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KdyÏ zfiím ten divupln˘ kfiíÏ
„KdyÏ zfiím ten divupln˘ kfiíÏ, co na nûm skonal slávy
král“.  Tak zaãíná známá velikonoãní píseÀ v
evangelickém zpûvníku. Tento divupln˘ kfiíÏ se stal
symbolem kfiesÈanství a jako tzv. krucifix (pfiibit˘ na
kfiíÏ) zvlá‰tû katolického. Jako o symbolu kfiesÈanství
se dnes o nûm vedou v Evropû spory, zda má viset ve
státních budovách kam chodí i vyznavaãi jin˘ch
náboÏenství. Co v‰ak na nûm zfiíme fakticky? Vidíme
ãlovûka popraveného zpÛsobem urãen˘m v dávno
zaniklé ¤ímské fií‰i v˘hradnû pro vzboufiené otroky a
povstalce proti ¤ímu. Vidíme tedy ãlovûka popraveného
z politick˘ch dÛvodÛ, nikoli náboÏensk˘ch ãi jin˘ch.
Mohlo by jít o vzboufieného otroka, kter˘ skonãil na kfiíÏi
jako pfiedtím Spartakus, ale nápis na kfiíÏi udává jin˘
dÛvod: JeÏí‰ Nazaretsk˘ král ÎidÛ. To je tedy dÛvod
proã fiímská moc zasáhla. Je to dÛvod politick˘, do
náboÏensk˘ch vûcí ¤ím zásadnû nezasahoval. Na co
ale dbal dÛslednû, byl klid a mír v fií‰i. Na jakékoli
nepokoje, pozdviÏení, srocení davu, reagovala okamÏitû
fiímská posádka a zjednala pofiádek. Po smrti krále
Heroda, kter˘ vládl se svolením fiímského Senátu, stala
se Judea fiímskou provincií pfiímo fiízenou fiímsk˘m
prokurátorem. JestliÏe se tedy nûkdo vydával za krále,
bylo to moÏno chápat jako protistátní akt. Nic víc krucifix
neznázorÀuje a nic víc se z nûho poznat nedá. Je to
skoro ‰ílené, Ïe nûjaké náboÏenství si dá do znaku
popravãí nástroj i s popraven˘m. Proto církev první tfii
století pouÏívala jiné symboly, byla by to veskrze politická
provokace vÛãi fiímskému státu.
Proã musel JeÏí‰ zemfiít jako nepfiítel státu?
Prokurátor Pilatus mûl sice podezfiení, Ïe se ve vûci

JeÏí‰e jedná spí‰ o nûjakou vnitronáboÏenskou
Ïidovskou hádku, ale kdyÏ kvÛli nûmu hrozily nepokoje
jistû dlouho neváhal. Z jeho pohledu znûlo hlá‰ení do
¤íma takto: tûsnû pfied Ïidovsk˘mi svátky byli popraveni
tfii vzboufienci, svátky pak probûhly v klidu a pfies velik˘

dav poutníkÛ posílené fiímské pofiádkové síly nemusely
zasahovat.
JeÏí‰e vydala Pilátovi Ïidovská velerada, poté, co

selhal pokus usvûdãit jej pomocí kfiiv˘ch svûdkÛ z
rouhání a jako rouhaãe ukamenovat. ProtoÏe JeÏí‰
mlãel, hrozilo celému pfielíãení fiasko. Proto mu veleknûz
poloÏil zásadní otázku: „zapfiísahám tû pfii Bohu Ïivém,
abys nám fiekl, jsi-li Mesiá‰, Syn BoÏí!“ Kdyby i teì JeÏí‰
mlãel, skonãilo by celé pfielíãení jak˘msi trapn˘m patem.
Ale JeÏí‰ by zÛstal naÏivu. To vûdûl veleknûz i JeÏí‰.
JeÏí‰ ale pfiisvûdãil. Veleknûz Kaifá‰ se sice teatrálnû
rozhofiãil, ale to rozhofiãení nemohlo b˘t upfiímné. Sám
totiÏ na pfiíchod nûjakého Mesiá‰e nevûfiil. Patfiil k
SaduceÛm, rodové knûÏské ‰lechtû, která na Ïádného
Mesiá‰e nevûfiila, protoÏe prorocké spisy v nichÏ se o
Mesiá‰i pí‰e vÛbec neuznávala. Upfiímnû se tedy mûl
rozchechtat a fiíct:  vÏdyÈ jsem vám fiíkal, Ïe je to blázen!
To by ale nesplnilo úãel, kter˘ si pfiedsevzal - zbavit se
JeÏí‰e. V duchu se jistû zaradoval, Ïe vûc se vyvíjí jak
má. JeÏí‰ se svou odpovûdí odsoudil sám. Cesta k
pfiedání Pilátovi byla volná. V‰e se pak sbûhlo nápadnû
rychle. K Pilátovi jej odvedli neprodlenû a vznesli proti
nûmu Ïalobu. „Podle na‰eho zji‰tûní rozvrací tento
ãlovûk ná‰ národ, brání odvádût císafii danû a prohla‰uje
se za Mesiá‰e krále“ (Luk 23,1-2). Samá politika a
Ïádné náboÏenství!
Tato obÏaloba byla pozdûji v církvi vykládána jako

