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336 Slavné Kristovo vzkříšení 

341 Veleben Bůh buď, jeho čin  

660 Buď Bohu všechna chvála 

397 Radujme se vždy společně 

667 Vítězi k poctě zpívejme 

346 Buď Tobě sláva 

 

 

večeře Páně 
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Milí bratři a sestry, 

 

 Velikonoce jsou svátky naděje. A naděje je pro život 

každého z nás hodně důležitá hodnota. Neboť naděje to je 

budoucnost. A budoucnost dává smysl tomu, co prožíváme. Když 

prožíváme nějaké trápení, doufáme, že přestane. Když jsme nemocní, 

doufáme, že se uzdravíme. Když máme s někým konflikt, doufáme, 

že se usmíříme. Když nás opustí někdo, koho máme rádi, doufáme, 

že se zase shledáme. Prostě sílu unést těžké věci nám dává naděje, že 

to tak nebude napořád. Základem naší víry je naděje, že i zlé věci 

mohou z Boží milosti dopadnout dobře.     
 A právě to dnes slavíme. Že z Boží milosti je naděje. Pán 

Ježíš Kristus totiž vstal z mrtvých. To je naděje nás všech. 

Ježíšovým vzkříšením dal Hospodin jasně najevo, že stojí na straně 

svého Syna. A tak od nedělního rána je zřejmé, že Ježíš je opravdu 

Kristem, že opravdu je Spasitelem.  

 V neděli ráno slyšely nejprve ženy, že Ježíšova smrt na kříži 

nebyla vítězstvím zla a lidské nenávisti. Slyšely, že Ježíš vstal! Ježíš 

se po celý svůj život spoléhal na svého Otce v nebesích a šel poslušně 

i cestou utrpení. Jeho smrt byla poslušným naplněním vůle Boží. 

Byla naplněním mesiášských proroctví (např. Iz 53). Byla naplněním 

Božího záměru zachránit svět i každého z nás.  

 Bůh Ježíše nezklamal. Nedělního rána už to bylo zjevné.  

Ježíšův život i smrt měly před jeho nebeským Otcem velký smysl a 

věčnou budoucnost. Není zde už temnota Velkého pátku. Vychází 

slunce nedělního rána. Ukřižovaný Kristus byl vzkříšen. To je 

evangelium prvního dne po sobotě. To je nedělní radostná zvěst. 
 O Ježíšově vzkříšení se nám zachovalo několik různých 

věrohodných svědectví. Jsou to svědectví těch, kteří se po Ježíšově 

zatčení a ukřižování  nejprve v obavách a beznaději rozprchli (ženy, 

učedníci). Je to i svědectví toho, který pronásledoval Ježíšovy 

apoštoly (Saul, tedy Pavel). Jen těžko si představit, že by si tito lidé 

svá svědectví vymysleli. Jen těžko si představit, kde by k tomu našli 

sílu, fantazii a vůbec chuť. 

 Ze svědectví Markova evangelia je zřejmé, že Kristovo 

vzkříšení bylo něčím nečekaným. Ostatně tak jako i ukřižování. 

Učedníci nečekali, že jejich Mistr zemře na kříži. Byli tím velmi za-   
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skočeni a zmateni. A po jeho smrti už vůbec nikdo nečekal, že jeho 

hrob bude nedělního rána prázdný. V Ježíšovo zmrtvýchvstání nikdo 

nedoufal. Ženy také nešly k hrobu proto, aby se setkali se 

vzkříšeným Ježíšem. Chtěly se jen postarat o mrtvé Ježíšovo tělo. 

Chtěly ho nabalzamovat. Chtěly Ježíšovi prokázat poslední dobrý 

skutek. Chtěly pro budoucnost z Ježíše zachovat alespoň něco. A 

vůbec se neodvažovaly doufat, že by to mohlo být jinak.                            

 My lidé takoví prostě jsme. Často se neodvažujeme doufat 

v Boží zaslíbení. Neodvažujeme se očekávat nové Boží věci. Ženy 

chtěly podržet, uchovat alespoň to, co s Ježíšem prožily. Ale to by 

bylo málo. Víra nemůže žít jen z minulosti. Víra potřebuje také to 

nové, co od Boha přichází. Lidské naděje končí, když se setká se 

smrtí. Pak zbývá jen starost o mrtvé tělo, hrob apod. 

 Ženy měly starost o to, kdo jim odvalí velký kámen od hrobu. 

S Ježíšovou smrtí se již smířily. Zdá se že už vlastně v nic nového 

nedoufaly. Chtěly prostě jen udělat to, co se sluší a co udělat mohly. 

A tu do jejich smutku a beznaděje vstupuje moc Boží. Stačí jen 

pozvednout zrak. Kámen od hrobu je odvalen! To znamená: Z hrobu 

je cesta ven. Ježíš nezůstal v hrobu uzavřen. Ježíš má budoucnost. 

