
NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ  
 
 V našich dějinách – v našem čase, nebo chcete-li v dějinách vesmíru – existuje jeden den, kdy nám Bůh 
zůstává zcela skrytý. Nemáme k němu přístup. Je to den mezi Ježíšovou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním. Jestliže 
platí Ježíšovo slovo nikdo nepřichází k Otci než skrze mne [J 14,6] pak Ježíšova nepřítomnost znamená nemožnost 
přijít k Otci. Jsme odříznuti od života… Takovým dnem je sobota, kdy Ježíš „odpočíval v hrobě“, nebo jak 
vyznáváme v apoštolské vyznání víry „sestoupil mezi mrtvé“ (právě to znamená naše formulace „sestoupil do 
pekel“).  
 Tuto událost si v liturgii zpřítomňujeme na „bílou sobotu“: nelze slavit svátosti, neslavíme mši svatou – 
eucharistii, nelze přijmout Pána ve svatém přijímání, nevystavujeme k adoraci Eucharistického Krista. Můžeme jen 
prodlévat u „Božího hrobu“. (Noční liturgie na bílou sobotu je už liturgie neděle vzkříšení). Naše „bílá sobota není 
dnem Kristovy nepřítomnosti. Je pouze jejím liturgický ztvárněním.  
 Nedělní liturgie je dramatickým přechodem od Kristovy nepřítomnosti k přítomnosti, ba trvalé přítomnosti, 
Vzkříšeného. Pokusme se přiblížit tomu, jak tyto chvíle prožívali Ježíšovi učedníci. Sobota je pro ně den zklamání, 
frustrace, beznaděje. Vládne strach a zděšení. Triumf mocností Zla. Strach vede ke skrývání, uzavření do sebe. 
Ještě večer v den po sobotě učedníci ze strachu před židy měli dveře zavřeny [J 20,19]. Společenství se pomalu 
rozpadá: ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy [L 24,13], pryč od Jeruzaléma, pryč od 
učedníků, pryč od hrobu, jdou si po svých. Konec naděje. Jen některé ženy jdou ještě mrtvému a pohřbenému 
Mistrovi prokázat poslední službu lásky. Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ke hrobu a nesly vonné oleje [L 24,1].  
 A v té chvíli je najednou všechno jinak. Kámen je od hrobu odvalený, hrob je prázdný… Evangelia 
zachycují atmosféru následujících vypjatých hodin, hektických událostí, jejichž posloupnost už nikdy nikdo nedá 
dohromady. Odehrává se příliš mnoho souběžných dějů. Jsou zachyceny v evangeliích jen jako epizody, 
rozpomínání očitých svědků na prožité události: Ženy běží od prázdného hrobu k učedníkům… Bůh ženám odhaluje 
tajemství prázdného hrobu, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám 
řekl… [L 24,5n]… Petr s Janem běží ke hrobu… Marie Magdalská se setkává ve Vzkříšeným… Stejně jiné ženy… 
Podobně se vede dvěma emauzským učedníkům na cestě… Vracejí se, aby se dověděli že jejich zkušenost není 
ojedinělá. Vzkříšený se ukázal Petrovi… A to vše je ještě prostoupeno strachem, nepochopením, nedůvěrou… 
která se postupně mění v radost, radostný úžas, triumf pravdy a lásky nad zlem a lží.  
 V evangeliích ale nejde jen o zachycení událostí. Je to výklad prožitých událostí. Úsilí o jejich uchopení a 
pochopení, o jejich svrchovaný význam pro nás, pro všechny lidi, pro celé stvoření.  
 Vzpomeňme na texty o Ježíšově pohřbu. Je to takřka protokolární záznam. Určení místa – blízko Golgoty, 
nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pohřben, komu hrob patřil, a kdo ho může identifikovat jako Ježíšův hrob, dva 
svědkové, kteří to mohou dosvědčit, uzavření hrobu kamenem. Matouš zmiňuje ještě zapečetění hrobu a římskou 
stráž. To vše se ukáže jako důležité ve chvíli, kdy je hrob prázdný. Je to důležitá indicie, která nepřipouští jiný výklad 
než Kristovo vzkříšení.  
