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Velikonoční neděle                                                                             27.3.2016 

ÚV: Ž 18,2-4; SZ: Ž 16,5-11; NZ: Mk 16,1-8 

„Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal. Smrt již nemá práva, vítěz tys a Král.“ To jsou slova písně, 

kterou jsme dnes zpívali. Píseň, která je oslavou vzkříšeného Ježíše Krista a výpovědí o jeho vzkříšení. 

Markovo evangelium, které jsme dnes četli, je, jak je u Marka zvykem, stručné. Marek se nesoustředí 

na city, nepopisuje emoce, jak to činí Jan. Orientuje se na fakta. Může se to zdát strohé, nezajímavé a 

do dnešní doby prožitků nehodící se. Na druhou stranu, Markův strohý styl může být osvobozující. Když 

je emocí příliš, může to být na škodu. Strohé informace pak mohou vrátit situaci do normálu, jak se říká 

„nasadit vlak na koleje.“ Jasné, strohé informace neposkytují čtenáři hluboký umělecký zážitek. Zato 

dávají životu řád a řád přináší pocit bezpečí. K lidským bytostem patří rozum, cit i vůle. Jestliže jednoho 

přebývá, druhého je nedostatek. Vyvážení těchto tří složek přináší vyrovnaný a spokojený život nám i 

našim blízkým. A tak je to i v evangeliích – každé je trochu jiné, protože v sobě odráží osobnost svého 

pisatele. Marek tedy především přináší srozumitelné a důvěryhodné informace o Kristově vzkříšení.  

 

Pochybnosti o vzkříšení 

Mnozí lidé o Ježíšově vzkříšení pochybují. Někteří říkají, že Ježíš byl moudrý učitel a charakterní člověk, 

ale nebyl Božím Synem a nevstal z mrtvých. Avšak tento názor si sám sobě protiřečí. Pokud byl Ježíš 

moudrým charakterním člověkem, nemohl být zároveň lhářem. Ale pokud nebyl Boží Syn a nebyl 

vzkříšený, musel být lhář, protože sám o sobě tvrdil, že je Božím Synem a že bude zabit a třetího dne 

vstane z mrtvých (např. Mt 20,18-19 a další místa). Jestliže Ježíš lhal, pak to rozhodně nemohl být 

moudrý charakterní člověk.  

Musel by to být podvodník. Ale byl-li Ježíš podvodník, jak mohl zajistit, že se narodí podle stovky let 

starých proroctví v Betlémě? Nikdo nedokáže naplánovat své narození. Jak mohl zajistit ještě před svým 

narozením znamení jeho narození, kterých si všimli dokonce i pohanští mágové? Jak mohl předpovědět 

svou smrt dopředu, včetně způsobu smrti a označení zrádce? A jak mohl poznat den a hodinu své 

popravy?  

Když tedy Ježíš nebyl podvodník, pak to mohl být charakterní muž, který se prostě zmýlil. To je však 

také podivné. Jestliže se Ježíš zmýlil v tom, že je Božím Synem a že bude ukřižován a vzkříšen, jak je 

možné, že vše vycházelo podle jeho předpovědí a předpovědí biblických proroků?  

Kdyby dnes jakýkoliv moudrý učitel a charakterní člověk tvrdil o sobě, že je Mesiáš, považovali bychom 

ho automaticky za blázna. Ale blázen přeci není moudrý učitel. Před léčebnami nervových chorob 

nesedávají davy lidí a nečekají od nemocných lidí pomoc? 

Další rozšířenou teorií je, že Kristus nezemřel, že byl jen v bezvědomí. V chladném hrobě se zpomalil 

metabolismus, a když ho učedníci z hrobu odnesli, probral se a byl uzdraven. Unikl pak do Indie, kde 

založil nové učení. To však má asi nejvíce „háčků“, ne jen jeden. 1) Když Ježíš zemřel, setník mu pro 

jistotu probodl kopím srdce. Bible uvádí, že vytekla krev a voda. To je popis oddělení séra a plasmy. 

Poslední z probodnutého srdce vyteče malé množství čiré tekutiny. 2) Ježíš byl položen do hrobu, který 

byl dvojnásobně zajištěný. Jednak byl hrob zavalen velmi těžkým balvanem, a pak hrob hlídali římští 

vojáci právě z obav, aby nebyl ukraden. Nedokážu si představit, že by římští vojáci při tak důležitém 
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úkolu všichni usnuli. To bylo nemyslitelné. Museli by navíc usnout tak tvrdě, že by neslyšeli jak přímo 

vedle nich skupina mužů, vybavená železnými páčidly, krumpáči a motykami, doluje obrovský kamenný 

kruh o váze několika set kilogramů. Velká kamenná kola, jimiž se zazdívaly hroby, se přichystala tak, aby 

bylo jednodušší jeskyni zavalit, ale nesnadné kámen vyndat. Kámen zapadl do přichystaného zářezu 

v zemi.  