Sebevětší kámen jej zde nemůže zadržet. A tak ženy vstupují do 

otevřeného hrobu. Z toho, co zde vidí, je jasné, že do událostí 

vstoupila Boží moc. Ježíšovo tělo zde není. Ale sedí tu mládenec v 

bílém rouchu. Je zřejmé, že to je Boží posel - anděl. To   nečekané a 

nevídané se stalo z Boží vůle. Bůh přemohl smrt. 

 Boží moc ovšem vstupuje do tohoto světa od počátku. 

Začíná to stvořením. Už to je přece zázrak. Stvoření života z nicoty a 

zmatku. Bůh z chaosu tvoří život a lásku, spravedlnost a naději. A 

pak je tu zázrak víry. Svatý Bůh přichází za hříšným člověkem, dává 

se mu poznat a probouzí v jeho srdci důvěru. A ovšem zázrak Božího 

vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Neboť Bůh chce mít 

člověka svobodného. A dále zázrak vtělení. Bůh sám přichází v 

lidském těle na tuto zemi jako Ježíš Nazaretský. A konečně zázrak 

Kristovy oběti na kříži za naše viny. A s tím související zázrak 

vzkříšení. Zázrak vítězství nad  nenávistí, násilím, smrtí a zlem 

vůbec.  

 Na ženy v otevřeném hrobě ovšem padá úzkost. Ani se 

tomu nemůžeme divit. Otevřený hrob, jejich Mistr je pryč a navíc je  
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tu ten Boží anděl. Ženy však cítí bázeň především proto, že zde 

vnímají Boží přítomnost. Když je se člověk setkává s Bohem, tak 

vždycky prožívá bázeň. Neboť si uvědomuje, že je hříšný a že 

nemůže obstát před Boží svatostí. Jestliže se dějí takové věci, jestliže 

je zlomena moc smrti, jestliže ukřižovaný vstává k životu, pak již 

nastal poslední čas. A jestliže je tu poslední čas, tak to znamená také 

soud nad lidskými hříchy. 

 A do tohoto strachu zazní ono andělské: „Nebojte se!“ Ženy 

slyší to, co kdysi při Ježíšově narození slyšeli pastýři. Nebojte se! 

Bůh nepřichází soudit a trestat. Bůh přichází zachránit. Proto 

poslal svého Syna, aby na kříži zemřel za nás. A proto ho nyní 

vzkřísil k životu. Pro spásu i každého z nás i celého světa. Ono 

„nebojte se“ platí tedy i pro nás. Milí přátelé, Boha se nemusíme 

bát. Ne, že by nás neměl proč soudit. Ale on nás prostě soudit 

nechce. Neboť za nás odsoudil svého Syna. A nám vše odpustil. A to 

pro nás znamená vysvobození z našich vin, sobectví i smrti. 

 Není třeba se bát. Ježíšovo místo není mezi mrtvými. 

„Vstalť jest, není ho tuto!“ Ježíšův zápas o poslušné naplnění Boží 

vůle, o životní pravdivost, o hlubokou lásku byl zápasem vítězným. 

Ač musel podstoupit utrpení a smrt na kříži, či spíše právě proto, že 

podstoupil utrpení a smrt na kříži, byl nakonec Bohem vzkříšen. Smrt 

nad ním ztratila moc. Ježíš vstal a žije. Ježíš se ovšem nevrací do 

pozemského života. Vzkříšení to není jen oživení mrtvého těla. Není 

to jako u Lazara či u Jairovy dcerky. Ježíš je vzkříšen do nové 

skutečnosti, do skutečnosti nebeské. Také jeho tělo je nebeské, 

duchovní. Smrt už nad ním nebude mít nikdy moc. Ježíš je Pánem. 

Nad životem i nad smrtí. 
 Ženy nakonec od anděla dostávají úkol: Povědět onu 

radostnou zprávu učedníkům. Vzkříšený Kristus se i s nimi ovšem 

setká osobně. Ženy k tomu nejprve nenacházejí sílu. Ještě je ovládá 

strach. Ale nakonec toto poslání splní. A setkání se Vzkříšeným 

prožijí všichni učedníci a také  Saul-Pavel a i další. A ponesou zvěst 

o tom, že Ježíš vstal, ke všem lidem do celého světa.  
 A až dodnes je to poslání všech, kteří v Pána Ježíše Krista 

uvěřili. Je to i naše poslání. Jít za lidmi této země, své obce, svých 

přátel, svých rodin a zvěstovat jim, že i pro ně je naděje. Neboť i 

pro ně zemřel Ježíš Kristus na kříži. A i pro ně byl vzkříšen.  
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Pravdivost, spravedlnost, milosrdenství a život mají naději a 

budoucnost.  
 Naději můžeme tedy mít, milí bratři a sestry, za všech 

okolností. Můžeme mít naději i v ztrátách a zármutku i v utrpení i v 

beznaději i v prohrách i v nemoci i ve smrti. Celý náš svět i každý z 

nás osobně má naději a budoucnost. Neboť pánem tohoto světa i  

Pánem naším je Vzkříšený. 
                                                                                           Amen 


