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Všechno je jinak                                                          Kázání na velikonoční neděli 5.4. 2015 

Kázání na biblický text: Lukáš 24,1-36 

Vše bylo jinak, než čekali 

Všechno je jinak, zpívá v jedné písni Eva Henychová. Všechno bylo jinak i pro ty, kdo Ježíše následovali. Ježíšovo 

zatčení, mučení a ukřižování – bylo pro některé učedníky drsným připomenutím skutečnosti, že člověk nemá 

okolnosti svého života ve svých rukách tak pevně, jak si myslí. Pro jiné, méně sebejisté, to bylo vyplnění 

nejčernějších představ, kdy (obrazně řečeno) v jednu chvíli svítí slunce a v zápětí je temnota. V jednu chvíli byli 

s Ježíšem a bylo jim dobře a v zápětí bylo vše jinak. Chodit 3 roky světem s Ježíšem, být s ním každý den a zažívat 

všechny ty nadpřirozené věci, muselo být něco krásného. Ježíš sice několikrát hovořil o tom, že bude vzat a 

vyvýšen, ale kdo by tomu přikládal takovou váhu, když konečně život nabral takový dobrý směr. Ty 3 roky 

s Ježíšem musely být výjimečným obdobím radosti, pokoje a naděje. Koho by napadlo, že to skončí, a že to skončí 

takhle špatně. Ježíš měl přeci takovou autoritu, že se ho jeho nepřátelé ani nedotkli. Dokonce i v noci, v zahradě, 

když ho zatýkali, báli se ho dotknout. Musel jim dovolit, aby ho zajali. Jak je to jen možné, že je Ježíš mrtev? Jak 

je možné, že nad ním mělo zlo takovou moc? Proč ho týrali a popravili tím nebrutálnějším způsobem? Vždyť 

nikomu neublížil! Nikomu neudělal nic zlého! Lidem bylo v jeho přítomnosti dobře. Uzdravoval nemocné. Tak 

proč? Snad takové myšlenky se honily hlavou ženám, které šli zrána ke hrobu. Bylo jim těžko, právě ztratili 

nejlepšího přítele, svou jistotu i naději. Naráz se sesypala jejich představa budoucnosti. Tři roky se jejich životy 

odvíjely tím nejlepším směrem, ale najednou je vše ztracené. I to, co jim Pán říkal a sliboval, bylo teď jinak. Co 

z Ježíšových slov si nyní mají vzít za povzbuzení, když je mrtvý?!? 

 

Učedníci na cestě do Emauz 

Podobně uvažovali i ti dva učedníci, kteří šli po cestě z Jeruzaléma do Emaus. Na rozdíl od žen, nevěřili v Ježíšovo 

vzkříšení. Ženy sice vyprávěli o vidění andělů, kteří jim sdělovali, že Ježíš žije, ale to je přeci nemožné. Tomu se 

nedá uvěřit, i když hrob nalezli prázdný.  

Jak to v řeči probírali, připojil se k nim vzkříšený Pán Ježíš a šel s nimi. Ptal se jich, o čem rozmlouvají a oni se 

divili, že neví o událostech, které se staly v Jeruzalémě před 3 dny. A Pán Ježíš jim vysvětloval Písmo, od Mojžíše 

a všech proroků, aby jim otevřel oči, aby porozuměli a srdcem přijali, že on, Mesiáš musel nejprve mnoho trpět a 

být zabit a vstát z mrtvých a tak vejít do své slávy. Oni však stále nechápali. Ale něco cítili, cítili, že když jsou 

s tímto poutníkem a poslouchají jeho vyprávění, jako by jim hořelo srdce. Cítili ten pocit na srdci, který měli, když 

bývali s Ježíšem a naslouchali jeho slovu. Avšak Pána Ježíše nepoznali, něco jako by bránilo jejich očím. Poznali 

ho až u večeře, když lámal chléb, vzdával díky a podával. Snad měl Ježíš svůj osobitý způsob lámání chleba a 

vzdávání díků, snad jim to připomnělo poslední Sederovou večeři před jeho zatčením. Najednou se jim otevřely 

oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich očím. Na to hned šli za jedenácti Pánovými učedníky do Jeruzaléma. Ti už 

věřili, že Pán byl vzkříšen. Pán se totiž zjevil Petrovi. A poutníci z Emauz jim vyprávěli o jejich setkání s Ježíšem. 

Jak o tom rozmlouvali, stál Pán najednou uprostřed nich… 

 

Očekávání vs. realita 

Pro všechny, kdo Ježíše následovali, bylo nezbytné, aby pochopili a uvěřili, že Ježíš je tím očekávaným Mesiášem. 

