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Přemýšlím nad tím, co prožívali během sobotního dne učedníci Pána Ježíše, nebo ženy, které ho 

doprovázely, prostě ti, kteří Pána Ježíše milovali, následovali a kteří věřili, že On je ten Mesiáš, kterého 

poslal Bůh k jejich záchraně. 

Tři roky chození s Ním. Tři nádherné roky, tolik zázraků, tolik znamení, tolik moudrých slov, které si 

uchovávali v srdci. A pak během jednoho a půl dne se vše obrátilo vzhůru nohama.  

Ještě ve čtvrtek večer, při společné večeři vše vypadalo normálně, ještě při cestě do Getsemanské zahrady, 

dokonce i když je Ježíš prosí, aby se s ním modlili, vše vypadá jako dřív. Kdyby tušili, co bude následovat, 

určitě by místo modliteb neusnuli…  

Ano, některým věcem, které Ježíš říkal, nerozuměli, ale to se stávalo i jindy. Později se ho na to zeptají. 

Zdravě unavení po náročném dnu a dobré večeři v getsemanské zahradě klimbají, aniž by postřehli, co 

prožívá jejich Mistr, a co se v duchovní rovině odehrává. 

O to větší šok prožili, když se objevili vojáci, chrámová stráž, když Jidáš Ježíš políbil a vojáci ho spoutaného 

odvádí pryč. 

Rozprchli se, naplnilo se dávné slovo proroka Zachariáše (13,7): „Budou bít pastýře a ovce se rozprchnou.“ 

(Mat.26,31; Mk 14,27) 

Ano, Petr a Jan ho zpovzdálí sledují, Petr se dokonce dostává do Jeho blízkosti, ale nakonec 3x zapře a 

smutný, zklamaný z toho se děje i z toho, jak selhal, odchází. 

A pak už se rozbíhá nezastavitelný kolotoč: Pilát, Herodes, velekněží, zfanatizovaný dav, propuštěný 

Barabáš, odsouzený a zbičovaný Ježíš, cesta ulicemi Jeruzaléma, Golgota, kříž a smrt. Ještě se najdou dva 

odvážlivci: Josef z Arimatie a Nikodém, kteří narychlo Ježíšovo mrtvé tělo ovinuté do plátna napuštěného 

vonnými mastmi položí do skalního hrobu. (Jan 19,38-40) 

Každý den končí večer, západem slunce, stejně i tento páteční den, tak nečekaný a tragický pro všechny, 

kdo Ježíše milovali. 

Nemyslím si, že by kdokoliv z učedníků měl klidnou noc. A také si nemyslím, že by v sobotu ráno šli klidně 

do synagogy, jak bylo o šabatu pro židy zvykem. Bile o tom nepíše, žádný z evangelistů se ani kouskem věty 

nezmiňuje, jak tuto sobotu učedníci prožili. Proč také? Všemu je konec! Má smysl psát o bolesti, zklamání, 

beznaději, zoufalství, které je obklopovalo? Myslím, že nikdo z nás si nedovedeme představit, co se v jejich 

srcích a myslích odehrávalo. Nedivil bych se tomu, kdyby někteří z nich jen celý den seděli, dívali se do země 

a plakali. Neschopni slova, neschopni, pohledu, možná i neschopni přemýšlet, co bude dál. 

Sobota, den hluboké bolesti, beznaděje a zoufalství.  

Západ slunce Jeruzalém pátek a sobota 19:02, (východ slunce neděle v 6:17) 

Pátek v sedm večer – neděle časně ráno, (když ještě byla tma říká Jan 20,1) jdou ženy k hrobu… Tedy téměř 

36 hodin měli učedníci a ženy na to, aby vše domysleli. V sobotu židé nepracovali, a oni dodržovaly (ženy, 

dle Lukáš 23,56) podle přikázání sváteční klid. 

Kolik myšlenek proběhne člověku hlavou za 36 hodin? Pokud jste někdo dramaticky přišel o někoho ze 

svých blízkých, možná jste něco z toho prožili. Pokud jste bojovali o život člověka, který vám je drahý, 

možná si trochu dovedete představit, čím tenkrát procházeli. Ale nezapomeňme, Ježíš měl 33 let, mladý, 

obdivovaný (ale i nenáviděný) rabín. A pro učedníky Mesiáš, zachránce, Hospodinův pomazaný, upínali 

k němu své naděje, a teď toto… Ještě před týdnem mu při vjezdu do Jeruzaléma lidé provolávají slávu, a teď 

během několika hodin končí na kříži, a v hrobě. 

To je konec všech nadějí, to je konec světa. Naprostá, totální rezignace. 
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Jen ženy, praktické ženy nerezignovali. Ano, je mrtev, ale chceme 

mu prokázat poslední poctu. V pátek večer to nestihly, a proto se 

v neděli časně ráno vydávají k hrobu s vonnými mastmi, aby 

nabalzamovali jeho tělo. 

