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L 23,33 Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a 
druhého po levici. 
34 Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." O jeho šaty se rozdělili losem. 
35 Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li 
Mesiáš, ten vyvolený Boží." 
36 Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet 
37 a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám sebe." 
38 Nad ním byl nápis [písmem řeckým, latinským a hebrejským]: "Toto je král Židů." 
39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" 
40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. 
41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." 
42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 
 
 
Od našeho přístupu k ukřižovanému Ježíši se odvíjí věčnost. 
Když před týdnem Ježíš vjížděl do Jeruzaléma, zástupy lidí mu provolávaly slávu. Když uzdravoval 
v chrámě, mnozí ho obdivovali, když utišil bouři na moři, stáli v němém úžasu, když vzkřísil Lazara, sklonili 
se před jeho mocí, když nasytil zástupy, chtěli ho provolat králem (Jan 6,15). 
Byly to dobré, chvályhodné reakce, ale v Božích očích mnoho neznamenaly. Test přišel v okamžiku, kdy 
Ježíš visí na kříži. Jak se k němu postaví? Tam se prokázalo, kým pro ně Ježíš byl. 
 
Evangelia popisují dvě skupiny lidí, kteří komentují Ježíšovo ukřižování. 

 Jedni stojí mlčky, zklamaní, s uplakanýma očima, s hlubokou bolestí v srdci (Marie, ženy, Jan, učedníci) 

 Druzí se vysmívají. Lid, farizeové, zákoníci a velekněží, vojáci, kolemjdoucí.  
Mk 15,29-32 Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech 
dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup s kříže!" Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží 
spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, 
král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. 
 

Marek píše, že dokonce i ti, kteří byli ukřižování spolu s ním, ho tupili. Lukáš to popisuje obšírněji – jeden 
ze zločinců se mu vysmívá, druhý ho prosí o milost. Jeden umírá se slovy zloby, vzpoury, zášti vůči Ježíši i 
Bohu, druhý slyší z úst Ježíše visícího na kříži slova milosti: ještě dnes budeš se mnou v ráji. 
 
Lukáš nám na tomto příběhu ukazuje dvě důležité věci: 

1. Boží milost. Ježíšovo odpuštění, je pro každého, v jakémkoliv okamžiku jeho života, dokud člověk 
nevydechne naposledy, je zde možnost přijít k Ježíši a přijmout spasení.  

2. Jak přijít k Ježíši. Na tomto muži ukazuje, jaký postoj musí mít ten, kdo po spasení. 
 
Podívejme se tedy na rozhovor Ježíše s ukřižovaným zločincem. 

L 23,39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" 
40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. 
41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." 
42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 

 
1. Bere Boha vážně (ty se ani Boha nebojíš?) 
2. Vyznává svou vinu (my jsme odsouzeni spravedlivě) 
3. Říká ano nejen k lidskému, ale i k Božímu soudu (dostáváme zaslouženou odplatu) 
4. Víra v Ježíše (Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království) 

 
A proto se tento zločinec pro nás stává příkladem, jak přijít k Pánu Ježíši, abych byl zachráněn. 
Od našeho přístupu k ukřižovanému Ježíši se odvíjí věčnost. 
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1. Bere Boha vážně (ty se ani Boha nebojíš?) 
Pro prvního zločince spočívalo utrpení za důsledky jeho zlé minulosti v tom, že jej trestala 
současná vrchnost. Přes všechnu bolest nemá strach z Boha, nepotřebuje před ním vyznat svou 
vinu, nečiní pokání, neprosí Boha o odpuštění.  
„To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás“  - Uvěřil by, že je Ježíš Mesiáš, kdyby udělal zázrak, a 
vysvobodil ho od trestu smrti. Když se o to Ježíš ani nepokusil, proklíná ho a proklíná i Jeho 
náboženství jako podvod.  
Ale pokud by Ježíš opravdu sestoupil z kříže a vysvobodil ho, změnilo by to něco v jeho životě? 
Pokud tento člověk neprožil pokání, nic by se v jeho životě nezměnilo. Vrátil by se zpátky 
k starému, hříšnému způsobu života. Možná by se dočkal ukřižování, či jiné smrti o pár let později 
a měl by na svých rukou další zločiny. 
Druhý zločinec přemýšlí jinak. Soud ho odsoudil. Za to ale nemůže Bůh, je to důsledek jeho života. 
Teď přijde smrt, ale tím vše neskončí. Jak obstojí na soudu Božím?  
 
