
Neděle vzkříšení 2019 v Litomyšli, 21.4.2019

Přátelé, přeji Vám milost a pokoj od toho, který říká: „Byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky 
věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Zjevení Janovo 1:18)


„Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s 
posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako 
strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co 
podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní 
neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta 
svévolníků vede do záhuby.“

Žalm 1


„Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. 
Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím 
byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. 
Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak 
vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být 
ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily 
všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s 
nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili 
jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, 
co se stalo.“

Lukáš 24:1-12


„Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je 
základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je 
zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, 
že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle 
Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; 
většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem 
apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z 
apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží 
jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se 
napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni – tak 
zvěstujeme a tak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří 
mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A 
jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme 
odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, 
není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li 
však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří 
zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak 
Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i 
zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném 
pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“  
1. dopis do Korintu 15:1-23


Co když nevstal? 
Apoštol si dovolí zariskovat a připouští si naprostou zbytečnost a marnost, dokonce klamavost 
křesťanské víry. Běžně to nedělá, takové věci neříká, spíše věřící ujišťuje. A navíc, to Pavlovo 
zpochybnění máme v jednom z nejstarších textů Nové smlouvy, který je psán přibližně dvacet pět 
let po Kristově vzkříšení.  Právě tom textu, který má nárok být nejjistějším a nejpřesvědčivějším 1

vyznáním víry ve vzkříšení. 


Vlastně neznám jinou víru či jiné náboženství, jiné přesvědčení (pokud vás slovo náboženství 
provokuje) které by si dovolilo i jen připustit něco podobného. A navíc, jeden z hlavních hlasatelů 
evangelia (podívejte se, co toho Pavelnapsal v té Bibli) si pochybnosti připustí právě v té věci, ve 

 Pavel jej napsal kolem roku 55 - 60. Do Korintu přišel poprvé asi v r. 51 a v létech 55 - 60 psal, zřejmě z 1

Efezu, korintské obci tento list. Proto je jedním z nejstarších novozákonních spisů
�1



Neděle vzkříšení 2019 v Litomyšli, 21.4.2019

které jsou učedníci Ježíše Krista nejvíce napadáni. Přitakal pomluvám, které říkaly: „To učedníci z 
hrobu svého mistra ukradli, aby se mohlo říkat, že vstal z mrtvých či byl vzkříšen, jak chcete… 
Nevěřte jim!“ Říká se, že: „Lež má krátké nohy!“ Pokud učedníci lhali a On nevstal, tak je to sice 
otázka míry, ale tady by měla lež ty nohy hodně dlouhé. Proto, že dva tisíce let se s dobrou 
zprávou o vzkříšení rodí děti, žijí životy a umírá se. Dokonce s nadějí na vlastní vzkříšení - díky 
Kristu! To tedy nějak nesedí! 


Není to zvláštní? Víra, která si připouští zpochybnění? Neriskuje příliš?  Autor těchto slov, apoštol 2

Pavel, začíná své psaní tak, že nesmírně vyvstane - obrazně řečeno - hodnota bankovní jistiny. 
Hned čtyřikrát v několika větách Pavel, autor textu, řekne že na tom evangeliu, na té dobré zprávě 
o vzkříšení všechno, čím žijeme, stojí. Kolem té zprávy se všechno točí: „Chci vám připomenout, 
bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž 
stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste 
přece neuvěřili nadarmo.“ (15:1-2) Hezky se vrací zpátky k tomu zvěstování, kterým začal, a své 
adresáty ujistí, že ani náhodou nejsou v omylu. Jejich minulost a křest, kterým začali, jejich 
současné podnikání a také jejich cíl; to, kam chtějí svůj život dotáhnout, stojí na tom evangeliu, 
které říká, že Ježíš vstal z mrtvých. 


Pokusím se na hodnotu Ježíšova vzkříšení podívat v pohledu na naši společnou minulost, pak na 
současnost, do které vykračujeme dnešním dnem zase znovu s novým vyznavačem Ježíše Krista, 
a nezůstanu dlužen pohled do budoucnosti v zorném úhlu Ježíšova vzkříšení. 