kfiivé obvinûní ze strany Ïidovské velerady a
politováníhodná nedbalost a neporozumûní ze strany
Piláta, kter˘ si nedal práci, aby zjistil, Ïe JeÏí‰ lid
nerozvrací, daÀ císafii neodmítá a Mesiá‰ je jen duchovní
pojem. Takov˘ v˘klad podporují ti, ktefií chtûjí pfiedstavit
kfiesÈanství jako ne‰kodnou záleÏitost, která se t˘ká jen
duchovních ãi du‰evních proÏitkÛ lidí, ktefií proti státní
moci nic nemají, protoÏe jejich víra s tím nemá nic
spoleãného.  Takov˘ v˘klad dûlá z JeÏí‰e chudáka,
kter˘ zemfiel omylem, nebo dokonce fiíká, Ïe BoÏí vÛlí
bylo, aby JeÏí‰ zemfiel omylem nûjakého fiímského
potentáta.
KdyÏ JeÏí‰ odpovûdûl Kaifá‰ovi, dobfie vûdûl co se

stane. Rozhodnû nechtûl zemfiít kvÛli sporu, zda je
moÏno jíst neomyt˘ma rukama, uzdravovat v sobotu, ãi
kvÛli sv˘m v˘rokÛm o chrámu, ani nechtûl b˘t nevinnou
obûtí zkorumpovaného fiímského úfiedníka. Proã JeÏí‰
v den, kterému fiíkáme Kvûtná nedûle, vjel do
Jeruzaléma na oslátku a nechal zástup volat „Hosanna
synu Davidovu“, proã nepfii‰el prostû v zástupu poutníkÛ
jako v‰ichni? Proã, kdyÏ farizeové, ktefií byli v zástupu
také, fiekli JeÏí‰ovi “Mistfie, napomeÀ své uãedníky“
odpovûdûl „pravím vám, budou-li oni mlãet, bude volat
kamení!“ To mûlo nejvy‰‰ího pfiedstavitele lidu a
veleknûze uklidnit? Naopak, ãern˘ scénáfi se mu potvrdil.
Následovat bude provolání JeÏí‰e za pravého krále-
Mesiá‰e, povstání lidu, zásah fiímské posádky a konec
v‰eho - jeho zvlá‰È. To ho pfiesvûdãilo, Ïe je tfieba
jednat rychle a to pfied Velikonocemi, kdy Jeruzalém
bude pln˘ poutníkÛ z nichÏ mnozí budou JeÏí‰ovi
stoupenci.  To v‰echno JeÏí‰ vûdûl a zpÛsobil to

zámûrnû. Tfiikrát podle evangelií upozornil uãedníky,
Ïe si jde do Jeruzaléma pro smrt, ale o tom, jak a za co
to bude, rozhodl jen on sám.
Îidovsk˘ uãenec ãeského pÛvodu David Flusser ve

spise o JeÏí‰i upozorÀuje na to, Ïe Ïidovská velerada
(synedrion) tak narychlo svolaná, jak evangelia pí‰í,
nemohla b˘t usná‰eníschopná. V kompletním sloÏení
by asi JeÏí‰e neodsoudila, mûl v ní své pfiíznivce
(Nikodema, Gamaliele a snad Josefa z Arimatie). Zato
ta ãást, která v domû veleknûze na JeÏí‰e ãekala, se
dopustila hfiíchu v Ïidovstvu  nepfiedstavitelného - vydala
Îida pohanÛm.
Proã to udûlala je jasné. NáboÏenská vrchnost a

svûtská vrchnost jsou obû souãástí jedné mocenské
struktury svûta, které se navzájem potfiebují. Jejich
spoleãn˘m zájmem je zachování stávajícího fiádu a
sv˘ch pozic v nûm. Je-li tento fiád ohroÏen, jdou
náboÏenské principy stranou. JeÏí‰ tento fiád naru‰oval.
Proti „uspokojování náboÏensk˘ch potfieb vûfiících“ stát
nic nemûl. AÈ si kaÏd˘ „kultí“ kde chce, je to jeho
soukromá vûc. Království BoÏí, které zde na zemi JeÏí‰
reprezentoval, má v‰ak promûnit svût a jeho fiády a
pofiádky. JeÏí‰ pfii‰el poloÏit kvas BoÏího království do
tûsta svûta.
Krucifix jako symbol náboÏenství a pfiedmût kultu je

kaÏdého soukromá vûc. JeÏí‰, kter˘ vjel na oslátku do
Jeruzaléma, aby se nechal ukfiiÏovat pod nápisem král
- Mesiá‰, je v˘zva mocnostem svûta a je pro cel˘ svût.

Jan Kozlík
M‰eno u Mûlníka (Velikonoce 2011)
Obrázy z KfiíÏové cesty Vojtûcha Rady

v kostele sv. Prokopa v Praze ·eberovû - Hrnãífiích.
***

Po Velkém Pátku pfiichází Velikonoãní Nedûle!
Proto pfiejeme v‰em ãtenáfiÛm

VESELÉ VELIKONOCE!


