
Živý – živí Neděle vzkříšení, 10. dubna 2020

Vítám vás u této skromné úvahy nad Nedělí vzkříšení. Přijměte mé pozvání k prázdnému hrobu nedělního 
rána. Poznámky pod čarou mají pouze informativní ráz, k vlastnímu textu není nutné je číst. Přeji příjemné 
počtení!

Bůh, se kterým se setkáváme ve svých životech je někdy tak nepochopitelně paradoxní. 
Blízký na dosah a zároveň vzdálený našemu vnímání. Je Duchem, a vedle toho se stal 
hmotným člověkem.1 Kristus je nesmírně vyvýšený nad každou bytost, když sedí na svém 
nebeském trůnu, avšak také ponížený pod úroveň té nejmenší části stvoření, když visí na 
kříži.2 Máme co dočinění s Bohem, který není uchopitelný ani myšlenkou, ani skutkem, ani 
náboženskou emocí. Je tajemný, Tajemný.

Rád bych vás nyní, na tomto listu někdejšího stromu pozval k skromnému přemýšlení, 
meditaci,3 nad Tím, kterého stejně nedovedeme popsat ani pochopit. Vydejme se na menší 
výlet k prázdnému hrobu, odkud do prvního nedělního paprsku nemohl vstát ten, kdo učil 
člověka chodit. 

Kdo v něm byl? Kristus... A někdo další? Nebo jen on sám? Co když ne?

Evangelium, ta dobrá zpráva o Bohu má mnoho dimenzí. Je to evangelium o odpuštění, 
zdaleka však ne jen o něm, to je jen začátek. A je dílem onoho Tajemného a proto v sobě nese 
tajemství. Jedním z nich je jeho ztotožnění s námi. A naše s ním. Identifikace. Jde o prvek 
poselství Nového Zákona, který nemálo moderních badatelů označuje za jednu z nejranějších 
forem evangelia.4 Abychom lépe ukázali na to, o čem je řeč, pojďme se podívat na jednu z 
mnoha biblických zpráv, které o tomto ztotožnění mluví. Když píše apoštol Pavel druhý list 
do Korintu, zmíní mj., že:

“...jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli.”5

Selská logika mi říká, že je to nesmysl. Já jsem přeci nikde neumíral! Pavel si ale dál tvrdí 
svou a je u toho osobní, mluví o svém vlastním prožívání: 

“Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.”6

Opět to samé. Není to podivné?

Nikoliv. A tyto texty zdaleka nemají pouze symbolický význam, ani nejde o jakýsi 
myšlenkový konstrukt, nebo pouhé uvědomění si. Celek Nového Zákona na více místech tvrdí
zvláštní zvěst: když Kristus žil, nežil jen nějaký ledajaký život, ale celého lidstva, každého 
konkrétního člověka. I ten můj. A když umíral, umíral pro mě a se mnou. A já tam na dřevě 
visel s ním, totiž můj starý život. 

A když vstal... Když vstal…

1 A hmotné tělo má dodnes, byl v něm vzat na nebesa (Lukášovo evangelium 24,39 a 51).
2 Viz Apoštolské vyznání víry: „...ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých...“
3 Meditace v smyslu starodávném a bytostně křesťanském, nikoliv v pojetí východní spirituality.
4 Naopak učení o zástupné oběti a Kristově smrti, jakožto výkupném za hřích, začne zdůrazňovat až reformace 16. 

stol. Z dějin je zřejmé, že porozumění evangeliu se měnilo, rostlo a hledalo nové a nové formy. Kterou formu 
potřebujeme dnes?

5 Druhý dopis do Korintu 5,14.
6 Dopis Galatským 2,19-20.



Tajemnou identifikaci dál skvěle popisuje vyznání v dopisu Římanům:

“Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z 
mrtvých slavnou mocí svého Otce –  i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže s ním  jsme 
sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho 
zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo 
ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.”  7

Jeho smrt - to je i moje smrt! A jeho vzkříšení...

“Jestliže  jsme zemřeli spolu s Kristem, věříme, že spolu s ním budeme také žít.” 8

Jeho vzkříšení je i moje vzkříšení. Ne obrazně, ne symbolicky, ale, i když nepochopitelně, tak 
zcela reálně. On umírá se mnou na kříži a já s ním. A On se mnou vystupuje z hrobu - a já s 
ním!
Jak je to možné? Jak se to stalo, jak to funguje? Tajemství Skrytého. Ale je to tak, musí to tak 
být, neboť v modlitbě pár hodin před smrtí právě to vyslovují rty poníženého Boha:
 „[Prosím], aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás.“9

Prosí o sjednocení, sjednocení lidí navzájem, sjednocení s Bohem a s ním samotným. O to 
Kristu jde, o sjednocení. A podstoupí proto to, co je potřeba. Ztotožní se s námi a naším 
údělem, když visí na dřevě. A otevírá tak cestu k tomu, abychom se my ztotožnili s ním, v 
jeho životě, smrti i vzkříšení.

