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     Milí bratři a sestry, milí přátelé,

celým  pravoslavným  světem  se  dnes  nese  od  úst  k  ústům  pozdrav:  „Christos
vaskres!“ - Kristus vstal!“ a odpovědí je  „Vajistina, vaskres!“ - „Jistě vstal!“. Lidé to
provolávají - a nejen v pravoslavném světě - s nadšením, jako jistotu života. Jako
něco, co člověku i světu zůstává uprostřed všech zvratů a proměn časů, uprostřed
všeho pomíjitelného i mnohé nejistoty. Povězme si to také - třeba i jeden druhému -
„Kristus vstal!“ „Jistě vstal!“. Možná nám to poslouží k tomu, že si uvědomíme i my
dnes, v naší nepřehledné situaci, že nemusíme hledět v obavách a úzkostí jen kolem
sebe a stále se ptát: „Jak je tomu s koronavirem - je ještě na vzestupu nebo konečně
na ústupu? Jak tomu je a bude s ekonomickou situací země i mou osobní? Přečkám
to vše ve zdraví těla i duše - já i má rodina?“ Provolání „Kristus vstal“ znamená, že
nás něco nebo někdo přesahuje, že se něco událo a děje mimo nás a k našemu
dobru a že nám to může sloužit k pokoji uprostřed nepokojného světa se vší jeho
znepokojivou  nejistotou,  že  to  je  víc  než  jen  hledět  k proměňujícím  se  číslům
nakažených,  zemřelých,  uzdravených.  Jestliže  Kristus  vstal,  pak  to  pro  mne
znamená, že i já mohu vnitřně povstat a opřít se o Toho, který vstal z mrtvých také
kvůli mně a pro mě, mohu v něm hledat svou životní sílu i pokoj své znepokojené
duši.

     Uvědomujeme si ovšem, že mluvit dnes v našem prostoru o Kristově vzkříšení je
dost těžké, člověk se na to dívá jako na něco zcela nesmyslného. Slyšíme: Čemu to
prosím vás věříte? Přece smrt, tak jak ji známe, je zmařením života, definitivním a
neodvolatelným  koncem.  Proti  smrti  nemůžeme  udělat  vůbec  nic,  můžeme  ji
nanejvýš oddálit, ale nakonec nám stejně nezbude nic jiného než ji vzít na vědomí a
podrobit se její moci. A to slovo „vzkříšení“ postihuje jakousi podivnou skutečnost,
která nemá obdobu v ničem, co na tomto světě můžeme vidět, zjistit a zkušeností si
ověřit. Jenže - právě v tom, co lidem připadá jako nesmyslné a bláznivé, je obsažen
div Boží moudrosti a nabídka záchrany člověku i celému lidstvu. Je to ukřižovaný a
vzkříšený Kristus, jen On je obsahem velikonoční zvěsti, která mnohým lidem tohoto
světa připadá jako pouhá smyšlenka a výplod fantazie.

     Ale abychom nekřivdili  dnešnímu člověku -  tak tomu přece bylo od samého
počátku.  Jdeme-li  po  stopách  této  zvěsti,  můžeme  nevěru  v Kristovo  vzkříšení
vystopovat  až k samotným učedníkům.  Po Kristově smrti  všichni  do jednoho víru
v něj, jako Božího Syna, Mesiáše, ztratili a vraceli se k tomu, co opustili, když je Ježíš
oslovil. To jediné, co jim po něm zůstalo bylo zklamání v srdci. Nikdo z nich nevzal
vážně Kristovo slovo, že třetího dne vstane z mrtvých. Proto šly ženy v neděli ráno
s vonnými  mastmi  ke hrobu,  aby pomazaly Ježíšovo mrtvé tělo  a tímto  obřadem
zpečetily skutečnost  Ježíšovy smrti.  Proto se také nevěřící  Tomáš velmi důrazně



stavěl proti zmínce o Ježíšově vzkříšení - je přece naprosto nemyslitelné, aby se
něco takového mohlo stát, kdo by tomu věřil!

     Nikdo s tím nepočítal, nikdo tomu nevěřil, nikdo nevzal Kristovo slovo o jeho
vzkříšení vážně. Ti lidé byli tak neschopni něčemu takovému uvěřit, že nevěřili ani
vlastním smyslům. Marie u hrobu, hledí svýma uslzenýma očima na Ježíše a pokládá
jej za zahradníka. Učedníci, za kterými Ježíš přišel, jej měli za pouhý přelud, vidění,
halucinaci. A Tomáš si na Něj chce sáhnout, aby nabyl jistoty a nového poznání.
Z celého toho dění tenkrát, se dozvídáme, že ani Ježíšovy nejbližší - ani ve snu -
nenapadlo  nic  podobného.  To  je  nakonec  také  dostatečně  přesvědčivým
zdůvodněním toho, že Kristovo vzkříšení nemohlo být výplodem jejich fantazie. Ti
lidé prostě byli přesvědčeni o tom, že když Ježíš na kříži řekl to své poslední:  „Je
dokonáno“, pak sklonil hlavu a skonal, že je všemu konec, že vlastně byli se svou
vírou, kterou do Něj vkládali, mimo realitu.

