
Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest

Evangelisté nám zaznamenávají události související s Ježíšovou smrti ne jako kronikářský zápis, ale 
jako naplnění Písem, tedy ve světle víry a hlavně pak ve světle Ježíšova vzkříšení. Ptoto se může 
stát, že při sestavování časového sledu Ježíšových posledních dnů nastanou určité obtíže. O těchto 
historických událostech Ježíšova života je však nutné mluvit. Ve světě se totiž objevují názory, které 
dávají  stranou  to,  co  se  skutečně  na  zemi  přihodilo.  Doufají,  že  se  s  takovýmto  "duchovním" 
Ježíšem více přiblíží nevěřícím a nekřest'anům. Od oslabení historického Ježíše pak už není daleko 
k pojetí církve jako určité nezávazné skupiny věřících. Proto je nutné vyznávat, že Ježíš "trpěl za 
Poncia Piláta".
K Ježíšovu utrpení a smrti si připomeňme následující pravdy (sledujeme KKC):
Ježíš chtěl trpět dobrovolně z poslušnosti k svému Otci. Ve svém kázání o Letnicích říká Petr: "Bůh 
předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožníků přibili na kříž a zabili.'` (Sk 2,23). 
To však neznamená, že čin Poncia Piláta a ostatních byl "bezhříšný". Viny jsou ovšem nejen 
historické postavy, ale všichni hříšníci.
Ježíš zemřel v souladu s Písmem. Jeho smrt však musí být brána jako "smrt beránka" (Iz 53. 7 "Byl  
trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku..."). Je to znamení vykoupení ze 
smrti (viz první velikonoce v Egyptě) a současně znamení naprosté odevzdanosti do vůle Otcovy. 
Ježíšova  smrt  proto  není  to  jediné,  čím  nás  vykoupil.  Je  to  celý  jeho  život  jako  výraz 
poslušnosti svému Otci a lásky k lidem a celému stvoření („Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby 
si nechal sloužit, ale by sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ Mk 10,45).
Ježíšova smrt je "obět' za hříšníky". Jeho krev se prolévá "za nás" a "na odpuštění hříchů" (obdobně 
církev vyznává: "pro nás a pro naši spásu sestoupil z nebe". Ježíš umírá nejen za hříchy, ale také pro 
náš život věčný (1 Petr 1,18-20). Podobal se nám ve všem kromě hříchu, ale ponížil se na nejvyšší  
míru, takže jej apoštol Pavel nazývá "hříchem" (2 Kor 5,21: "Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám 
ztotožnil s hříchem.").
Jeho smrt je však plná naděje. Slova, která pronáší na kříži "Bože můj, proč jsi mě opustil...“ - 
neznamenají pouze velkou Ježíšovu opuštěnost, ale jsou to úvodní slova žalmu 22, ve kterém se 
předpovídá až do zajímavých podrobností utrpení Božího Služebníka: "Nemohu se ztišit ani v noci" 
(v. 3) - Ježíš se modlí v Getsemanech. "Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství" (v. 7). "Všem, 
kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou: ,Svěř to Hospodinu!` ,Ať ho 
vysvobodí, když si ho oblíbil!" (v. 8-9). Pod křížem říkají: "Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech 
dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup s kříže!" (Mk 15,29-30). "Dělí se o mé roucho, losují 
o můj oděv" (Zalm 22,19).
Závěr žalmu, k němuž se ovšem Ježíš už pro bolest nedostal, je jasný: Bůh vysvobozuje i ze smrti!  
"Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!... - A tys mi odpověděl. O tvém 
jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění  tě budu chválit.  Kdo se bojíte  Hospodina, 
chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! ..." 
(v. 20nn).
Ježíš naplňuje to největší a "nové" přikázání lásky: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí 
život za své přátele." (Jan 15,13). Svou smrtí naplňuje svá slova.
Na závěr si připomeňme, že s Ježíšovou smrtí je spojováno i symbolické zrození církve. Pokud se 
týká církve, první otcové vnímají otevření Ježíšova srdce vojínovým kopím jako jedno ze znamení 
zrození církve. Jako se z boku spícího Adama narodila Eva, matka všech živých, tak se z boku 
"spícího"  Ježíše  rodí  nová Eva,  Církev,  skutečná  Matka  všech živých.  Narodila  se  z  Krista  ve 
znamení vody a krve, a sama poté rodí Krista, jeho mystické tělo, ve svátosti křtu a eucharistie (viz 
sv. Augustin, Hom. ad cath. 6.15). Z toho důvodu existuje i známé patristické úsloví, "nemá Boha 
za Otce ten, kdo nemá církev za matku" (tamtéž 216,8).
Církev je však současně Matkou i Pannou, tak jako byla i Maria, když počala a porodila Ježíše. 
Takže svými svátostmi rodí tajemné tělo Krista nejen ze své moci, ale také ze zastínění Duchem 
Svatým. Z toho důvodu Otcové nemluví jednoduše o "boku" Ježíšově, ale přímo o "životě" (stejně 
jako v modlitbě Zdrávas se říká "plod života tvého").



