
V Javorníku 10. 11. 2019  

KRISTOVY RÁNY – 1.ČÁST 

Základ kázání: Matouš 26:47-56                                                                  1. čtení: 2. Petrova 1:1-11 

 

I)  RÁNY – NA TĚLE I NA DUŠI 

Milí bratři, milé sestry, 

jsou lidé, kteří mají zraněné tělo. A jsou lidé, kteří mají zraněnou duši. Někdo má šrámy či jizvy na 

rukách, nohách nebo na zádech či břichu. A někdo jiný si zase nese šrámy na duši. Nedá se obecně 

říct, co je horší. Někdy jsou tělesná zranění velmi vážná, až dokonce neslučitelná s dalším životem. 

Jindy jsou duševní rány tak hluboké a těžko léčitelné, že kvůli nim lidé nejsou schopni normálně žít. 

A také duševní rány žel někdy vedou ke smrti.  

Odvážím se tvrdit, že každý z nás už utržil jak tělesná, tak duševní zranění. Možná v dětství 

a v mládí převládají ta tělesná. V dospělosti se začnou objevovat v hojnější míře rány na duši. Ve 

stáří pak lidé často sbírají zranění všeho druhu. A my víme, jak moc a jak dlouho to kolikrát bolí.  

 

Chtěl bych upozornit na jeden rozdíl mezi duševním a tělesným zraněním. U tělesných bolestí je 

v podstatě jedno, kdo vám je způsobil. Jestli my sami, nebo naši kamarádi, či naši sourozenci, nebo 

úplně neznámí lidé. Zlomená noha bude bolet vždycky stejně – bez ohledu na to, kdo má to zranění 

na svědomí. Ale u duševních ran je to jiné.  U nich platí pravidlo: Čím bližší člověk mě zranil na 

duši, tím víc to bolí. A tím déle se to hojí. Daleko hůř neseme, když nás podvedou, zradí, obelžou 

nebo nechají ve štychu lidé, které máme rádi a na kterých nám záleží, než když nám něco takového 

provede člověk, kterého sotva známe.  

A ruku na srdce, bratři a sestry! My nejsme jen ti, kteří rány přijímají. To v žádném případě! My 

takové rány i rozdáváme. Také žel dokážeme druhé lidi zranit a poškodit. Někdy poničíme jejich 

tělesnou schránku. Ale častěji pohmoždíme jejich duši. 

Když jsem ve 3. třídě začal chodit do juda, byl jsem nemotorný tlouštík. Ale páru jsem na svůj věk 

měl velikou! Můj první zápas proti o dva roky starší soupeřce, která už měla žlutý pásek, vypadal 

následovně: Jednou mě shodila na zem. Podruhé mi podkopla nohu. A pak jsem ji konečně chytil za 

kimono. Strhl jsem ji na zem a zlomil ji přitom ruku. Samozřejmě nechtěně! Bylo mi to pak líto. 

Daleko víc ran jsem za svůj život ale způsobil lidem na duši než na těle. A to mě zpětně mrzí 

mnohem víc, než že jsem někomu v dětství zlomil ruku.  

 

II) KRISTOVY RÁNY 

Bratři a sestry, zřejmě všichni dobře známe sousloví „Kristovy rány“. Co je to za rány, které Pán 

Ježíš utržil? No, přece zranění, která vytrpěl na kříži, odpověděli bychom skoro bez váhání. 

Probodnuté ruce, probodnuté nohy. Rány na jeho končetinách, které mu o Velkém pátku způsobili 

jeho nepřátelé. Římští vojáci, kteří Ježíše pomocí hřebů přibíjeli ke kříži. Byla to zranění, 

která Ježíš po svém vzkříšení ukázal svým učedníkům. Podle toho Pána Ježíše poznali. Sousloví 

„Kristovy rány“ v nás tedy vyvolává dvě myšlenky: Jeho rány byly zdrojem fyzické bolesti 

a tělesného utrpení. A byly to rány, které mu způsobili nepřátelé. Římané – za potlesku a jásotu 

židovských vůdců. 