Stejně tak si nedovedu představit, jak ustrašení učedníci, kteří se skrývali, šli ke hrobu a spoléhali se na 

to, že se stráže neprobudí a začali páčit kámen od hrobu, aby Ježíše ukradli. 

Navíc tu byli svědci. Někteří se setkali s anděly a mnozí se samotným Kristem. Bylo jich mnoho, na 

konci asi 500 lidí sledovalo jeho odchod do Nebe. Žádný soud na světě nehodí pod stůl svědectví tolika 

lidí.  

Je mnoho důkazů, které potvrzují pravdivost biblického příběhu. Někteří lidé potřebují tyto důkazy, aby 

mohli v jejich stopách dojít ke Kristu. Jiní je vůbec nepotřebují. Nakonec je třeba se se vzkříšeným 

Ježíšem setkat osobně. Už ne tak, jako se s ním setkali učedníci, ale přeci je to důležité. Člověk 

potřebuje osobně se setkat s Kristem, aby v něho mohl uvěřit nejen svým rozumem, ale i srdcem. 

Toto vnitřní svědectví je společně s rozumovým poznáním nosnou konstrukcí naší víry.  

 

Žít ve víře znamená spolehnout se na Boha 

A když víru máme, učíme se ve víře také chodit. Učíme se spoléhat na Boží lásku každý den, ve všech 

situacích. Tomu se v teologii říká posvěcení. Žít ve víře znamená věřit, že milující Bůh je blízko, nenechá 

mě klesnout, neopustí mne, ukáže mi cestu životem a pomůže mi po ní jít, když nebudu mít sil. Nikdo 

z nás si život nemůže „vyzkoušet na nečisto“. Život je vždy premiéra bez předchozího zkoušení. Proto 

potřebujeme dobrého, moudrého průvodce životem. Kdo jiný by to měl být, než ten, kdo životu rozumí, 

protože jej stvořil.  

A přeci můžeme někdy mít pocit, že před námi stojí balvany, se kterými nemůžeme sami pohnout. 

Podobně jak to čteme v tom dnešním příběhu. Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome šli 

zrána ke hrobu, aby Ježíši prokázaly poslední úctu a pomazaly ho balzámem. Vyšly, i když měly v mysli 

pochybnost. Dobře věděli, že Ježíšův hrob je zavalen těžkým kamenným kolem a že samy s ním 

nepohnou. Však si o tom cestou povídaly: „Kdo nám odvalí kámen od hrobu?“ Měli před sebou úkol a 

na cestě k jeho vyplnění stál těžký kámen, který nedokázali odvalit z cesty. A přeci šli s vírou. Nevěděly, 

jak to udělají, ale věděly, co musí udělat.  

Jejich víra je nám povzbuzením. I my někdy prožíváme v životě situace, že máme před sebou těžké 

balvany, které nás děsí, nebo alespoň berou víru, že zvládneme svůj úkol. Víme, jak jsou těžké, 

nemáme sílu a ani nemůžeme mít sílu s nimi pohnout, natož je odstranit. A tak ze strachu 

z neúspěchu, zůstáváme stát na místě. Ale ty tři ženy vyšly, i když nevěděli, jak to udělají. Vyšly 

s vírou, že to nějak půjde, že se Pán postará o pomoc v tom, co oni udělat nemohou. To je víra. Víra, 

která jde dál, i když neví, jak překoná překážky na cestě. Ale věří, že Pán se postará o břemena, která 

člověk unést ze svých sil nemůže.  

Ženy netušily, co je čeká, až k hrobu dorazí. Možná doufaly, že cestou potkají několik gentlemanů, kteří 

jim pomohou. Ale nejspíš vůbec nevěděly, jak to udělají a kdo jim kámen odvalí. Netušily, že se stane 

zázrak nad zázraky. Že kámen bude odvalen Anděly a Ježíš bude vzkříšen. Jejich víře se dostalo více, než 
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v co doufaly a co očekávaly. Apoštol Pavel v listu křesťanům do Efezu píše, že Bůh je mocen učinit 

neskonale víc, než za co prosíme a co si dovedeme představit (Ef 3,20).  

Postavme se na tuto víru a kráčejme životem s nadějí, že Bůh má moc odvalit každý kámen v našem 

životě. I když máme v životě mnohaleté zkušenosti, tak nikdo nikdy ještě neomládl a každý jde tu „svou 

míli“ poprvé. Ať jsme mladí, nebo staří, spolehněme se na Boží lásku. Věřme v Krista, který vstal i 

z hrobu. Ať na své životní cestě vidíme jakékoliv balvany, věřme a prosme. Protože Bůh je mocen učinit 

neskonale víc, než za co prosíme a co si dovedeme představit. Jemu patří sláva a moc na zemi i na 

Nebi.  

Amen 

 

Požehnání: 

Jan 14,27 

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; 

ne jako dává svět, já vám dávám. 

Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! 

 

 

 
 

http://www.evangnet.cz/bible?b=j14%2C27