A jsou šokovány: nacházejí prázdný hrob, mrtvé tělo Ježíši zde 

není, místo toho se setkávají s anděly, kteří jim říkají, že Ježíš žije 

a že se s nimi chce setkat. A Marie se dokonce s Ježíšem setkává, i 

když ho na první pohled nepoznala. 

Nedivím se, že je „naplnil strach a hrůza“ (Mk. 16,8), protože to 

bylo něco, co si nedovedly ani v nejbarvitějším snu představit. 

Smrt je přeci definitivní stav. Ano, jednou nás Bůh vzkřísí, ale to 

bude jednou, pro věčnost. Tady na zemi je smrt neporazitelná. 

Nikdo z těch, kteří Ježíše následovali nepočítal s tím, co se stalo. Dívali se lidským pohledem. Ale teď, když 

uviděli prázdný hrob se jim otevřel duchovní zrak. Věřili, že Ježíš je Mesiáš, ale přisuzovali mu pouze lidské 

možnosti. A proto se smířili s tím, že zemřel, že je všemu konec. 

Ale Ježíš je Bůh. A stalo se přesně to, co později vysvětluje Petr: „smrt ho nemohla udržet ve své moci.“ (Sk. 

2,24). Porazil smrt, a otevřel nám cestu k životu. Jako by se zvedla závora, a před námi se otevřela nová 

krajina, nová zem, nová dimenze života.   

Ježíš, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, Ježíš Vítěz nad smrtí, hříchem a peklem. Ježíš vysvoboditel, zachránce, 

Král králů a Pán pánů. Ježíš, který přichází a svou mocí tvoří všechno nové. 

 

Velikonoce jsou pro mě spojeny se slovem NADĚJĚ. 

A já jsem si uvědomil, že opravdová, hluboká naděje může přijít jen tam, kde bylo předtím zoufalství, 

zklamání, hluboký zármutek a strach. 

Pokud se nám daří dobře, vše vychází, jak si naplánujeme, pokud si řídíme život, a řídíme si ho dobře, tak se 

budoucností moc nezabýváme. A pokud ano, jsme přesvědčeni, že tak jako jsme zvládli vše doteď, 

zvládneme i zítra. Věříme si, nikoho jiného k tomu, aby náš život byl šťastný nepotřebujeme. 

Pokud ale do našeho života přijdou těžkosti, pokud zjistíme, že jsou věci, s kterými sami nepohneme, pak 

začneme přemýšlet jinak. 

Jen se podívejme na dnešní situaci s koronavirovou pandemií. Vidíme to v mnoha státech, nejen u nás 

v Česku. První reakce: Čína to nezvládla, ale my to zvládneme, a kdo ví, jestli se to sem vůbec dostane, jestli 

to není jen velká nafouknutá bublina. Ale jak se Koronavirus začal šířit, najednou si (někteří dřív, někteří 

později) odborníci, státníci uvědomili, že se jedná o něco, s čím se velice špatně bojuje. Co neznáme, a tak 

začali vymýšlet strategie, které by mohly pomoci pandemii zbrzdit. Najednou lidská pýcha, suverenita a 

arogance spadla, a mnozí se možná poprvé v životě přiznali, že neví, co bude dál. 

Slogan „spolu to zvládneme“ je jistě krásný, ale pokud umírá někdo ve vaší rodině, nebo v blízkém okolí, 

moc naděje vám to nedodá. Sice je v těch slovech naděje, ale otázkou je, zda se nejedná o naději planou. O 

pouhá slova, za kterými nestojí nic jiného než touha, abychom vše zvládli. 

Jak jiná je naděje, kterou přináší Ježíš! Je to naděje podložená činem. On nevedl dlouhé diskuse, že je 

možné vstát z mrtvých, ale z mrtvých vstal. On nedával lidem návody, jak bojovat a zvítězit nad hříchem, 

ale hřích porazil, smetl, když ho vzal na sebe a zaplatil cenu, kterou hřích požadoval. Smrt. On nevyjednával 

s peklem, nevedl diplomatické mise, neprosil, aby nás peklo nechalo na pokoji. On peklo porazil, vytrhl nás 

z jeho moci. A přenesl nás do království Božího. Vysvobodil nás z moci tmy a přenesl do království světla. 

Všichni evangelisté začínají stejně: 

Matouš 28:1  Když uplynula sobota a začínal 

první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná 

Marie, aby se podívaly k hrobu. 

Marek 16:1  Když uplynula sobota, Marie z 

Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome 

nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. 

Lukáš 24:1  Prvního dne po sobotě, za časného 

jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které 

připravily. 

Jan 20:1  První den po sobotě, když ještě byla 

tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že 

kámen je od hrobu odvalen. 
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Koloským 1:13-14 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V 

něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: 

 

Proto jsou Velikonoce svátky naděje, naděje, která je založená na vítezství Pána Ježíš Krista. Kdo patří Jemu 

je na straně vítěze. Jak říká Pavel: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31 a další) 

Řím 8,38-39 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, 

ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky 

Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 

Kdo spolu s ním zemřel, bude spolu s ním i žít. Ježíšovo vítězství je definitivní, na něm stojíme, díky němu a 

s Ním přejdeme ze smrti do života. On tou cestou prošel, a zaručuje se, že nás dovede domů, k Bohu svému 

a k Bohu našemu, k nebeskému Otci. 