 

My dnes ale nebudeme mluvit o těchto tělesných zraněních. Nás budou zajímat rány, které Ježíš 

utržil ještě před svým ukřižováním v okamžicích jeho zatčení v Getsemanské zahradě. A to byla 

zranění na duši, která mu způsobili jeho nejbližší, jeho učedníci. V tomto evangelijním příběhu 

učedníci zasazují Pánu Ježíši hned tři bolestivé rány. My se dnes budeme věnovat té první, kterou 

mu uštědřil Jidáš. Další dvě rány na Kristově duši probereme příští neděli. 

 

 



 

 

III) RÁNA PRVNÍ: JIDÁŠ ZRADIL KRISTA 

 47
 Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali 

zástup, ozbrojený meči a holemi.  

1) To je tedy ta první rána. Ježíše zradil jeden z jeho nejbližších učedníků. Jeden z těch, kteří ho 

následovali po celé tři roky veřejného působení, nakonec Krista vydal jeho nepřátelům. Jidáš, jeden 

z Dvanácti. On slyšel Ježíšova slova, jeho mnohá kázání a vyučování o Božím království. On viděl, 

jak Ježíš zachraňuje životy ubožáků, uzdravuje nemocné, pomáhá potřebným, sytí hladové, potěšuje 

smutné, napomíná sebejisté a pyšné jedince. Byl s ním ve velmi úzkém a častém kontaktu. A za tu 

dlouhou dobu směl načerpat mnoho dobrých věcí od svého Učitele.  

 

2) Ano, je třeba říct, že Ježíš tuto zradu čekal. To výslovně zmiňuje při poslední večeři se svými 

učedníky:  

 20
 Navečer usedl s Dvanácti ke stolu, 

21
 a když jedli, řekl jim: "Amen, pravím vám, že jeden 

z vás mne zradí." 
22

 Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad to 

nejsem já, Pane?" 
23

 On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. 
24

 Syn 

člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro 

toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!" 
25

 Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: 

"Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl." (Mt 26:20-25) 

Evangelista Matouš tedy vypráví, že Ježíš o té zradě věděl dopředu. Přinejmenším pár hodin před 

zradou samotnou. Ale evangelista Jan jde dál. Podle Jana říká Pán Ježíš svým učedníkům dlouho 

před svým zatčením toto:   

 Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. 
64

 Ale někteří z vás nevěří." Ježíš totiž 

od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. (J 6:63-64) 

A k tomu musíme připočítat, že už král David ve svých Žalmech předpovídá, že Mesiáše jednou 

zradí jeho blízký přítel.  

 13
 Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě 

nenávidí, před tím bych se ukryl, 
14

 jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel! 
15

 Ten 

nejlepší vztah nás pojil, za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu. (Ž 55:13-15) 

Pán Ježíš to tedy věděl od počátku, že ho právě Jidáš zradí. Tak to praví Bible. Ale pozor! To 

v žádném případě neznamená, že by ta Jidášova zrada Krista neranila! Že by se netrápil tím, co mu 

Jidáš v Getsemanské zahradě provedl. Jen si to představte, bratři a sestry: Dlouho tušíte, že vás 

blízký člověk tahá za nos, že vás v něčem podvádí. A pak to konečně praskne. Najednou je to jasné. 

Černé na bílém. Bolí to snad v tu chvíli méně, že jste zradu tušili dopředu? Určitě ne! 

 

3) A jak celá ta zrada proběhla? Jakým způsobem Jidáš vlastně vrazil nůž do Ježíšova srdce? 

 48
 Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; toho zatkněte." 

49
 A hned 

přistoupil k Ježíšovi a řekl: "Buď zdráv, Mistře", a políbil ho.  

Bratři a sestry, na začátku bohoslužeb jsme se zdravili podáním pravé ruky. A po skončení 

bohoslužeb učiníme totéž. Je to mezi námi všeobecně přijímaný projev pozdravu, ale také vzájemné 

náklonnosti a dobrých, vřelých vztahů. Pevný stisk pravice, upřímný pohled do očí, několik dobrých 

slov – to nás kolikrát dokáže pozvednout, potěšit. V Ježíšově době byl takovým všeobecně 

rozšířeným a přijímaným pozdravem zase polibek na tvář. Židé si netřásli pravicí. Oni se líbali na 

tvář. Ježíš svého času vyčítal jednomu farizeovi, který ho pozval k sobě na hostinu: 

 45
 Nepolíbil jsi mne… (L 7:45) 

Tedy: Neprojevil jsi mi náklonnost, své přátelství. Apoštolové zase své dopisy končí výzvou:  

 26
 Pozdravte všecky bratry svatým políbením. (1Te 5:26) 

A v Getsemanské zahradě Jidáš líbá svého Mistra a Učitele na tvář. Na oko je to gesto přátelství. 