 

2. Vyznává svou vinu (my jsme odsouzeni spravedlivě) 
Uvědomuje si, že je odsouzen spravedlivě. Je zločinec, justice ho shledala vinným, rozsudkem byla 
smrt, a to je odměna za jeho činy. Neprosí o zázrak, o to, aby se dostal z kříže na zem a mohl dále 
žít. Uvědomuje si, že tím by se nic nevyřešilo. Určitě by rád dál žil, určitě by se rád vyhnul utrpení, 
které podstupuje, ale i kdyby mu Ježíš pomohl, jak by jeho život vypadal dál? 
Udělal mnoho zlého. Jeho svědomí ho obviňuje. To co nejvíce potřebuje je Boží odpuštění. Pokud 
mu Bůh neodpustí a pokud nepromění jeho srdce, pak i kdyby dostal možnost žít dál, nic se 
nezmění. Bude uchráněn od fyzické bolesti, od pomalého umírání, ale jeho duše se bude trápit 
dál. Jeho hřích ho zničí.  
Najednou mu dochází, že hříchy, které spáchal, se nedotýkali jen lidí, kterým ublížil, ale i Boha. 
Každý hřích vůči druhému člověku, dokonce i hřích vůči sobě samému je zároveň hříchem proti 
Bohu. Být odsouzen lidmi je hrozné, ale být odsouzen Bohem je daleko horší. 
 
 
 

3. Říká ano nejen k lidskému, ale i k Božímu soudu (dostáváme zaslouženou odplatu) 
Provinil jsem se vůči Bohu. Teď zemřu, ale tím vše nekončí. Protože pak přijde ještě Boží soud.  
Jak mohu obstát před Bohem, který všechno ví, zná nejen mé činy, ale i mé myšlenky, motivy, 
postoje… A jestliže mne odsoudili lidé, kteří znali jen část toho, co jsem udělal, jak obstojím před 
Bohem, který zná všechno? 
Když stále před soudem, snažil se bránit, zapírat, mlžit. Nepovedlo se, usvědčili ho.  
Bůh vidí vše, a jeho soud na mne tvrdě dopadne. Nemám jak se bránit. A jeho odsouzení už nejde 
změnit. Má věčnou planost.   
Ano, Bože, jsem hříšník. Vím, že budu spravedlivě odsouzen, zasloužím si trest. Ale tak rád bych 
vše změnil. Je nějaká cesta? 
A teď mu to dochází. Vždyť vedle mne na kříži visí Mesiáš. Boží Syn, Zachránce. Možná mu 
otevřela oči Ježíšova modlitba, když v bolestech, nespravedlivě odsouzený, vystavený pohrdání a 
posměchu, přibitý na kříži prosí Otce:  

L 23,33-34 Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po 
jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." 

 

Kdo by toto dokázal! Jedině Mesiáš! On je Mesiáš! Je pro mne naděje, je zde někdo kdo mi může 
odpustit a je to Ježíš! V jeho srdci se rodí víra. A proto se na Ježíše obrací, s hlubokou vírou v srdci.  
 
 

4. Víra v Ježíše (Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království) 
Je to hluboké pokání. Proměna, která nastala v jeho nitru. Možná bychom mu poradili, že má říct: 
„odpusť mi moje hříchy“, nebo nějakou jinou formulku. 
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Ale Pán Ježíš mu rozumí. Vidí do jeho srdce. On ví, že tento výkřik: „pamatuj na mne“ je voláním 
po milosti, po odpuštění, po smíření s Bohem. A proto mu odpovídá:  "Amen, pravím ti, dnes 
budeš se mnou v ráji." 
Ježíš, Boží Syn, Král (ale nejen židů, jak hlásal nápis nad hlavou Ježíše, král celého světa) mu nejen 
odpustil, ale také vyjádřil, co odpuštění znamená. Pro něj, umírajícího zločince, ale také pro nás, 
pokud děláme pokání: okamžité a plné přijetí u Boha. 
Ještě dnes, v tuto chvíli, bez jakéhokoliv čekání, bez podmínek, bez nutnosti něco dokazovat, nebo 
si zasloužit – je ti odpuštěno. Budeš se mnou v ráji. 
 

