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Křížová cesta s apoštolem Pavlem  

Tato křížová cesta by mohla nést i jiný název: Křížová cesta apoštola Pavla. Původní název je však 

vhodnější, protože naznačuje, že Pavel je “pouze” jakýmsi průvodcem: ve světle jeho slov se 

pokusíme nově objevit tajemství Kristova kříže. Pavel přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal 

privilegovaným svědkem nejen vzkříšeného Krista, ale i Krista trpícího: vždyť on nesl na svém těle 

Ježíšovy jizvy (Gal 6,17). Jeho slova jsou proto velmi silným a výmluvným svědectvím o věrnosti 

evangeliu, a to až k prolití krve. Bylo by škoda rozmělnit jeho slova, a proto jednotlivá zamyšlení 

budou tvořit jen citáty z jeho dopisů: zvěst o kříži nemá být okrášlena “vemlouvavými slovy” či lidskou 

moudrostí (2Kor 2,1-4). Tato slova budou svědectvím o tom, jak se Kristův kříž zpřítomnil v Pavlově 

životě: proto při každém zastavení budou Pavlova slova navazovat na novozákonní úryvky týkající se 

Krista. 

Následující zastavení “skrývají” v sobě velký náboj a sílu, vždyť tu promlouvá člověk, který vzal Krista 

vážně. A ta slova jsou o to silnější, že skrze ně zároveň promlouvá Duch Kristův, Duch ukřižovaného 

Krista. Proto je to slovo plné života a síly. Nechme se zasáhnout a proměnit tímto slovem… 

Nekompromisní rozhodnutí:  

„Stalo se, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, že se pevně rozhodl jít do 

Jeruzaléma.“ (Luk 9,51).  

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za 

ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko 

ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení 

i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. 

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, 

protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: 

zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. (Fil 4,7-14) 

Touha ”odejít” a být s Kristem:  

„Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, 

kterou jsi mi dal.“ (Jan 17,24) 

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost 

další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být 

s Kristem, což je jistě mnohem lepší. (Fil 1,21-23)  

Zápas v modlitbě:  

přijetí kalicha Ježíš klekl a modlil se: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má 

nýbrž tvá vůle se staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech 

zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. (Lk 22,41-44) 

Byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu 

jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť 
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v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc 

Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť 

právě když jsem sláb, jsem silný. (2Kor 12,7-10) 

Soud: 

Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti. Ale 

nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. (Mt 26,59-60) 

Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já 

nejsem soudcem sám nad sebou; ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem 

ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán 

nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku 

dostane chvály od Boha. (1Kor 4,3-5) 

Svědectví: 

Pilát mu řekl: ”Jsi tedy přece král?” Ježíš odpověděl: ”Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se 

proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.” (Jan 18,37) 

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán 

však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni 

pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. (2Tim 4,16-17) 

Bičování: 

Pilát dal Ježíše zbičovat. (Mt 26,26) 

Ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů 

jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem 

byl kamenován. (2Kor 11,23-25) 

Potupení: 

Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: 

"Buď zdráv, židovský králi!" Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před 

ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho 

šatů.(Mk 15,17-20) 

Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se 

podívanou světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my 

jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co 

na sebe, jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, 

žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme 

vyděděnci světa, na které se všechno svaluje. (1Kor 4,9-13) 
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Ponížení – snížení k bratru: 

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, ale sám sebe zmařil, vzal na 

sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. (Fil 2,6-8) 

Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem 

byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal 

ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl 

jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem bez 

zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal 

slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. (1Kor 9,19) 

Sebezapření: 

Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl 

zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání 

jej.(Mk 8,34) 

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? 

Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují 

pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji 

ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když 

kážu jiným, sám neselhal. (1Kor 9,24-27) 

Úzká cesta: 

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. (Mt 7,14) 

Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od 

vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, 

v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často 

v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na 

mne denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? 

Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? Mám-li se chlubit, pochlubím se svou 

slabostí! (2Kor 11,26-30) 

Pomoc bratra – Šimon z Kyrény: 

Zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za 

Ježíšem. (Lk 23,26) 

Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to 

mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být 

spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem 

zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 

Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech.(Fil 4,10-14) 

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.(Gal 6,2) 
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Ukřižování: 

Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: 

”Proklet je každý, kdo visí na dřevě” (Gal 3,13) 

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, 

žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Gal 2,19-20) 

Dokonáno!: 

Otče, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. (Jan 17,4) 

Já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru 

zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten 

spravedlivý soudce. (2Tim 4,6-8) 

Smrt: 

Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora 

až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla 

vzkříšena. (Mt 27,50-51) 

Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli 

jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých 

slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života. (Řím 6,3-4) 

Vzkříšení: 

Vzkříšený Kristus je oživujícím duchem. (Srv. 1Kor 15,45) 

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává 

v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost 

a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, 

pak se naplní, co je psáno: 'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, 

smrti, tvá zbraň?' Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který 

nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1Kor 15,42-43.53-57) 

Závěr: 

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej 

vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? 

Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl 

vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad 

soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: 

"Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku." 

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 

(Řím 8,31-37) 

Připravil P. Angelo Scarano  