Dnes si připomínáme Jeho vzkříšení. A dobrou zprávou je, že nemusí zůstat jen u vzpomínek. 
Můžeme se s ním ztotožnit, vírou uchopit, že z hrobu nepovstává jen on, avšak i já. To proto, 
že i na kříži jsme byli spolu. 

Tajemné? Ano. Zvláštní? Možná. Nepochopitelné? Také. Biblické? Ano!

Co vzkříšení může znamenat pro vás osobně se již neodvažuji uvádět. Kde potřebuje každý z 
nás povstat ze smrti (ať už jde o jakoukoliv smrt!), nechť hledá každý z nás sám. Když 
nepostačuje náš rozum, nezbývá než oslovit Živého, prosit, doufat, dívat se, nechat se 
milovat, nechat si odpustit a pokořit svůj rozum před mystériem Jeho sjednocení s námi, 
bude-li to třeba. 
Víra stačí, pravil náš Mistr. A nechtěl ji větší, než zrnko hořčice, tolik mu stačilo. Chyťme se, 
ať už máme sil málo nebo hodně, cípu jeho pohřebního roucha, aby nás vytáhl z hrobu spolu s
sebou.

Je živý. Jsme živí. Vstal. Vstaneš s ním?

7 Dopis do Říma 6,4-6
8 Dopis do Říma 6,8
9 Evangelium podle Jana 17,22



BONUS I. - Vzkříšení v křesťanském umění 

Ikona Vzkříšení (tzv. „Anastasis“)

Vzkříšení je motiv, který je dominantní v pravoslavné církvi, proto je také často zobrazován. Motiv 
vzkříšení, anastasis, se objevuje v různých podobách na mnoha ikonách. Nahoře vidíte jednu z 
nich. Jejich znaky a symboly, až na detaily, bývají shodné.

Anastasis zobrazuje Krista, který po své smrti sestoupil do Záhrobí (neplést s peklem) s úmyslem 
vysvobodit z něj dávno zemřelé svaté.

Symbolicky je ikona bohaté dílo. Má za úkol zprostředkovat náboženský prožitek, mystické 
vnímání a Božskou pravdu, spíš než ryzí a vědecky podložitelný fakt. Je to umění dotýkající se 
Reálného, nikoliv přesné ztvárnění reality.

Když přihlédneme k samotným symbolům, můžeme pozorovat:

• Krista, který sestupuje do pekel, shůry dolů. Vidíte, jak mu vlaje roucho? Je tu dynamika!
• Pod Kristovými nohami se drtí brány Záhrobí. Kristus tak láme moc smrti.
• A co to je úplně dole, pod troskami bran? Proč všude padají klíče? To Jeho vítězství láme 

všechnu moc smrti, která kdysi věznila tolik mnoho. A umrlec, to je mrtvá Smrt.
• Co to má Kristus kolem sebe, co jsou ty modré proužky s hvězdičkami? To je jas jeho slávy. 

Čím je mu blíž, tím je tmavší, což symbolizuje Boží nezměrnost, tajuplnost a mnohost.
• A nyní to nejdůležitější: koho to Kristus drží? A odkud je to vytahuje? Jde o Adama 

(nalevo) a Evu (napravo). Vytahuje je z hrobů, aby je (a všechny ostatní svaté v záhrobí též) 
mohl vzít s sebou ve vzkříšení.

• Muži v pozadí, napravo i nalevo, znázorňují svaté Staré a Nové smlouvy.
Ikona se odehrává v období Bílé Soboty, v čase Kristovy smrti. Snaží se zobrazit krásný fakt: 
Kristovo vzkříšení je i vzkříšením věřících! Sestupuje do jejich smrti, aby oni vystoupili spolu s ním
v jeho vzkříšení. Jinými slovy: Kristus vytahující ze smrti ke společnému vzkříšení Adama, Evu a 
všechny věřící, mě i tebe. Stoupejme s ním od soboty k neděli.

Zdroj: https://www.orthodoxroad.com/christs-descent-into-hell-icon-explanation/



BONUS II. - Vzkříšení v křesťanském umění

Starokřesťanská písemnost popisující sestoupení Krista do Záhrobí a 
vysvobození věřících ze Smrti – Nikodémovo evangelium

Nikodémovo evangelium je dnes již potvrzený apokryf, který nemá s Nikodémem, židovským 
hodnostářem známým z evangelií pranic společného. Byl napsán až někdy v 4. nebo 5. století. 
Přesto vše krásným způsobem zobrazuje fantazii zbožnosti ve službách víry. Následující text tedy 
můžeme vnímat sice ne jako samo Písmo, ale jako výraz lidského poznávání a nazírání Krista 
možná ano. 
Úryvky z textu přeskakují vcelku dlouhé úvodní převyprávění pašijního příběhu. Nyní se nalézáme v Záhrobí, ř. Hádu,

destinaci všech zemřelých z období Staré smlouvy. Zde je množství dávných svatých, které personifikovaný Hádes drží v
zajetí. Háda se snaží ovládat satan, Boží odpůrce.