1. 

Celé generace našich předků zvěstovaly dobrou zprávu o vzkříšení Ježíšově a celé generace 
před námi ji přijaly. Samozřejmě po svém. Politicky se naši otcové dělili na levici a pravici, Spartu 
nebo Slávii - aby měli soupeře a bylo jasno, kdo proti komu hraje a jaký má dres - ale ve všech 
představách a touhách po dobru byli naši otcové zajedno. Ať odpírači křesťanství či jeho hlasatelé 
- všichni hledali pochopení, pomoc, jistotu práva stojícího na morálních základech vycházejících z 
křesťanství a až pak na pokynech sepsaných. Říkali: „To se přece nedělá!“ To až dnes chtějí mít 
lidé všechno zapsané v zákonech. A pořád je za tím nějaké tušení, že lidstvo musí mít nějakou 
spravedlnost, že dobro musí být! 
 
Všichni až dodnes hledají svou osobní důstojnost a váží si projevené úcty. A teď to řeknu naplno: 
Všichni stojí na tom, co se zvěstovalo a přijímalo v té dobré zprávě, že Ježíš žije. Kdyby tomu 
tak nebylo, byla by naše civilizace někde úplně jinde. 


Je teď jedno, zda to byli lidé odmítající křesťanství ve všech vnějších podobách a nebo členové 
církví. Ty jedny štval majetek církve a pozemská vláda nad lidským svědomím a osudy lidí; víru jim 
znechucovali vzteklí katechetové a děsili je podivní náboženští fanatici. Ti druzí, ti pobožní, se 
zase uzavírali do svých kostelů, báli se laciných světských frází o světlých zítřcích, báli se 
násilností většinové moci bezbožníků, velmi málo si připouštěli pochybnosti, radši podléhali iluzi 
důležitosti svých věrouk, gest a zvyků. Dodám, že těžce pracovali, protože byli často chudí. 


Kdyby Kristus nevstal, kdyby nemělo smysl utrpení a nebylo tu vítězství dobra, nebylo by 
odpuštění. Nemohli bychom se srovnat s tíhou existence a s tím, co je za námi, s naší minulostí. 
Nebyla by milost. Byli bychom horší zvířat, jedinou etikou by bylo násilí. Zela by za námi černá 
díra; co bylo - to zase musí být, vládla by nepaměť a blbost nevědomí. A jediné, co by mělo váhu 
by vysílali z amplionů od rána do večera i v noci - „Neodstoupím, neodstoupím, neodstoupím…“ 
Pokud Ježíš nevstal z mrtvých, tak tohle je jediná jistota. S tím se smiř! 

2.

Ano, ani současnost byl neměla smysl. Dobrá zpráva je podle apoštola Pavla pro Korintské 
křesťany základem, na němž stojí, jak říkal čtený text. Jestliže Kristus nevstal, tak musíme plout 
jako mrtvé ryby po proudu. Pokorně sklopit hlavu a přemlouvat se, že je vše tak, jak má být, že 
nejde nic změnit. A neodvážit si žádného vznětu, nedat průchod citům a neusilovat o žádné vyšší 
cíle. (Ilustrace)


 Tomáš Halík začal svou řadu knih titulem z roku 2002 Co je bez chvění, není pevné. Název byl motivován 2

básní Vladimíra Holana
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Ježíšovo vzkříšení postavilo startovací rampu nadějím na dohled. Je možno plánovat a dosahovat. 
Je možno děkovat a vychutnávat úspěch. Církev, a nemyslím tím teď instituci, která je tu pro tu 
čitelnost, pro placení daní a zápis do rejstříku či proto, abychom byli solidním partnerem třeba pro 
stavební firmy. Myslím tím církev, pod kterou vidím rozmanité společenství lidí, také nemá smysl, 
pokud Kristus nevstal z mrtvých. Církev je laboratoř charakteru. Je to smetenec lidí, kteří by se 
nehledali, kteří nemají stejný názor, ale učí se spolu mluvit. V církvi si nemůže každý myslet svoje a 
bez ohledu na druhé si v klidu parazitovat. Dlouho to nevydrží, dojde ke střetu, začne mluvit a 
domlouvat se a nebo odejde. Církev je laboratoř osobností, ve které zrajeme, protože Kristus vstal 
z mrtvých a je s námi. A proměňuje nás, zajišťuje naši stabilitu. Dík Kristu stojíme stojíme. Jediná 
důležitá věc je, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých!  (Biskup Holub)


