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Milí bratři a sestry, 

 

 svátek Kristova vzkříšení je hlavním svátkem naší víry. I dnes 

jej slavíme. Neboť s Kristovým zmrtvýchvstáním stojí a padá 

křesťanská víra. Kdyby Kristus nevstal, nebylo by nás křesťanů, 

nebylo by ani církve. Křesťané od počátku slavili Kristovo vzkříšení 

první den po sobotě a nazvali jej dnem Páně.  

 Ježíšovi učedníci se se vzkříšeným Kristem setkávali různým 

způsobem. Evangelista Lukáš nám zachoval pozoruhodný příběh 

o setkání dvou učedníků se zmrtvýchvstalým Kristem na cestě do 

Emaus. Je to krásný příběh a evangelista jej vypráví s velkým 

mistrovstvím slova. Je to příběh o smutku, o strachu, o 

pochybnostech. Ale je to také  příběh o víře, radosti a naději. 

 Dva učednící jdou do Emaus. Je to malé městečko, které 

leželo pár hodin cesty od Jeruzaléma. Zřejmě zde měli svůj domov. 

Ve svém srdci mají zmatek, rozčarování a obavy. Zdá se jim, že těch 

několik krásných, jedinečných let s Ježíšem skončilo. Vždyť jejich 

mistra odsoudili a popravili na kříži. Co teď bude dál? Ta úzkost je 

pochopitelná - vždyť jejich mistr už není s nimi. Je mrtvý a oni 

zůstali sami. 

 Asi si říkali, že bude nejlepší vrátit se domů, ke své práci. 
A žít tak, jako žili předtím, než Ježíše potkali. Podobně se chovali i 

jiní učedníci, o kterých vypráví evangelista Jan. I oni se navrátili ke 

své práci – k lovení ryb. Byli totiž rybáři. 

 Oba učedníci z našeho příběhu již slyšeli, že Ježíšův hrob je 

prázdný a že Ježíš vstal u mrtvých. Ale ještě tomu neuvěřili. Zatím 

jsou jejich srdce naplněna smutkem a obavami. Smutkem ze 

včerejška a obavami ze zítřka. Asi bude nejlépe se už do ničeho 

neplést, dělat si svoji práci a starat se o sebe. 

 To, co tito učedníci prožívali, nám není až tak vzdálené. I 

nám se stává, že pochybujeme o Ježíšově vzkříšení. Sice  zvěst o 

vzkříšení známe, ale někdy tomu nejsme schopni uvěřit. A pak se z  

Ježíše stane jen postava minulosti. Kříž bez vzkříšení ale znamená   

konec. Pak nás snadno přemůže smutek a obavy z tohoto světa i z 

nás samotných. Život založený na takových ideálech nemá ale 

žádnou budoucnost. Kdo však věří, že Ježíš vstal a je živ, má 



naději. Má naději pro tento svět, pro společnost, pro církev i pro sebe 

osobně.  
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 Čteme, že učedníci „rozmlouvali vespolek o všech věcech, 

kteréž se byly staly“. Vzpomínali a byli sevřeni smutkem a 

beznadějí. Ježíš, jejich mistr, byl ukřižován. Pro jeho věc už neviděli 

žádnou smysluplnou budoucnost. 

 A právě v této chvíli zcela nečekaně vstupuje na scénu 

vzkříšený Kristus: „I stalo se, když rozmlouvali a sebe se otazovali, 

že i Ježíš přiblíživ se šel s nimi.“ Ježíš se přibližuje ke svým 

učedníkům. K těm, kteří jej několik let s důvěrou následovali. Ale 

nyní jsou smutní a bez víry.  

 To je naděje i pro nás. I my přece chceme Ježíše následovat 

a být jeho učedníky. A býváme také někdy smutní a bezradní. I my 

někdy nevěříme a nemáme naději. Právě i v takových chvílích se nám 

může Ježíš jako vzkříšený Pán přiblížit a jít s námi. 