18, 1 Pane Ježíši Kriste, vzkříšení a živote světa, dej nám milost, abychom vyprávěli o tvém 
vzkříšení a o zázracích, které jsi vykonal v Hádu. My jsme byli v Hádu se všemi od věků 
zesnulými. O půlnoční hodině vyšlo v oné temnotě jakoby světlo sluneční a zazářilo, takže svítilo 
na nás na všechny a viděli jsme se navzájem. A ihned náš otec Abraham spolu s patriarchy a 
proroky plni radosti si řekli: "Toto světlo pochází z velkého osvícení." Prorok Izajáš, který tam byl 
přítomen, řekl: "Toto světlo je od Boha a od Syna a od Ducha svatého, které jsem prorokoval za 
svého života slovy: "Země Zabulón a země Neftalí, lid sedící ve velké temnotě, uvidí velké světlo."
20, 1 Zatímco se všichni takto radovali, přišel satan, dědic temnoty, a řekl Hádovi: "Ty všežroute 
nenasytný, slyš má slova: Kdosi z národa židovského zvaný Ježíš se nazývá synem Božím. Ale 
protože je člověkem, Židé ho ukřižovali s mou pomocí. A když nyní zemřel, připrav se, abychom ho
zavřeli zde. Vždyť já vím, že je člověkem, a slyšel jsem, jak sám říkal, že jeho duše je smutná až k 
smrti. Způsobil mi i mnoho zla na horním světě, když ještě pobýval se smrtelníky. Všude, kde 
nacházel mé služebníky, pronásledoval je, a všechny lidi, které jsem učinil hrbatými, slepými, 
zmrzačenými a malomocnými a podobně, uzdravoval pouhým slovem, a mnohé, které jsem chtěl již
pohřbít, i ty oživil opět pouhým slovem." 
2 Hádés řekl: "A on je tak mocný, že to může činit pouhým slovem? Můžeš se mu, je-li takový 
vůbec postavit? Zdá se mi, že takovému se nikdo nemůže postavit. Říkáš-li, že jsi od něho slyšel, že
se bojí smrti, pak to říkal žertem a posměšně a chtěl tě uchopit svou mocnou rukou. A běda, běda 
tobě na všechen věk." Satan řekl: "Všežroute nenasytný, Háde, to ses tak polekal, když jsi slyšel o 
našem společném nepříteli? Já jsem se nelekl, ale zapůsobil jsem na Židy a oni ho ukřižovali, 
napojili ho žlučí s octem. Připrav se tedy, abys ho pevně uchopil, až přijde. 
21, 1 Zatímco satan a Hádés takto spolu rozmlouvali, zazněl hlas mocný jako hrom: "Nechť vaši 
představení zvednou věčné brány, ať vejde Král slávy. "Když to Hádés uslyšel, řekl satanovi: 
"Vyjdi, jsi-li mocný a postav se mu." Satan tedy vyšel ven. Pak Hádés řekl svým démonům: 
"Zavřete dobře a pevně kovové brány a železná břevna, mějte v moci zámky, stůjte vzpřímeně a 
dávejte pozor na všechno. Jestliže totiž on sem vejde, pak běda, běda, zmocní se nás." 
2 Když to praotcové uslyšeli, začali ho všichni urážet a říkali: "Všežroute nenasytný, otevři, aby 
vešel Král slávy!"
3 A zase se ozval hlas: "Zvedněte brány!" Když Hádés uslyšel hlas podruhé, odpověděl jako by 
nerozuměl a řekl: "Kdo to je Král slávy?" A andělé Páně řekli: "Hospodin silný a mocný, Hospodin 
mocný v boji." Při tomto hlasu se kovové brány rozbily, železná břevna se zlomila a všichni 
spoutaní mrtví byli zbaveni pout a my s nimi. A vešel Král slávy jako člověk a všechny temnoty 
Hádu se naplnily světlem.
24,2 Spasitel požehnal Adama znamením kříže na čele. Když učinil totéž i patriarchům, prorokům a
mučedníkům a praotcům, uchopil i je a vystoupil z Hádu. A zatímco on kráčel, zpívali svatí otcové, 
kteří ho provázeli: "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, aleluja, jemu přísluší chvála 
všech svatých."
25, 1 On tedy šel do ráje, držel praotce Adama za ruku a předal jej i všechny spravedlivé 
archandělovi Michaelovi.   Zdroj: https://www.mystika.info/news/evangelium-nikodemovo/
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