 
 
Apoštol Pavel když píše do sboru v Korintu si je vědom zásadní skutečnosti:  
Od našeho přístupu k ukřižovanému Ježíši se odvíjí věčnost. 

1K 2,1-2 Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými 
slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to 
Krista ukřižovaného. 

 
Tento druhý zločinec věřil ve vzkříšení, proto říká Ježíši:  

Luk 23,42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 
Ale záchranu, odpuštění, milost přijal pro svůj vztah k Ježíši visícímu na kříži. K Ježíši ukřižovanému. 
Když slavíme VP, připomínáme si slova Pavlova: 

1K 11,26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 
 
Věříme, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Ale samotná víra ve vzkříšení nás nespasí. 
Spasení přichází z kříže. Spasení přináší krev Pána Ježíše prolitá za naše hříchy.  
Spasení musí předcházet přiznání naší viny, pokání a víra.  
 
Projděme si tyto čtyři body ještě jednou – ne z pozice zločince, ukřižovaného po boku Ježíše, ale z pohledu 
nás samých. 
 

1. Beru Boha vážně (ty se ani Boha nebojíš?) 
nebo si, žiji tak, jak chci sám? 
Kdo mne miluje, zachovává mé přikázání… 
 

2. Vyznávám svou vinu (my jsme odsouzeni spravedlivě) 
Většina z nás nestála niky před soudem. Ale uznáváme svou vinu, když nám na ni ukáže někdo 
z okolí? Rodiče, děti, přátelé, nebo i nepřátelé, A nebo se snažíme svou vinu bagatelizovat, 
omlouvat, zlehčovat, vymlouvat se na společnost, která dělá totéž.  
 

3. Říkám ano nejen k lidskému, ale i k Božímu soudu (dostáváme zaslouženou odplatu) 
Když mne obviní Boží slovo, kázání, Duch svatý při modlitbě, nebo prostřednictvím lidí, beru to 
vážně? Uvědomuji si, že každý hřích proti člověku je hříchem i proti Bohu? 
Jsem si vědom, že před Bohem mne nezachrání dobré skutky, úsilí, anebo výmluvy? 
Uvědomuji si dopad Božího odsouzení? Nebo žiji natolik v současnosti, že si nepřipouštím, co 
bude po smrti? 
 

4. Věřím v Ježíše (Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království) 
Poznal jsem, že jedině Ježíš mi může odpustit hříchy? Že jedině Ježíš je cestou k Bohu?  
Je mnoho cestě, které vedou k Ježíši, ale jediná cesta, která vede k Bohu. A tou je Beránek Boží, 
který zemřel za můj hřích – Ježíš Kristus – ukřižovaný. 
Zavolal jsem jako tento muž: Ježíši, pamatuj na mne, nebo Ježíši smiluj se nade mnou? 

 
Pokud ano, pak i pro mne platí: ještě dnes budeš se mnou v ráji! 
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Ještě dnes budeš se mnou v ráji. 
Co tím Pán Ježíš myslel? 
 
Ráj „paradeisos“ je perského původu a je v NZ použito 3x. 
 

Znamená původně zahradu, obehnanou zdí. Když chtěl 
perský král někomu ze svých poddaných prokázat 
mimořádnou laskavost, vzal ho do své zahrady, a tam se 
jeho host mohl procházet a hovořit s ním, s perským 
králem.  
Židé přejali toto slovo, a ztotožnili se zahradou Eden, kde se 
Adam a Eva procházeli s Hospodinem, hovořili s ním, a měli 
s ním hluboký vtah.  
V rabínském židovství je doložena představa, že zemřelí 
nečekají na budoucí vzkříšení v nějaké „nicotě“, v území 
ničeho, nebo v podsvětí stínů, ale ve Věčném Edenu. 
V zahradě, která je nádherná, ale která není nic proti slávě 
Božího království, proti slávě nebe. 
 
Ráj „paradeisos“ je perského původu a je v NZ použito 3x. 
 