 Když je nám Ježíš nablízku, když nás oslovuje, nemusíme 

však ještě vědět, že je to on. Tak to bylo i u učedníků. Čteme, že 

„oči jejich držány byly“. Setkání se vzkříšeným Kristem je nakonec 

vždy Boží milostí. Je Božím darem, který můžeme přijmout pouze 

vírou. Někteří mohou být velmi blízko a přece neuvěří a nic ze slávy 

vzkříšení neprožijí. 

 Vzkříšený Ježíš se učedníků ptá, proč jsou smutní. Smutek a 

beznaděj přece není na místě. My už ale víme, že Ježíšovo utrpení 

mělo  smysl. Že jeho kříž byl cestou k slávě vzkříšení. Vidíme v 

tom naplnění prorockých zaslíbení. Učedníci to tehdy ještě nechápali. 

Ale když Ježíš zůstal s nimi, tak jim bylo dobře. Cítili, že jejich 

strach ustupuje a víra se začíná obnovovat. Ježíš jim nejdříve otevírá 

a vykládá písma Starého Zákona, v kterých se mluví o Mesiáši, o 

Kristu. Ukazuje jim, že všechno mělo svůj smysl. I utrpení i kříž. 

Svůj pocit pak učedníci vyjádří slovy: „Zdaliž srdce naše v nás 

nehořelo, když mluvil nám na cestě, a otvíral nám písma?“ 

 Učedníci ale zatím ještě neví, kdo je ten Neznámý. Ale drží se 

ho. Je jím s ním dobře. A začínají chápat smysl Kristova utrpení. 

Začínají chápat, že to nebyl konec. A tak chtějí, aby s nimi Neznámý 

zůstal. Tehdy je člověk na dobré cestě. Když je mu dobře tam, kde 

slyší Boží slovo. Když je mu dobře tam, kde je Ježíš. Ale aby 

člověk poznal Ježíše také jako vzkříšeného Krista, musí se ho držet, a 

musí mu naslouchat a musí mu věřit. Musí ho také pozvat do svého 

domu, do svého srdce,  do svého života. Jen letmé setkání nestačí. 
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 Vzkříšený Kristus se nakonec učedníkům dá poznat 

pozoruhodným způsobem: Při lámání chleba. Pozvali jej jako  

svého  hosta a on sám se při večeři stává hostitelem. Sám jako pán 

domu zahajuje modlitbou a láme a rozdává chléb. „Když seděl s 

nimi za stolem, vzal chléb, dobrořečil a lámaje, podával jim.“ A 

oni si vzpomínají, že právě tak to Ježíš dělal při poslední večeři.   

 A právě při lámání chleba v tom Neznámém učedníci 

poznávají svého Mistra. Poznávají jej jako Pána, který je živý. 

Otvírají se oči a probouzí se zrak víry. Za tímto vyprávěním je 

nepochybně také zkušenost církve. Křesťané se od počátku setkávali 

s Ježíšem jako se vzkříšeným Pánem právě při večeři Páně.  

 Ježíš však záhy mizí ze scény. „On se pak odnesl od nich“. 

Už není třeba, aby byl bezprostředně s nimi. Vždyť už poznali a 

uvěřili, že byl vzkříšen. Už je opustil smutek i bezradnost. Už v jejich 

srdcích opět zahořela víra. Už mohou jít sami Kristovou cestou 

služby a oběti. Už mohou jít do Jeruzaléma. A tak se ještě pozdě 

večer vracejí do tohoto města. Do města, které jim ještě ráno 

připadalo jako prokleté. 

 Učedníci se vracejí, aby vypravovali ostatním o setkání se 

vzkříšeným Pánem. A tak v síle jejich svědectví i svědectví ostatních 

začíná růst církev, lid Páně. I my jsme díky jejich svědectví mohli 

uvěřit. Uvěřit, že ukřižovaný Ježíš nezůstal v hrobě, ale že vstal. 
A že je také i dnes přítomen všem, kdo v něj věří. 

 Tato víra zbavuje smutku a úzkosti. A dává naději a chuť do 

života. A zbavuje obav z neúspěchů, z trápení i ze smrti. Kristus 

vstal z mrtvých. A je s námi jako živý Pán. To je i naše víra a 

naděje. 

 

                                                                                 Amen 

   

 

 

 

 


