento kající se zloděj nemá příležitost se o své vyznání s nikým podělit. Přesto 
svědčí všem budoucím generacím. 

Jsme spaseni vírou, ne skutky. 

 

NKB Efezským 2:8 Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - [je]  

to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.  
 
CSP Židům 4:7Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. 
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Remember me. Luke 23:32-49 The request of faith. Kladno May 2011 

Please also read Matt 27: 32-50. Mark 15: 21 – 37. John 19: 16 – 30. 

This morning I would like us to consider the robbers crucified alongside 
Jesus and the change that takes place with one of them. 

 

We know nothing of their past other than that they were thieves. 

Therefore we cannot (must not) speculate concerning what they may have 
heard during our Lord’s 3 years of ministry throughout Israel. 

Even so we are able to glean some information as we consider the event.  

 

We do not know how old they were but they were in Israel. It was forbidden to 
torture Roman citizens. Remember the reaction of the soldiers at Paul’s arrest 
when they realised that Paul was a Roman? 

We don’t know if these two robbers ever heard or saw Jesus during His three 
years of ministry but we do know that everyone was talking about Him. 

As Jewish children they would have been taught weekly in the synagogues. 
This was the time of their great national feast the Passover; the remembrance 
of that tremendous event way back in their history; their exodus out of 
captivity in Egypt; Moses and the promise of a greater Prophet, a Messiah, a 
Christ. See Deuteronomy 18:15-19 and Acts 3:22, 7:37. 

As the Gospel writers record the event, amongst all the tumult and brutality 
certain statements are made within earshot of the two criminals who, by their 
reactions, indicate that they have heard them. 

NKJ Luke 23:34 Then Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know 
what they do." And they divided His garments and cast lots. 

NKB Luke 23:34 Tehdy Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" 
A když si dělili jeho šaty, házeli [o ně] los. 

 

The danger is that we have become so used to reading about this that we do 
not realise how startling these words must have been. 
 

NKJ Luke 23:35-37 And the people stood looking on. But even the rulers with 
them sneered, saying, "He saved others; let Him save Himself if He is the 
Christ, the chosen of God." 

NKJ Luke 23:36,37 The soldiers also mocked Him, coming and offering Him 
sour wine, and saying, "If You are the King of the Jews, save Yourself." 
NKB Luke 23:35-37 Lidé [tam] stáli a dívali se; a s nimi se [mu] vysmívali také 
přední [muži], kteří říkali: "Jiné spasil, [tak] ať spasí sám sebe, jestliže je to 
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Kristus, ten Boží Vyvolený!" A vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, 
nabízeli mu ocet a říkali: "Jestli jsi ten židovský král, zachraň sám sebe!" 
 
Let me just highlight some words here: 

Father, forgive - Save – Christ = Messiah – Chosen of God – King of the Jews 

 

Then they will have seen this.  

NKJ Luke 23:38 And an inscription also was written over Him in letters of 
Greek, Latin, and Hebrew: THIS IS THE KING OF THE JEWS. 

NKB Luke 23:38 Byl nad ním také nápis, napsaný řeckými, latinskými a 
hebrejskými písmeny: "TOTO JE ŽIDOVSKÝ KRÁL." 

 

John tells us of the reaction of the religious authorities who did not like that 
and wanted it taken down. See John 19. 

Some things that I would like us to consider as we note the reaction by the 
criminals. 

The appalling cruelty and injustice. Their desperate plight. 

Mark adds this. 

Mark 15: 31 Likewise the chief priests also, mocking among themselves with 
the scribes, said, "He saved others; Himself He cannot save. 32 "Let the 
Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and 
believe." Even those who were crucified with Him reviled Him.    (BOTH) 
NKB Mark 15:31,32 Podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a říkali jeden 
druhému: "Jiné spasil, [ale] sám se spasit nemůže! Ať ten Kristus, ten král 
Izraele, teď sestoupí z kříže, abychom [to] uviděli a uvěřili." A hanobili ho i ti, 
kdo byli ukřižováni s ním. 
 
 
Back to Luke. 

NKJ Luke 23:39 Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, 
saying, "If You are the Christ, save Yourself and us." 

