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4. NEJVYŠŠÍ BOŽÍ OBĚŤ ZA TEBE 

Křižování vzniklo přibližně 600 let před Kristem a bylo vynálezem Féničanů. Od nich ho převzali 

Egypťané a později Římané, kteří ho ještě zdokonalili a používali ho k potrestání uprchlých otroků 

a nejhorších zločinců. 

Ukřižování bylo nejbolestivějším a nejostudnějším způsobem popravy, který kdy lidé užívali. 

Odsouzený umíral na kříži zpravidla 3 – 7 dní než zemřel. Na rukou se tvořila sněť a nohy byly 

probity rezavými hřeby. Bolest byla nesnesitelná, jakoby každý kloub v těle byl trhán na kousky. 

Nakonec přišla smrt udušením. Bez vztyčeného těla nebylo možné dýchat. A když se ukřižovaný 

napřímil, bolest byla neúnosná. V ostudné nahotě byl vystaven chladu v noci a horku během dne. 

Co vlastně dělá Kristovu smrt nejvyšší obětí nad každou jinou smrtí? Mnoho mučedníků zemřelo 

v hrozných mukách, některá se dokonce mohou zdát ještě mučivější než smrt na kříži. V této lekci 

se budeme zabývat těmito a ještě i dalšími otázkami. 

1. Co křičeli nejvyšší kněz a přední muži, když jim Pilát předvedl Ježíše? Jan 19,5-7 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Pilát, který zastupoval Řím, však na Ježíši nenalezl žádnou vinu a tak Židé museli najít 

důvod, pro který požadovali Ježíšovo ukřižování. Tvrdili, že mají zákon, podle kterého má být 

Kristus odsouzený k smrti, a uvedli, že se jedná o zákon o rouhání. 

2. Jaký způsob smrti byl stanoven pro ty, kteří poruší zákon o rouhání, z jehož porušení Židé 

Ježíše obvinili? 3. Moj 24,16 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.:(Jan 10,30-33) – Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl „Já a Otec 

jsme jedno.“ Toto prokazuje, že si byli vědomi toho, že ukamenování je trestem za rouhačství. 

3. Proč tedy Židé požadovali, aby byl Kristus ukřižován? (viz Skutky 5,30; 10,39; 13,29) 5. Moj 

21,22.23 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Když Židé volali „ukřižujte ho“ nepožadovali pouze Kristovu smrt, ale chtěli, aby na něj byla 

uvalena Boží kletba. To, že Židé někoho ukřižovali, znamenalo zároveň, že odsouzenému nebyla 

poskytnuta modlitba za odpuštění všech jeho hříchů a tím byl navždy oddělen od Boha. Stal se 

prokletým. A tak ti, kdož viděli člověka viset mezi nebem a zemí z toho vyvodili, že je opuštěný od 

obojího a nezaslouží si tedy ani jedno. Právě proto chtěli tuto smrt pro Ježíše. 
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4. Čím nás Kristus vykoupil? Galatským 3,13 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Bůh poslal Krista, aby se stal prokletým místo nás. Zatímco byl na kříži, pociťoval vinu celého 

světa. 

5. Věděl Kristus, že se musí stát prokletým místo nás, aby nás zachránil? Matouš 26,36–46 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Bůh nesejmul toto prokletí z Krista, protože nás miluje a toto byl jediný způsob, jak nás 

mohl zachránit. „Neušetřil svého vlastního Syna, ale dal ho za nás všechny.“ Toto nám ukazuje, 

jak nás také Bůh Otec miluje. 

6. Kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých? Skutky 5,30; 1. Korintským 6,14; Galatským 1,1 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Po dobu svého života byl Ježíš naprosto závislý na svém Otci a neméně pak při svém 

vzkříšení. 

7. Jaká pozoruhodná slova Ježíš zvolal před svou smrtí? Marek 15,33–37 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Božím plánem bylo, že Ježíš poté, co položí svůj život za lidstvo, ho Otec vzkřísí. Ale Ježíš 

volá k Bohu:  „Otče, proč jsi mě opustil?“ Kde došlo k chybě v tomto plánu? Zde je podstata celé 

této oběti… Cítil, že tíha hříchu je příliš velká na to, aby mohl Otec přijmout jeho oběť. Necítí už 

ani přítomnost svého Otce. Naděje na vzkříšení byla pryč. Nemohl spasit zároveň svět i sebe. 

Musel se rozhodnout mezi světem a sebou. A On se přesto rozhodl podstoupit smrt! Víte, co 

nám říká tímto činem? Že nás miluje více nežli sám sebe. Díky tomu, že byl ochoten zemřít 

navěky bez naděje na vzkříšení, abychom my mohli žít. Byl ochotný navždy se odloučit od svého 

Otce, se kterým byl spjat od věčnosti. Byl připraven na to, že již nikdy neuvidí tvář svého Otce – 

to proto, abychom my mohli být spaseni. Tak moc nás miloval. Toto je hloubka jeho vrcholné 

oběti za nás. 

V Žalmu 22 se dozvídáme více o ukřižování a dalších slovech, která Ježíš vyřkl ještě před tím, než 

zemřel. Tato zpráva nám umožňuje hlouběji nahlédnout do Ježíšova zraněného srdce a přibližují 

citovou bolest, kterou na kříži prožíval. 

8. Jak Ježíš popisuje sám sebe ve verši 7? 

______________________________________________________________________________ 
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9. Co udělal Kristus, aby nám ukázal Boží lásku? 1 Jan 3,16 

______________________________________________________________________________ 

Pozn.: Ježíš položil svůj život a byl ochoten přestat existovat, abychom mohli žít na jeho místě. 

Událostmi na kříži nám Bůh ukázal, jak moc nás hříšníky miluje. Svou nejvyšší obětí nám hříšníkům 

Ježíš říká, jak nás miluje. Miluje nás víc, než sám sebe. 

10. Jak by na nás tato nejvyšší oběť měla zapůsobit? 1. Jan 4,19; 2. Korintským 5,14.15 

______________________________________________________________________________ 

Závěr.: Když vidíme tu lásku, se kterou si Kristus raději vybral nás, nežli sám sebe, probouzí to 

lásku i v nás. Toto je tím pravým důvodem proč přijmout Krista. Protože nám ukázal, jak moc 

nás miluje, můžeme mu důvěřovat. 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 4 – Nejvyšší Boží oběť za tebe  
 
1 – Ukřižujte ho 
2 – Ukamenování  
3 – Chtěli, aby se stal prokletým  
4 – Stal se za nás prokletým 
5 – Ano 
6 – Otec 
7 – Můj Bože, proč jsi mě opustil?  
8 – Popisuje se jako červ 
9 – Položil za nás svůj život 

10 – Začne nás to k Němu přitahovat 
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