2K 12,2 Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety 
přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, 
nevím - Bůh to ví. 
3 A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje - zda v těle 
či mimo tělo, nevím, Bůh to ví - 
4 a uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno 
vyslovit. 
 

Zj 2,7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo 
zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji." 
 

L 23,43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš 
se mnou v ráji." 
 
 
Pokud chceme přesně probádat, co tím Pán Ježíš myslí 
ve smyslu: co je po smrti, kam člověk jde, nepochopili jsme 
smysl této zvěsti. 
 

1. Pán Ježíš nám odpouští všechny hříchy, v jediném okamžiku, když k němu v pokání a přijdeme a 
prosíme o milost. DNES – to je to podstatné - se všechno změnilo. TEĎ – to je Boží odpověď na 
naše zavolání. 

2. V tomto okamžiku Pán Ježíš vstupuje do mého života. Stává se Pánem a Králem v mém jeho krví 
očištěném srdci. Od této chvíle jdeme životem spolu. Možná nás čeká dlouhá cesta, možná 
procházíme roklí smrti, ale nejsme sami, jdeme s Ježíšem. 

 
Možná bychom si to mohli představit také takto: 
dnes, od této chvíle jsme pozváni do ráje, můžeme se procházet s Králem po jeho zahradě, těšit se z jeho 
přítomnosti, ze vztahu s ním a povídat si spolu. Už nejsme sami, ale jdeme s tím, který nás nikdy neopustí.  
 
Ano, žijeme na porušeném světě, ale zároveň žijeme v ráji. Ráj je v našem srdci. Protože tam svůj ráj 
přenesl Pán Ježíš. 
Jsme ve světě, ale nejsme ze světa. Jsme občané Božího království. Žijeme v padlém světě, a přesto jsme 
v ráji. Jak to zpíváme v jedné písni: „nebe je v srdci mém“. 
Obklopuje nás „aura“ Boží přítomnosti, „aura“ ráje. 

L 16,19 "Byl jeden bohatý člověk, který se 
oblékal do purpuru a kmentu a den co den 
skvěle hodoval. 
20 U jeho vrat ležel nějaký chudák, jménem 
Lazar, plný vředů, 
21 a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze 
stolu toho boháče; dokonce i psi přicházeli a 
lízali jeho vředy. 
22 Stalo se, že ten chudák zemřel a byl 
anděly odnesen do klína Abrahamova; 
zemřel i ten boháč a byl pohřben. 
23 A když v podsvětí v mukách pozdvihl své 
oči, uviděl v dáli Abrahama a Lazara v jeho 
klíně. 
24 I zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade 
mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku 
svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, 
neboť trpím bolestí v tomto plameni.' 
25 Abraham řekl: ‚Dítě, vzpomeň si, že už sis 
vybral to dobré ve svém životě, a Lazar 
podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však 
jsi sužován. 
26 A k tomu všemu je mezi námi a vámi 
upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, 
nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit 
odtamtud k nám.' 
27 Řekl: ‚Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal 
do domu mého otce, 
28 neboť mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby 
také oni nepřišli do tohoto místa muk.' 
29 Abraham řekl: ‚Mají Mojžíše a Proroky, ať 
je poslechnou!' 
30 On řekl: ‚Ne, otče Abrahame, ale kdyby k 
nim přišel někdo z mrtvých, budou činit 
pokání.' 
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Jako kosmonaut, který je na měsíci, kde není kyslík, ale je ve skafandru, a proto může nejen přežít, ale 
může se pohybovat a být užitečný i v tomto pro něj nepřátelském prostředí. 
 
 
 
 
Procházíme se s Ježíšem v ráji. 
Anebo jsme se někde ztratili? 
Kde je Ježíš? 
Nemusíme pracně shánět jeho pozici, (GPS), protože on je nám nablízku a čeká, až ho zavoláme. 
Přijde a půjde dál s námi. 
Zavolej ho! 
 
 
Nebo jsme ho doposud neprosili, aby se nad námi smiloval? Žijeme v padlém světě, tlačí nás náš hřích a 
neorientujeme se jak dál? Pak je třeba přijít k Ježíši s prosbou: smiluj se nade mnou. 
Pán Ježíš se nás dotkne a ode dneška s ním budeme v ráji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