Jenže ve skutečnosti se jedná o předem smluvené znamení. 

 Koho políbím, ten to je; toho zatkněte. 



 

To, aby Ježíšovi nepřátelé zatkli toho pravého. Aby mohli jít na jistotu, jak se říká. Jidáš je prolezlý 

pokrytectvím. Je to velmi dobrý herec. Matouš tvrdí, že Ježíše políbil skutečně vřele. Že si na tom 

polibku dal opravdu záležet. Jidáš až do poslední chvíle předstírá svou lásku k Ježíši. Musel mít 

nervy ze železa. A také plechový žaludek. Musel být ve skutečnosti plný nenávisti a záště vůči 

svému Mistru. Však evangelista Lukáš tvrdí, že do Jidáše ten den vstoupil Satan... (L 22:3)  

 

4) Ježíš mu odpověděl:  

 "Příteli, konej svůj úkol!"  

Příteli? Skutečně? Ano, Ježíš nazývá svého zrádce přítelem, kamarádem. Ale řecké slovo 

„hetairos“ je prosto vřelých citů. Toto slovo označuje člověka, s kterým mám mnoho společného, 

vůči kterému ale necítím žádnou náklonnost. Jde o blízkost bez citů. Blízkost bez lásky.  

Ježíš říká svým jedenácti učedníkům, poté co Jidáš opustí jejich kruh: 

 15
 Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás 

přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. (J 15:15) 

Zde Ježíš používá jiné slovo pro přítele: „filos.“ Což znamená: Milovaný přítel. Tady totiž Ježíš 

mluví k lidem, s kterými má mnoho společného a které má velice rád. Jidáš už ale mezi nimi není. 

Jemu pak v okamžik zatčení řekne: 

 "Příteli, konej svůj úkol!"  

Tedy: Člověče, s tebou mám mnoho společného. Ale vzájemná láska to není. To už je nad Slunce 

jasné. Takové oslovení Jidáše se v Matoušově evangeliu objevuje už jen dvakrát. V Ježíšových 

podobenstvích tímto výrazem Bůh nazývá ty, s kterými má nějaký problém. V prvním případě se 

jedná o člověka, který si Pánu stěžuje, že za službu na jeho vinici dostal málo zaplaceno.  

 10
 Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. 

11
 Vzali ho 

a reptali proti hospodáři: 
12

 'Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako 

nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!' 
13

 On však odpověděl jednomu z nich: 'Příteli, 

nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 
14

 Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu 

poslednímu dát jako tobě; 
15

 nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko 

závidí, že jsem dobrý?' 
16

 Tak budou poslední první a první poslední." (Mt 20:10-16) 

V tomto podobenství je tedy Boží „přítel“ ten, který byl mezi prvními pracovníky na vinici Páně. 

Ale protože byl závistivý a chtěl mít lepší postavení mezi pracovníky, protože toužil po zvláštním 

uznání a vyšší odměně od svého Zaměstnavatele, protože chtěl být na výsluní a myslel si, že na to 

má nárok za svou dlouhou službu – proto jej nakonec Bůh kárá. Nazývá ho závistivcem. Takový 

„přítel“ bude v Božím království mezi posledními – byť zde na Zemi byl mezi prvními. To říká 

Ježíš. 

A co se týče toho dalšího výskytu slova „přítel“ v Ježíšových podobenstvích, to je ještě horší. Při 

svatbě – což je obraz Božího království – Pán zjistí, že jeden z hostů není náležitě oblečen.  

 12
 Řekl mu: 'Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?' On se nezmohl ani na 

slovo. 
13

 Tu řekl král sloužícím: 'Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam 

bude pláč a skřípění zubů.' 
14

 Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán." 