Ježíš učinil všechny kroky k tomu, aby jim zapadla i tato poslední, avšak nejdůležitější informace. Bez víry 

v Ježíšovo vzkříšení z mrtvých a porozumění tomu, že Mesiáš musel nejprve mnoho vytrpět a pak vejít do slávy, 

by jejich víra ztroskotala. Jejich frustrace nespočívala v tom, že by Bůh zklamal. Ale v tom, že si udělali vlastní 

představu o Mesiášově příchodu a působení. V jejich myslích byl Bůh milosrdný a věrný Pán, který je v minulosti 
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vyvedl z otroctví a dal jim svobodu a novou zemi. Očekávali, že to Bůh udělá znovu. Že jim pošle Mesiáše, aby 

svrhl Římany a obnovil Boží království, jako bylo za krále Davida. Nechápali, že je Bůh ještě větší, než si dokážou 

představit. Nečekali, že Bůh pošle svého Syna, aby sám sebe položil na oltář a zaplatil účet za hříchy lidí. 

Neporozuměli tomu, že zůstali otroky i po vyjití z Egypta. Tím otroctvím bylo vnitřní otroctví hříchu. A z tohoto 

otroctví je Mesiáš přišel osvobodit. Přišel jim zjevit Boží lásku, která dává to nejcennější co má, aby zachránila 

člověka.  

 

Nově poznat Ježíše 

Do našich životů přicházejí někdy okolnosti, kdy se ocitáme v situaci podobné té, v jaké byli učedníci. Do našich 

životů někdy přichází zklamání, nebo dokonce strach a zmatení. Někdy se to stává proto, že události našeho 

života narazí na naši představu a očekávání. Počítali jsme s nějakým vývojem věcí, ale nestalo se tak. Doufali 

jsme, že něco bude jinak, ale není to podle našeho předpokladu. I my křesťané se můžeme dostat do podobné 

situace, jako učedníci – měli jsme nějaké poznání Boha, svůj model víry, jistým způsobem nám to fungoval, ale 

najednou nerozumíme Božím cestám pro okolnosti, které přicházejí.  

Pán Ježíš šel s nimi a vysvětloval jim Písmo a přivedl je k novému, hlubšímu poznání sebe. I když se události staly 

jinak než čekali, i když Mesiáš neosvobodí jejich zemi od Římanů, naplnila je neskonalá radost. Ježíš je živ. Ježíš 

žije a to je to nejdůležitější. Pán je živý a vše co říkal je pravda, jen jsme museli poznat to, co jsme dosud 

nechápali. To nejdůležitější bylo, že Pán žije, a i když s nimi nebude fyzicky přítomen, nebudou sami. Bude s nimi 

svým Duchem, budou někdy dokonce vnímat jeho blízkost, bude jim hořet srdce.  

I my někdy potřebujeme Boha znovu hledat a nově poznávat. Ježíšovi učedníci prožívali zmatek, zděšení, hrůzu 

z událostí, které se staly. Byli plní zármutku a rozčarování. Byli schovaní a měli strach. Zármutek, úzkost, strach, 

dokážou způsobit, že nevnímáme Boží přítomnost, že jsme zmatení, nerozumíme Božím cestám. Ježíš je však 

blízko, i když jej nerozpoznáváme. Jde cestou s námi, i když to tak necítíme a dá se nám poznat v pravý čas.  

Když se život odvíjí jinak, než sis představoval, když nerozumíš událostem a okolnostem svého života, když se 

ti Bůh zdá daleko: Ztiš se, modli se a studuj Písmo. A Pán se ti dá nově poznat a povede tě svou cestou. Tak 

jako se dal poznat učedníkům na cestě do Emauz, tak jako se dal poznat Petrovi a potom dalším učedníkům a 

nakonec zástupu lidí, kteří se s ním loučili, dá se poznat i tobě. Bůh tě nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne. 

Hledej ho celým srdcem.  

V našich životech jsou období, kdy cítíme, že Bůh je blízko. Ale přicházejí i období, kdy máme pocit, že je daleko. 

To je období, kdy ho máme hledat usilovněji než před tím. A Boží vůlí je, abychom ho poznali hlouběji a naučili se 

mu více důvěřovat než doposud.  Během let si vytvoříme svůj model víry, který nám funguje. Tak to bylo i 

s učedníky. Věřili v Pána Ježíše a nějakým způsobem chápali a praktikovali víru v něho. Měli svou představu o 

tom, jak víra v Ježíše funguje. Po tři roky se na svůj způsob spoléhali. Ale najednou jim jejich model víry 

nefungoval. Museli začít znovu, museli Ježíše nově poznat a on jim to umožnil. 

I my někdy potřebujeme „vyjít na cestu do Emauz“, abychom na konci cesty poznali Pána nově a naučili se mu 

nově důvěřovat.  

Pán řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. ´  

Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát.  

Žd 13:5 - Žd 13:6 (CEP)  

 

Amen 


