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17. 4. 2022 – Člověk 

1. čtení: Gn 12, 1-3 
 
Píseň (Svítá): NEZ238 – Šly zrána ke hrobu 

 
Základ kázání: Mt 28 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

ani po smrti neměl Boží Syn Ježíš Kristus klid. Dokonce ani po 
svém vzkříšení. Jeruzalémští starší s veleknězem šířili lež 
ukradnutí Ježíšova těla. Navíc někteří z jedenácti jeho zbylých 
učedníků, v tu chvíli už trochu apoštolů, pochybovali o jeho 
vzkříšení. Ačkoli na vlastní oči hleděli na živého, vzkříšeného 
Krista. Ačkoli jim už ženy vyprávěly, co zažily cestou k a 
od Ježíšova hrobu. 

I v tom pokračuje Kristova transcendence – překračování 
sebe sama i vnějšího světa. Kristova svoboda. Kristovo vyvázání se 
z toho všeho, co člověka usiluje určovat, ovládat, zotročovat – co 
chce každému diktovat život a rozhodnutí. Ani po smrti Ježíš 
nepřijal už jen „věčný klid.“ Ani po vzkříšení nepověsil na hřebík 
svou poslušnost Bohu Otci. Ani svou víru. Ani svou lásku k Bohu a 
lidem. 

I po smrti a vzkříšení se Ježíš dál potýkal s těmi stále 
problematickými učedníky. S jejich nevírou, nedověrou, mylnou 
vírou. S jejich pochybnostmi. S jejich hříchem. O to překvapivěji, že 
jim zadává onu základní církevní misi, ačkoli i v tu chvíli někteří o 
jeho vzkříšení pochybují. 

O to nápadnější je tato podivnost „příkladu“ mužů-učedníků-
apoštolů ve srovnání s ženami, které Ježíše doprovázely. Nápadný 
rozdíl mezi nimi je už během Ježíšova ukřižování: Ačkoli muži-
učedníci během Ježíšova umírání nejsou ani na dohled 
ukřižovaného Ježíše, ženy jsou. Sice daleko, ale jsou. 

Ačkoli muži-učedníci měli plná ústa věrnosti, vytrvalosti, víry, 
boje za Krista a vlastní smrti za Krista (Mt 26, 33-35). Navíc 
navzdory Kristovým slovům, že ho z jeho Dvanáctky opustí všichni. 
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Jen ženy se v sobotu vydaly pomazat Ježíšovo tělo – ačkoli ho 
hlídali vojáci a nebylo vlastně jak odvalit kámen před hrobem. O to 
bolestivější byla široká ramena a plná ústa prázdných hrdinských 
slov víry a věrnosti mužů-učedníků, že opět přeslechli Ježíšova 
slova, že bude vzkříšen. A že je předejde do Galileje (Mt 26, 31-32). 

A tak ti první, se kterými se setkal Vzkříšený, byly ženy. Nebyl 
to žádný z Ježíšových učedníků. Ani Petr. Byly to ženy. Které své 
víře a slovům dostály víc než muži. Sice také slabě, s klopýtáním 
ale alespoň nějak dostály. A tak se právě s nimi Vzkříšený setkal 
jako s prvními. 

Ačkoli nemusel. Anděl Páně za doprovodu zemětřesení a 
odvalení kamene již ženám zvěstoval, co potřebovaly vědět. 
Setkání se Vzkříšeným je „bonusem“ Boží milosti a lásky. Je něčím 
navíc, co nebylo zapotřebí. A Bůh to stejně udělal. Ježíš to stejně 
udělal. Ačkoli ani z toho sám neměl nic. I to udělal to pro dobro 
ostatních. 

A tak Ježíš vytrval ve víře a lásce k Bohu i po smrti. Činil 
skutky milosrdenství i po smrti. Jednal v lásce k člověku i po přijetí 
do věčnosti lásky, pokoje a radosti Božího království. Žádné „po 
smrti už budu mít klid.“ 

Tak i na Velikonoční neděli, i ve vzkříšení, pokračuje Ježíšova 
transcendence. Ještě nápadněji než na Velký pátek. Protože Ježíš 
vlastně svým způsobem překračuje, transcenduje i Boží království. 
Boží věčnost. Věčný pokoj a klid. Stejně jako je Boží Syn opustil na 
Vánoce. Ačkoli si Ježíš mohl Boží království, jako jediný, takřka 
zaslouženě užívat. Raději se vrátil na zem. Do lidského světa. K 
pochybujícím, nevěřícím učedníkům. A k o něco-více-věřícím 
ženám. 

Jaké to asi pro Ježíše muselo být? Zemřel na kříži. Byl 
vzkříšen. Ukázal se učedníkům. A stejně někteří z nich 
pochybovali. Stejně měli svůj názor, dojem, víru, pocit za tak 
důležité, že ani Vzkříšenému, na kterého se dívali vlastníma očima 
tak úplně nevěřili. Díky Bohu se však nedověrou, nevírou, 
pochybnostmi učedníků hlouběji nezabývá ani autor evangelia. Ale 
zmíní ji – nemá být zapomenuta! 
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Ale Ježíš už si prostě jen jel svou – navzdory pochybnostem 
ostatním. Vždyť on už žádné neměl! Dokonce se ani neodehrálo 
radostné objímání Vzkříšeného s jeho učedníky – jako tomu bylo 
při setkání s ženami. I kdyby mu ty ženy objímaly „jen“ jeho nohy. 

