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Mohlo by se zdát, že po hrůzách Velkého pátku bude zvěst o Ježíšově 
vzkříšení zaznívat jako příliš dobrá zpráva na to, aby se jí dalo věřit, příliš šťastný a 
ideální konec na to, aby byl pravdivý.  

 
Ta zvěst adresovaná ženám, zvěst o tom, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, jak 

čteme v Matoušově evangeliu, se musela zdát neuvěřitelná a možná šokující. Ten, 
který byl pohřben, zase žije. Šokovaný člověk by si řekl: Takové věci se přece 
nestávají!  

 
Nicméně na druhou stranu je skutečnost Ježíšova vzkříšení něčím, co logicky 

vyplývá z toho všeho, co Kristus mluvil, hlásal, konal, vyplývá z celého jeho života.  
 
Mluvíme tady ovšem o Boží logice, ne o té lidské. Lidská logika by totiž asi 

ráda vynechala Velký pátek, celou tu absurdnost utrpení, smrti a ztroskotání. Lidská 
logika by chtěla vidět rychlou, přímou, bezproblémovou cestu k úspěchu. Lidská 
logika spočívá na zjednodušeném vidění světa a člověka.  

 
Boží logika ale neignoruje tu složitost a zamotanost světa a lidské bytosti, 

naopak bere na ni ohled. Bůh nenabízí jen nějaké kosmetické řešení, nějakou 
drobnou úpravu na povrchu, na fasádě, ale snaží se řešit tu rozbitost a tragedii 
člověka do hloubky, u kořenů.  

 

Bůh neřeší tuto tragedii jen nějakým zásahem zvnějšku, zásahem na dálku, 
aby si náhodou nezašpinil ruce, ale on do tohoto stavu člověka sám vstupuje. On 
přijímá tu situaci člověka za svou, sestupuje až na samotné dno, aby zvnitřku 
proměnil život člověka. 

 
Kristus přijal naši situaci, naši tragedii za svou a přemohl ji. Přemohl hřích, 

přemohl utrpení i smrt. Ve svém vzkříšení nám naplno zazářil jako vítěz. 
 
Z tohoto jeho vítězství my můžeme stále žít a čerpat svou naději. Jestliže 

čelíme svému hříchu, přichází nám na pomoc On, který zlomil moc hříchu, který ji 
chce definitivně zlomit i v našem životě.  

 

Jestliže na nás doléhá utrpení a musíme čelit smrti, přichází nám vstříc On, 
který dal smysl i těmto skutečnostem, který nás skrze tyto skutečnosti jako branou 
provádí do plnosti života. 

 
Je třeba, abychom brali vážně svědectví evangelií o Ježíšově vzkříšení, 

abychom upevňovali svou víru v to, že jeho vzkříšení, jeho vítězství je přítomno v 
našem životě, třeba v momentech, kdy zápasíme o dobro navzdory pokušení, kdy 
přemáháme rezignaci, kdy hledáme a nacházíme smysl i ve zdánlivé absurditě. 

 
Se svědky Kristova vzkříšení potřebujeme naslouchat slovu, které osvobozuje 

od strachu, které zapaluje srdce, potřebujeme být v Ježíšově přítomnosti, aby On 
nám mohl darovat jasné poznání a posilovat naši víru. 