     A přece - byli to právě tito nevěřící lidé, kteří se nakonec stali zvěstovateli a
ohlašovateli jeho vzkříšení. Jak je to možné? Co se s nimi stalo, že takto obrátili?
Žádné protivenství ani utrpení, které na ně pak dolehlo nemohlo nic změnit na jejich
jasném a rozhodném svědectví, že ten Ježíš, který zemřel na kříži, je živý. Na svém
vyznání a víře ve zmrtvýchvstalého Pána byli schopni trvat i tváří v tvář smrti. Byli by
toho schopni, kdyby si to vše jen vymysleli? Stál by člověk až do těchto dosledků za
svým výmyslem, nebo lží? Člověk za lží stojí  jen potud, pokud z toho má nějaký
prospěch  a  užitek.  Lež  své  trpitele  a  mučedníky  nemá,  ty  má pravda.  Počínání
Ježíšových učedníků se tedy nedá vysvětlit jinak, než tak, že byli skutečně svědky
něčeho mimořádného, neslýchaného a neuvěřitelného. Jedině div vzkříšení mohl tyto
lidi odvrátit od jejich nevěry k víře. Mluvili shodně a jednohlasně: „Toho Ježíše, který
byl ukřižován, jsme viděli na vlastní oči živého! My jsme svědky jeho vzkříšení!“.

     Toto jejich svědectví se pak dostalo i k nám, uvěřili jsme v ně a přijali je za své.
Každá neděle se nám tak stala svědectvím o Kristově vzkříšení, protože je to den
jeho zmrtvýchvstání.  Má nám lidem stále  připomínat tu neslýchanou věc,  že ten,
který byl  mrtvý  „je živý navěky věků“.  Je nám dnem Páně, památkou a trvalou
připomínkou tohoto neuvěřitelného divu. Jakoby už tímto dnem bylo naznačeno, že
toto Kristovo vzkříšení se skutečně odehrálo na této zemi,  v běhu tohoto našeho
světa, ve zcela určitou chvíli i den. Jakoby i tímto dnem mělo být zaručeno, že to, co
se tenkrát odehrálo není žádným výmyslem, ale že to je jistá skutečnost dnů tohoto
světa, na které má tento svět svůj podíl a svou účast.

     Přijmeme-li ve víře tuto skutečnost, má to pak pro nás také své důsledky. Apoštol
Jan píše:  „To je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v  jeho
Synu“. Kristovo vzkříšení se nestalo kvůli Bohu, ani kvůli Kristu samotnému, ale kvůli
nám lidem, kteří žijeme svůj život na této zemi - v tomto „údolí stínu smrti“. Zpráva
evangelií o Kristově vzkříšení se nám stává jistým svědectvím o tom, že „Bůh nám
dal věčný život a ten život je v  jeho Synu“. Kristovo vzkříšení se nás týká velmi
přímo a úzce, stalo se pro nás a kvůli nám, je k našemu dobrému, otevírá našemu
vlastnímu životu věčnou perspektivu.

     Náš lidský život, jako takový, je velmi pomíjivý - to všichni víme. Žijeme život,
který může smrt kdykoli přervat a ukončit. To opravdu není radostná perspektiva a
výhled do budoucna.  Ale v Ježíši  Kristu  Bůh prodlužuje náš život  na věčnost.  O
skutečně pravém životě je možné mluvit jen tehdy, když nad ním nevisí smrt jako
Damoklův meč, když je to život, na který už smrt nemůže sáhnout, protože na něj její
moc a síla zkázy nestačí. Vzkříšený Kristus nám má být potvrzením toho, že něco
podobného není jen zbožným lidským přáním, ale skutečnost - jistěže nemožná u



lidí, ale u Boha ano. Ježíš Kristus je dárcem života věčného, je jeho jedinou zárukou i
zdůvodněním. Když člověk toto povědomí věčného života ztratí,  je zároveň nějak
porušena i rovnováha jeho časného života. Život se jakoby zvrátí na jednu stranu -
jde jen o to, co mohu vyzískat a vydobýt zde, důležité je jen to, co si zde užiji a čím
zahrnu  svůj  přítomný  život.  Vědomí  věčného  života  je  tedy  zároveň  jakousi
protiváhou života časného, v něm nachází časný život svou stálou korekci, nápravu,
zdokonalování  a  také  odpovědnost.  V Kristově  vzkříšení  se  nám  v našem
pozemském životě otevírají dveře k životu věčnému, proto apoštol volá:  „náš život
je skryt s Kristem v Bohu!“ 

     A připomíná nám to také dnešní slovo:  „Kdo má Syna, má život; kdo nemá
Syna Božího, nemá život“. „Mít Božího Syna“, to tu neznamená nic jiného než v něj
věřit,  poslouchat jej,  sloužit mu, celý svůj život stavět na něm, v něm mít pevnou
naději svého života. Proto to také znamená mít to nejvzácnější a nejdůležitější. Proto
se také smíme a máme proč o Velikonocích radovat a být vděčni, protože můžeme
vidět svůj vlastní život i svou smrt ve světle Kristova zmrtvýchvstání. Perspektivou
jeho  vzkříšení  se  také  díváme na  všecky  své  nesnáze,  nemoci,  trápení,  ztráty  i
všelijaká životní troskotání. Do všeho toho může pronikat světlo Kristova vzkříšení.
Jedině toto světlo vítězí nade vším, co život ztěžuje, ubíjí a ničí. Křesťan žije svůj
život  v síle  Kristova  vzkříšení.  A  toto  požehnání  Kristova  vzkříšení  je  nabídnuto
každému bez rozdílu, záleží jen na člověku, zda se této nabídky chopí a přivlastní si
ji. Proto smíme také my v radosti volat: „Kristus vstal!“ „Jistě vstal!“.

                                                                                                                             Amen.