Ježíš už „jen“ zadal učedníkům tu hlavní církevní misi, jakkoli 
v ekumenickém překladu dost sektářsky přeloženou: „Získávejte 
mi učedníky.“ Srovnejme s  kralickým překladem: „Jdouce, učte 
všechny národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ 
V církvi Kristově vůbec nejde o nějaké „získávání učedníků!“ Jde o 
učení Božího slova v Kristu (podruhé navíc ve v. 20!). A ještě 
podivněji: Učedníci mají křtít. Ačkoli Ježíš sám zřejmě nikdy 
nikoho nepokřtil. 

Ale vlastně to dává smysl. Protože vzkříšení mění všechno. 
Tak i nekřtící Kristus pokračuje v transcendenci, překročení sebe 
sama – a velí svým apoštolům křtít. Pokud je věčný život po smrti, 
všechno je totiž jinak. Smrt není hlavní a nejmocnější silou lidského 
života. Není nepřemožitelným a nevyhnutelným osudem. Není 
poslední událostí lidského života. 

A tak lidský život nemusí být nesmyslný, absurdní, bizarní, 
prázdný a k ničemu. Nebo dokonce ke zlému a hříchu. Lidský svět 
nemá důvod být přehlídkou zneužívání, absurdit, hlouposti, pověr, 
strachu, pýchy, bizarnosti. Protože po smrti čeká vzkříšení. A dá-li 
Pán, pak také věčný život v Božím království. 

Tak co lepšího dělat se svým životem než vyprávět o 
vzkříšení? Co je hodnotnější, důležitější, cennější? Čím vyšším a 
lepším dát smysl nejen vlastnímu životu než vyprávěním o 
naprosté transcendenci, svobodě, lásce, pokoji – proto o Bohu 
zejména v Kristu? Čím lepším než životem podle Kristova 
příkladu? 

Což ti pochybující učedníci pochopili. A tak se z učedníků stali 
apoštolové – hlasatelé, zvěstovatelé. Nic není cennější věčného 
života! Tak samozřejmě že ho začali zvěstovat. Blízkým i 
vzdáleným. Známým i cizím. Ačkoli ještě v neděli ráno se 
opodstatněně třásli strachy o své vlastní přežití. A na rozdíl od žen 
nevystrčili ze svých úkrytů ani nos. 
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Ačkoli mnozí apoštolům nevěřili. Jiní Kristovo vzkříšení 
odmítli. Ačkoli snad všichni apoštolové zemřeli mučednickou 
smrtí – jako jejich Mistr. 

Protože vzkříšení zcela zásadně mění situaci. A tak i víra 
v něj. Důvěra ve svědectví apoštolů a Bible. Důvěra Bohu i lidem, 
že vlastně není jak jinak vysvětlit, že ještě v neděli ráno se učedníci 
tak moc báli o svůj život, že nešli ani s ženami k Ježíšově hrobu. Ale 
krátce poté o Kristově vzkříšení hovořili na veřejnosti. Ačkoli jim o 
život šlo pořád stejně. A také ho za tuto zprávu později položili. 

Tak i Církev slaví Kristovo vzkříšení každý rok s nadějí, že 
dojde k zásadní změně. Ideálně všeho, protože Kristovým druhým 
příchodem. Nebo alespoň lidí. Nebo alespoň lidí v církvích. Že 
dojde ke změně, že Kristovo vzkříšení bude to první a poslední, o 
co lidem půjde. Na čem nám bude záležet. Protože obsahuje také 
přemnoho lásky k bližním – i cizím. A tak budeme žít tak, jako žil 
Kristus – ve všednosti i výjimečných situacích. V lásce k Bohu. 
V lásce k bližním. Pro spásu ostatních. A tak prosti většiny 
absurdit, bizarností, nesmyslů, hříchu a zla. 

A tak že alespoň církve budou jiné. Protože i v církvích půjde 
o spásu, záchranu ostatních – ne o spásu, záchranu svou vlastní. 
Ani své církve. 

Vždyť tím začala víra už praotce víry Abrama. Už Abram 
touto vírou spoluproměňoval svět k lepšímu. Už Abram přijal a 
usilovat být požehnáním. Dokonce pro všechny národy země. Boží 
plán se tedy od Abrama nezměnil! Skrze Krista je naopak znovu 
potvrzeno, že je pro všechny. 

Tak se nikdy nezměnila ani Boží láska. Ani Boží milost. Ani 
Boží blízkost. Která se pro dobro lidí stala člověkem. Trpěla a 
zemřela. A dokonce i po vzkříšení pracovala pro spásu všech lidí. A 
pracuje na stejném dodnes. A bude až do konce dějin. Místo aby 
měl Kristus „věčný klid.“ 

 Amen. 
 

Píseň: EZ662 – Do země se skrývá 


