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„Bože můj, Bože můj! Proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,32-56) 

Žijeme ve světě, ve kterém není neobvyklé, že otcové a matky opouštějí své děti. Stává se, že 

otcové odcházejí od rodin a matky odkládají děti do ústavů a dětských domovů. Opuštěné 

děti trpí nedostatkem lásky, něhy a blízkosti. Trápí se steskem po matkách a otcích, kteří 

z nějakého důvodu ve svém rodičovství selhali. Sirotci moderní doby, děti ulice a odchovanci 

tzv. „domovů“ pak vstupují do života, aniž by věděli, co je láska, radost nebo naděje. Proč je 

otec, matka opustili? Kdo odpoví na jejich otázky?   

Jaká byla bolest dospělého muže Ježíše, který poznal dokonalou lásku svého Otce, který 

přinesl Boží lásku lidem a kterého lidé přesto zavrhli a poslali na smrt? Proč ho opustili 

nejbližší příbuzní, přátelé a dokonce milující nebeský Otec? To jsou otázky k Velkému pátku.  

1. Nejtěžší a nejhorší „proč?“  

Otázky „proč“ všichni dobře známe. Nemyslím tím otázky dětí, které se v určitém věku stále 

dokola ptají „proč?“. Dnes myslím na ta „proč?“, která vyslovují v různých situacích dospělí. 

Většinou je to ve chvílích, kdy nás v životě překvapí ztráta, bolest nebo trápení. Najednou 

procházíme něčím, co se naprosto liší  od toho, co jsme měli rádi, co jsme čekali a co jsme si 

přáli. Považujeme to za křivdu a nechápeme, proč nás potkávají těžké věci.  

Příběh utrpení a smrti Ježíše Krista před námi odkrývá bolest a utrpení, se kterým se jinde  

nesetkáme. Boží Syn visí na kříži v obklíčení nepřátel, opuštěn nejbližšími a přáteli a prožívá 

nejtěžší chvíle svého života a své služby. Na urážky, posměch a fyzické rány nepřátel Ježíš 

neodpovídá. Všechno mlčky a trpělivě snáší. Ale když ve svém utrpení cítí, jak Ho temnota 

hříchu a pekla odděluje od nebeského Otce, volá k Bohu. Z hlubin Ježíšova srdce slyšíme 

zoufalé „Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil?“. Boží Syn vložil všechnu svou bolest do 

slov Ž 22, ve kterém Jeho předek král David volá v těžké situaci k Bohu a hledá u Něho 

pomoc. Nepřátelství lidí, Boží mlčení a osamělost jsou zkouškou jeho víry. Obecenství 

s Bohem pro něj znamená všechno a ztráta tohoto obecenství je tou nejtěžší ztrátou. „Bože 

můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ David prožívá velké pochybnosti; má dojem, že Bůh je 

strašně daleko, že už ho neslyší a že nepomůže. Boží Syn prožívá podobnou hrůzu.  

2.  Golgotské „proč?“ 

Ježíšovo volání na kříži potvrzuje, že utrpení Božího syna není divadlo pro veřejnost, nýbrž 

skutečné, fyzické, psychické drama a duchovní zápas. Kdyby na Ježíšovo volání neexistovala a 

nepřišla odpověď, pak by golgotský kříž byl a zůstal jedním velkým otazníkem. Pak bychom 

byli, slovy apoštola Pavla, „nejubožejší ze všech lidí“ (1K 15,19), lidmi „bez naděje a bez Boha 

na světě“. Na Ježíšovu otázku, proč Bůh opustil Ježíše, ovšem existuje odpověď. Nejdříve je 

to odpověď na otázku po důvodech Ježíšova utrpení a Jeho smrti. Na tuto otázku znal 

odpověď už prorok Izajáš, od kterého máme v Písmu nezapomenutelná slova: „Byly to však 

naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal… On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen 

pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni“ (Iz 53,4-5). 

Také Jan Křtitel ukazuje na Ježíše a říká: „Hle, Beránek Boží, který nese hříchy světa“ (J 1,29). 



Proč musí Boží Syn procházet strašným utrpením a proč Ho Bůh opustil? Protože takový byl 

Boží plán záchrany světa. Bůh nás přišel vysvobodit ze zajetí zlého, hříchu a smrti. Pro tento 

úkol si vybral svého Syna. Na Něho vložil všechny lidské hříchy. Proto vidí u svého Syna 

hříchy světa s jeho vzpourou proti Bohu a Jeho vůli. Boží Syn tak ztělesňuje všechnu 

bezbožnost, pýchu, neposlušnost a vzdor celého lidstva, proto od Něj odvrací Bůh svou tvář a 

opouští Ho. Proto Bůh vede Ježíše jako odsouzence na smrt a trestá Ho místo nás. 

Otázka „proč?“ se týká také smyslu Kristova utrpení. Ta všechna hrůza bolesti a opuštěnost 

smrti potkala Ježíše proto, aby svět byl smířen s Bohem a člověk se mohl pro víru v Ježíše   

stát Božím dítětem. Ježíšovo utrpení není omyl, nedopatření a neštěstí, nýbrž Boží řešení 

otázky lidské viny, lidského hříchu a smyslu života. 

3.  Naše odpověď na Ježíšovu otázku 

Myslím, že při pohledu na umírajícího Ježíše na kříži většina z nás tuší, že se nás toto drama 

týká. Byly to moje a naše hříchy, naše pýcha, vzdor vůči Bohu, tvrdost vůči lidem, sobectví, 

závist, žárlivost, zlá slova a zlé činy celého lidstva, které přivedly Božího Syna na kříž a na 

smrt. Ježíšovo utrpení, Jeho opuštěnost Bohem i krutá smrt na kříži usmířily Boží hněv a staly 

se znamením Boží záchrany a nové naděje. To všechno se stalo proto, abychom se mohli 

vrátit k Bohu, uvidět a přijmout v Něm nebeského Otce a začít nový život. 

Na Ježíšovo volání nemohl a ani nedokázal odpovědět nikdo z lidí. Na bolestné volání svého 

syna Ježíše odpověděl všemohoucí Bůh tím, že Ho nenechal ve smrti, ale vzkříšením vyvedl 

z hrobu. Třetího dne byl Ježíš Kristus vzkříšen a stal se tak vítězem nad hříchem, ďáblem a 

smrtí. Ježíš Kristus se stal Zachráncem světa a nadějí všech. Zároveň můžeme říct a máme 

vědět, že v Ježíšově volání „Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil?“ jsou obsaženy všechny 

úzkosti a bolesti našeho pozemského života. Proto má smysl přemýšlet o Ježíšově utrpení a 

Jeho smrti a vírou v Božího Syna odpovědět na Boží lásku. Děkujme Bohu za to, že nám ve 

smrti svého milovaného Syna daroval spásu a vítězství (1K 15,57). Děkujme za to, že nám 

v Jeho opuštěnosti na kříži otevřel NEBE! AMEN. 

                                                                                                                                  Bronislav Kaleta 