(Mt 22:12-14) 

Zde jde o „přítele“, který nakonec skončí v pekle, bratři a sestry. Byl Bohem pozván, ale tím 

pozváním pohrdl. Už je nám tedy jasné, že v Ježíšově oslovení není mnoho vřelosti. S hořkostí a se 

zklamáním říká: 

 "Příteli, konej svůj úkol!"  

Udělej to, kvůli čemu jsi přišel. Učiň to, pro co ses rozhodl. To jsou strašná slova. Vždyť on se 

rozhodl zradit Božího Syna. Ježíše Krista, který nikomu nikdy neublížil. To je poslední věta, kterou 

Jidáš od Ježíše kdy uslyší. Jak jeden kazatel řekl: Možná je to právě tato Kristova věta, která Jidáše 

trýzní pořád. I po jeho smrti…  

 



5) Bratři a sestry, nechci se v tuto chvíli zabývat všemi možnými důvody, proč Jidáš zradil svého 

Mistra. Jediný, kdo o jeho motivacích otevřeně mluví, je apoštol Jan. A ten říká, že Jidáš byl člověk, 

který prahl po majetku. Dokonce: Že byl zloděj. (J 12:6) Takto směřuje nakonec i otázka, kterou 

položil Ježíšovým nepřátelům, vůdcům židovského národa: 

 "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných. (Mt 26:15) 

Jestli měl vícero důvodů k tomu, aby Krista vydal jeho nepřátelům, to nemůžeme s jistotou říct. 

Touha po penězích však byla zřejmě výrazná motivace. Nakonec je pravda, co Ježíš říká v Kázání 

na hoře:  

 24
 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, 

k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. (Mt 6:24) 

Bratři a sestry, jsou lidé, kteří se stále snaží Jidáše ospravedlnit. Ukázat jeho život v co nejlepším 

světle. Poslat ho rovnýma nohama do nebe. Tento biblický příběh nám ale neslouží k tomu, 

abychom si na Jidášovi cvičili naši představivost. 

Jidášův příběh funguje jako varování. Jako varování především pro nás, kteří Pána Ježíše vyznávají 

svými ústy. Je to výzva. Pokud se Jidáš nakonec projevil jako plevel mezi pšenicí, pak my musíme 

každý den sami v sobě vytrhávat kořínky plevelu. Skrze tento dramatický oddíl z Písma se Kristus 

ptá každého z nás: Jak je na tom tvé srdce? Miluješ mě skutečně? Nebo jsi jen dobrý herec, tedy 

pokrytec? Jsi můj skutečný přítel, který mě má opravdu rád? Nebo ti na mně nakonec vlastně 

nezáleží? Když mě nazýváš svým Spasitelem, myslíš to vážně? A je to vidět na tvém životě, že mě 

opravdu respektuješ, že mě považuješ za Pána svého života, nebo to vidět není?  

Bratři a sestry, určitě bychom jednou nechtěli slyšet z úst našeho Spasitele slova plná hořkosti 

a zklamání! Jistě si nepřejeme, aby nám Kristus jednou vyčetl, že jsme měli rádi více sami sebe 

a věci tohoto světa, než jeho samotného – přestože naše ústa byla plná zbožných řečí! Nechceme 

přece našeho laskavého Pána, který kvůli nám vydal sám sebe k ukřižování, zraňovat a trápit! Víme, 

co všechno pro nás Kristus vykonal, že kvůli nám obětoval úplně všechno. Víme, že nás miluje, tak 

jako nikdo jiný. Pro nás a kvůli nám trpěl. A další trápení si od nás nezaslouží.    

 

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, odpusť nám všechny projevy našeho vlastního 

pokrytectví. Odpusť nám, že se kolikrát ústy k tobě hlásíme, ale naše srdce je daleko od tebe a na 

našem životě to je žel někdy i vidět. Pomoz nám svým svatým Duchem, abychom byli tvými 

skutečnými přáteli, kteří tě poslouchají ušima i srdcem a kteří tě jen velmi neradi zraňují. Dej, aby 

lidé kolem nás měli hojný užitek z toho, že s tebou žijeme a tebe, laskavého Pána, následujeme. 

Amen.  