Sestoupil do pekel

Dnes nám může možná připadat zvláštní, ale církev skutečně již od samého svého začátku uznává 
tuto pravdu, byť do vyznání víry byla zařazena až asi ve čtvrtém století. To, že Ježíš sestoupil do 
pekel, vyjadřuje tajemství, že se ztotožnil s lidským osudem nejen po smrt, ale i za ni, tedy opravdu 
až do krajnosti. V židovské mysli totiž "zemřít a být pohřben" znamenalo "sestoupit v šeól". Církev 
proto vyznává, že Ježíš po své smrti sestoupil (směr "dolů" odpovídá starozákonnímu pojetí místa v 
srdci  země,  viz  např.  Ez  26,20:  .,Usadím tě  v nejhlubších  útrobách země")  do místa  mrtvých, 
hebrejsky "šeól", nazývaného též "hádes" (KKC 632). Sestoupil tam však už jako vítěz, ne jako 
duše před ním, které tam teprve očekávaly své vykoupení.
Potvrzuje to například apoštol Pavel ve svém hymnu v listu Filipanům (2,10): "Při Ježíšově jménu 
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a k slávě Boha Otce musí každý jazyk 
vyznat: Ježíš Kristus je Pán." Být "vzkříšen z mrtvých" proto může znamenat jak "vzkříšení ze 
smrti", tak i "vzkříšení z říše mrtvých".
Zajímavé  je  také  to,  že  tato  pravda  byla  celkem  vzato  "jednomyslná",  obecně  přijímaná. 
Pravděpodobně v ní církev bránila pravost Ježíšova lidství, a to proti bludům, tvrdícím, že Bůh 
Ježíše při smrti opustil a do vzkříšení jej ponechal jeho osudu. Není potřeba si pod ní představovat 
nic zvláštního. Přemýšlet nad tím, zda "šeól" byl očistcem, přednebím či zápeklím...  je v tomto 
smyslu opravdu zbytečné. Podstatné je to, že i spravedliví Starého zákona jsou Kristem vykoupeni, 
protože nikdo nemůže být spasen bez Ježíše Krista a jeho oběti. Ježíš sám tento svůj spásný čin 
několikrát vysvětluje. V Mt 12,40 mluví o "nitru země". Podobně mluví i apoštolové, např. apoštol 
Petr: "Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení" (1 Petr 3,19); "Proto bylo evangelium 
zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni" 
(1 Petr 4,6); "Mluvil o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti" (Sk 2,31), a nebo 
Pavel: "Ani neříkej: kdo sestoupí do propasti? - aby Krista vyvedl z říše mrtvých" (Řím 10, 6-7) a 
Jan: "Mám klíče od smrti i podsvětí" (Zj 1,18).
Mezi prvními církevními Otci lze najít - někdy možná trochu úsměvné - výklady této pravdy. Tak 
například Ježíš sestoupil mezi mrtvé, a tam jim během tří dnů stačil hlásat totéž, co na zemi vykonal 
předtím během tří let. Nebo, že Jan Křtitel, tak jako byl předchůdcem Páně na zemi, tak křtil křtem 
pokání duše v šeólu, aby je připravil na setkání s Ježíšem.
Jiní Otcové v Ježíšově sestoupení do pekel však spatřovali – definitivní pokoření ducha zla, zlomení 
jeho vlády "obsazením" jeho říše.  A jak se víc  a  víc  upouštělo od důrazu na spásu patriarchů, 
proroků a spravedlivých Starého zákona,  vykládalo se Ježíšovo sestoupení  do pekel  právě jako 
výraz jeho vítězství nad duchem zla, nad "branami pekel". Za zmínku stojí i to, že "brány podsvětí" 
(neboli "brány pekel"), znamenající  moc nad spravedlivými Starého zákona (viz např. Iz 38,10: 
"Uprostřed svých dnů se odeberu do bran podsvětí"), ztratily díky Kristu vládu nad lidem Nového 
zákona, a už nikdy tento lid smlouvy nové, tuto Církev, nepřemohou (viz známý Ježíšův příslib 
apoštolu Petrovi v Mt 16, 18).
Ozvěna víry v sestoupení do pekel zaznívá dnes např. v litaniích ke všem svatým, ve kterých jsou 
vzýváni  praotcové,  proroci,  spravedlivé  ženy  i  muži  Starého  zákona.  Uvědomit  si  tuto  pravdu 
můžeme i  tenkrát,  když jména starozákonních svatých přijímají  lidé při  křtu jako výraz živého 
společenství s nimi v Kristu. Tak máme třeba svatého Samuela, Daniela nebo svatou Rút a Ráchel. I  
to jsou lidé živí, Kristem přivedení z šeólu k životu věčnému, i ona je "v nebi" a "sedí po pravici 
Otce". "Sedět po pravici" znamená těšit se skutečné moci a současně i vysoké důstojnosti a úctě. 
Když se např. apoštolové Jan a Jakub dožadují míst po Ježíšově pravici (Mt 10,21), míří právě tímto 
směrem. Ježíš jim však ukazuje, že posláním jeho učedníků na zemi není honba za poctami, ale 
služba druhým až k oběti života. Sám Ježíš je však nyní oslavený Král, Pantokrator ("vševládný"). 
Proto  ani  na  samotném  úkonu  nanebevstoupení  není  podstatné,  že  stoupal  vzhůru,  ale  to,  že 
apoštolům jej zahalil oblak. Tím se vyjadřuje, že Ježíš je i nadále "Emmanuel" - "Bůh s lidmi".
Církev není tedy jen plahočící se lidské společenství, ale je současná v Kristu už dnes oslavená a 
vznešená. Pro katechezi z toho vyplývá, že je nutné představovat církev celistvě. Když se mluví o 
chybách a hříších křesťanů dnes i v minulosti, musí se současně mluvit i o dobrých skutcích, které 



se v ní rodí. Když se mluví o jejích stínech, musí se mluvit i o její kráse, když se mluví o špatných 
mezilidských vztazích v církvi, musí se mluvit i o dokonalých vztazích se svatými. Když se mluví o 
tom, že jdeme k Ježíši, musí se říct, že už v něm jsme.