NKB Luke 23:39 A jeden z těch zločinců, kteří viseli [s ním], mu spílal a říkal: 
"Jestliže jsi Kristus, zachraň sám sebe i nás!" 

 

Now we read of the same words that the devil used right at the beginning of 
Jesus’ ministry. 

Of course He could save Himself. Remember what He said at His arrest? 

Matt 26: 53 "Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will 
provide Me with more than twelve legions of angels?  
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NKB Matthew 26:53 Myslíš si snad, že nemohu požádat svého Otce? [On] by 
mi hned dal více než dvanáct legií andělů. 

 

Then one robber makes his amazing declaration; which is even more amazing 
when you consider the circumstances: the humiliation, the pain, approaching 
death! 

NKJ Luke 23:40 But the other, answering, rebuked him, saying, "Do you not 
even fear God, seeing you are under the same condemnation?  

NKJ Luke 23:41 "And we indeed justly, for we receive the due reward of our 
deeds; but this Man has done nothing wrong." 

NKB Luke 23:40,41 Ale ten druhý mu odpověděl a káral ho slovy: "Ty se ani 
Boha nebojíš? Vždyť jsi ve stejném odsouzení! A my jistě [trpíme] 
spravedlivě, protože dostáváme, co si za své skutky zasloužíme, ale tenhle nic 
zlého neudělal." 
 

 

Thus we come to this amazing turn about by one thief. 

He recognises his own condition and accepts the judgement of the day and 
then takes it a step further; an essential step further: 

Do you not even fear God...? 

The rebuke. Don’t you fear God? Is this a necessary reminder for today? 

To be followed by this truly amazing request of faith in such circumstances 

NKJ Luke 23:42 Then he said to Jesus, "Lord, remember me when You come 
into Your kingdom." 
CSP Lukáš 23:42  A říkal: „Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého 
království.“ 

To require a deep theology concerning the Saviour and the way of salvation 
before becoming a Christian is to make understanding the basis of our 
salvation. It may be part of the process but theology is not the cause of our 
salvation but it ought to be the consequence. As Christians it is essential that 
we grow in grace and in understanding and we ought to struggle to 
understand the deep things of God. You don’t have to pass a theological exam 
in order to become a Christian. Even so, understanding, however small, is still 
involved. Think of the forth ground in the Parable of the Sower, “received the 
word with understanding”. 

Lord, a term at least of recognition, but when coupled with kingdom suggests 
more than a polite title. 

Remember: life after this crucifixion, coupled with “come”. 

Me. The thief now acknowledges that his death is not the end. 
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Do you remember how the Sadducees continually argued with the Pharisees 
and with Jesus, stating that there was no resurrection, no life after death? 

 

Remember me! Salvation is personal, but not private. It is intended to be 
shared. 

When You come in your kingdom.  

Not only does the robber recognise that there is life after death, but that there 
is a distinction between that event and the future return. The Lord will be 
returning, not in weakness but in kingdom power and authority. 

The thief has no merits; no good works to please God. He recognises the he 
deserves to die. Do we? 

Followed by this reply from Jesus 

NKJ Luke 23:43 And Jesus said to him, "Assuredly, I say to you, today you 
will be with Me in Paradise." 

NKB Luke 23:43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v 
ráji." 
 

The promise.  With Me.  

Where is Jesus now? 

Seated at the right hand of the Father in power and in glory. 

If Jesus could save a dying sinner when He too was dying in weakness and 
carrying the sins of the world – then nothing can stop Him now! 

He is the Lord of glory.  

It is never too late. 

But don’t wait until you may feel too sinful; too weak; too lost to ask. 

You may become far too bitter and turn against Him and then it will be too 
late. 

CSP Kazatel 12:1  Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinošství, dříve 
nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení; 

Far better - Turn to Him now; trust Him now. 

 

Here is an amazing thing.  

This repentant thief has no opportunity to share his testimony with anyone, 
yet he witnesses to all generations that follow. 

We are saved by faith not by works. 
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Eph 2: 8, 9 For by grace you have been saved through faith, and that not of 
yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. 

NKB Ephesians 2:8 Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - [je]  

to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.  
 
CSP Židům 4:7Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. 
 