Chytráci říkají: „Ano, věřím v Boha, ale nepotřebuji k tomu církev!“ Jinými slovy: Takový člověk je 
sám sobě vším. Je sám sobě opozicí, sám si káže, sám se sebou pláče, sám si dává naději. Sám 
sobě je zrcadlem i dalekohledem. Miluje jen sám sebe do té chvíle, než se začne nenávidět.“ Tihle 
chytráci, kteří nepotřebují společenství církve, si vyberou svoji partu a mají svůj vlastní svět. A na 
všechny kolem kašlou, případně jim pošlou pár korun v dárkové sms, neosobně, bez doteku, pro 
dobré svědomí.


Svět se propadá do individualismu a hmotařství právě proto, že nechce věřit ve vzkříšení, ve 
smysl existence. Nestojí na něm. A proto je jeho první odpověď na nějaké úsilí, na trpělivost, na 
oběť: „To nejde!“


3.

Pokud nevstal Ježíš z mrtvých, není možná žádná spása, tedy není cíl. Nedosahujeme spásy. 
Pokud nevstal Kristus z mrtvých, nebude žádná spravedlnost - žádná pochvala či odměna a 
žádný trest. Pak je peklo jen na zemi, jak se říká. Ale to se říká při stýskání na nespravedlnost. 
Pokud nevstal Ježíš z mrtvých, nemá smysl obětovat svůj život. Václav Malý říká, že Ježíš na kříži 
nepodlehl malomyslnosti a sebelítosti: „Ježíšova oběť má hluboký význam v tom, že dokázal 
přijmout svoji bezmoc a zároveň nepodlehl nenávisti a pomstychtivosti vůči těm, kteří ho na kříž 
přivedli. Jeho oběť není hrdinství, které ukazuje, co všechno má člověk vydržet, ale má hluboký 
význam v očištění lidství.“ 
3

A apoštol Pavel je krutě otevřený i vůči náboženství Ježíšových učedníků: Pokud není vzkříšení, 
pak jsme všichni komedianti; „Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze 
všech lidí.” (15:19) Pokud je naše víra založena jen na tomto životě, jsme na tom hůř než animisté 
z Afriky, než Inuité se svými rituály. Jsme totiž komedianti, jsme mešuge…


Přesťaňme už popisovat čím jsme, kdyby Ježíš nevstal, řekněme to naopak. Když vstal, tak:

- Máme co zvěstovat a máme co přijímat. Pokud Ježíš Kristus vstal z mrtvých, je tu milost a 

odpuštění hříchů. Neboj se vyvalit všechno, co tě dusí.

- Máme na čem stavět, je tu základ. Postav se na něm! 

- Máme čeho dosahovat, jsme spáse blíž a blíž. 


Ať Tě Bůh obdařuje dobrými zprávami, abys je mohl přijmout a odpočinout v nich. Ať ti Bůh otec 
dává dobrou zprávu do úst, abys každým slovem dával život!

Ať je pro tebe každý den přítomnost vzkříšeného Syna pevným základem pro tebe samého, pro 
tvou rodinu, pro tvou církev!

Ať je pro tebe Duch svatý tím, který ti dovolí dotýkat se a dosahovat cíle spásy!

Požehnej ti Bůh Otec, Syn i Duch svatý. Amen. 


 https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-maly-jezis-dokazal-prijmout-bezmoc-a-nepodlehl-nenavisti-jeho-3

obet-7899264
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