 Prvním tématem události vzkříšení je prázdný hrob. Prázdný hrob – a další indicie, plátna, ve kterých byl 
Ježíš zavinut zůstala v hrobě – je sám o sobě nepochopitelný, nesrozumitelný. Je třeba výklad. Bůh skrze posly 
(anděly) odhaluje význam: Není tady, byl vzkříšen [L 24,6]. Je živý! Přesto zůstává prázdný hrob pro učedníky 
nesrozumitelný. Nerozumějí. Vzpomeňme – když Ježíš předpovídá v evangeliích své vzkříšení, učedníci však 
ničemu z toho nerozuměli; smysl tohoto výroku jim zůstal skryt a nechápali, co bylo řečeno [L 18,34]. Vzkříšení je 
stále ještě něco nepochopitelného, nesrozumitelného, neodpovídá to žádné lidské zkušenosti. A to i přes Ježíšova 
slova a znamení oživení zemřelých – Jairovy dcery, mládence z Naimu a Lazara – znamení která dosvědčují 
Ježíšovu moc nad životem a smrtí.  
 Druhým tématem události vzkříšení je setkání se zmrtvýchvstalým. Živý Ježíš přichází mezi učedníky (ve 
večeřadle), připojuje se k nim na cestě (do Emauz), vstupuje do jejich každodenního života (při rybolovu) …  
 Setkání se vzkříšeným je současně výkladem, co tato skutečnost znamená. Vzkříšený není duch, má 
skutečné tělo. Není přeludem, je skutečný. Není „oživená mrtvola“. Nevrátil se do pozemského života. Jeho život 
po vzkříšení je jiného řádu. Ježíš není stejný, a přesto je tentýž. Nejprve ho nepoznávají. O tom, že je to on, je musí 
přesvědčit. Slovem, gestem… Marie Magdalská ho pozná, když ji osloví jménem. Emauzští učedníci, kterým hořelo 
srdce, když jim na cestě otvíral Písma, ho poznají při lámání těla. Učedníci podle ran po ukřižování, Tomáš dokonce 
až po výzvě dotkni se mých ran. Jeho tělo je skutečné, ale jiné, „oslavené“. Učedníci ho mohou vidět, mohou se ho 
dotýkat, jí s nimi. Ale jeho oslavené tělo není podrobeno časoprostoru. Objevuje a mizí, přichází skrz zavřené 
dveře…  



 Dále nám zprávy o vzkříšení říkají (otevřel jim Písma), že tato událost – ukřižování a vzkříšení – je Bohem 
od počátku stvoření zamýšlená a chtěná, v prostoru hebrejského lidu po staletí připravovaná a ohlašovaná. 
Vzkříšený dává svým učedníkům poslání, aby tento fakt ohlašovali v celém lidstvu spolu s jeho učením, protože 
tato událost není jen jednorázový izolovaný Boží čin. Bezprostředně se týká všech lidí napříč časem i prostorem. 
V Ježíši Kristu Vzkříšeném dochází Boží stvoření svého cíle, finality. Ježíš je prvorozený tohoto nového stvoření, 
ke kterému jsme pozváni všichni. Ježíš, stvořený člověk sjednocený s nestvořeným Bohem, (neoddělitelně a bez 
směšování podstat), je prvotinou nového lidstva, které Bůh tvoří v každém z nás, ovšem za naší svobodné tvůrčí 
spolupráce.  
 I my jsme pozváni stát se skrze Krista a s ním a vněm lidmi sjednocenými s nestvořeným Bohem a mít 
účast na vzkříšení a Božím životě. Tím že tvořivou informaci – Ježíšovo učení – integrujeme do svého života a 
připodobníme se Kristu. Ježíš nám sděluje, že svobodný souhlas s tímto Božím stvořitelským plánem vyjadřujeme 
křtem a vírou. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen [Mk 16,16]. Nebo jinak, 
svobodně vstoupíme do Božího programu nového stvoření tím, že se necháme po-KRISTIT (pokřtít), tedy 
připodobnit Kristu, protože jsme poznali pravdu o Kristově vzkříšení, a uvěřili jsme v ní, nebo pevně k ní přilnuli 
svým rozumem myslí, srdcem, celou svou bytostí. Tím se každému z nás otevírá cesta k plné a smysluplné 
budoucnosti, kterou pro nás Bůh jako dar od počátku zamýšlel, připravoval a v Kristu uskutečnil.  
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