Není snadné v tragický páteční večer věřit ve vítězství nedělního rána. Není to snadné, ale Boží slovo nás 

k tomu vybízí. Díky Ježíšovu vítězství, díky prázdnému hrobu, díky zaslíbení: já jsem s Vámi po všechny dny 

až do skonání světa můžeme pozvednout své oči, můžeme být lidmi naděje. Naděje vyhlíží to, co přijde, 

protože to slíbil Bůh. A Boží slovo se nemění. 

A tak pokud zrovna v této době procházíte něčím, s čím si nevíte rady, pokud vás trápí strach, ztratili jste 

smysl života, nebo jste unaveni neustálým zápasem s hříchem, možná se bojíte smrti, Velikonoce jsou pro 

výzvou. Bůh si přeje, aby pro vás byly obdobím naděje. Naděje, která nezahanbuje, naděje, která stojí na 

smrti a vzkříšení Pána Ježíše.  

Zápasíš s hříchem, nejsi spokojený sám se sebou, a došel jsi k závěru, že na to nemáš? Ježíš je odpovědí! On 

vzal tvůj hřích na sebe, zemřel za Tebe. Pokud k němu přijdeš a poprosíš ho stejně jako ten zločinec, co 

vedle něj visel na kříži: Pane, smiluj se nade mnou, pak věz, Ježíš se nad Tebou určitě smiluje, odpustí ti tvé 

hříchy , vstoupí do tvého srdce, promění ho, naplní pokojem, radostí, staneš se novým člověkem. A čím 

hlouběji jsi ve své rezignaci klesl, tím větší bude tvá radost z toho, že Ježíš vše vyřešil a dal ti nejen 

odpuštění, ale i sílu jít dál. 

Pokud jsi ztratil vědomí své hodnoty, pokud ti život nedává smysl, a nejraději bys vše ukončil, pak právě na 

tebe čeká Ježíš! Chce se s tebou setkat, jako se setkal s Marii u prázdného hrobu, chce ti odpovědět na tvé 

otázky, chce dát tvému životu smysl a cíl. Ukázat ti na to, že pro Boha má tvůj život ohromný význam, nejsi 

mu lhostejný, tvůj životní příběh není zbytečný, Bůh s Tebou počítá a chce si tě použít pro své plány. Chce 

abys byl šťastný, spokojený, abys prožíval radost a pokoj Aby ses na chvíli zastavil a odpočinul si v Boží 

náruči. Věř mi, setkání se vzkříšeným Ježíšem Tě celkově a definitivně promění. Ježíš chce, abys prožil to, co 

prožili tenkrát o Velikonocích jeho následovníci. Ze zlomených lidí se stali lidé, kteří kypí životem, kteří 

rozdávají naději, pokoj a radost.  

A možná se bojíš smrti. Teď v době pandemie je to mnohem aktuálnější než kdykoliv jindy. Lidé umírají bez 

ohledu na věk. Ano, jsou rizikovější skupiny, ale statistiky ukazují, že i mezi těmi méně rizikovými jsou 

mnozí, kteří nemoci podlehli. Umírání, smrt, a co potom? Je to definitivní konec, nebo nás něco čeká? 

Existuje skutečně věčný život? Je nebe a peklo? A kdyby smrt zasáhla mě, co se mnou bude? Jistě, většina z 

nás o tom nemluví nahlas, ale hluboko v srdci se tyto otázky vynořují a nedávají nám spát. 

Odpovědí na všechny tyto otázky je Ježíš. Velikonoční Ježíš! On zemřel, ale třetího dne vstal z mrtvých. 

Vrátil se, v novém těle, vrátil se, aby přesvědčil všechny nevěřící Tomáše, že smrt není definitivní pán. 

Stejně jako On vstal z mrtvých vzkřísí nás jednou k věčnému životu. Nemusíme se bát smrti, protože smrt je 

bránou k věčnému životu. Je to jako když otevřete dveře a vejdete do dalšího pokoje. Pán Ježíš nás chce 

dovést domů. Otázkou je: je nebe můj domov, je Bůh můj Otec, nebo jsem z domova utekl? Pokud jsem 

utekl, pokud jsem se Bohu vzdálil, pak je nasnadě, že se bojím vrátit. Ježíš udělal vše proto, abychom se my, 
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ztracení synové a ztracené dcery mohly vrátit domů, ke svému nebeskému Otci. Stačí k Němu přijít, 

s prosbou o odpuštění a nechat se smířit s Bohem.  

 

Velikonoce jsou svátky NADĚJE.  

Přeji Vám, ať se dnes, o velikonoční neděli setkáte se vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem. Někdo možná 

poprvé, někdo možná znovu. A ať setkání s Ním přinese do Vašeho života světlo, pokoj a radost. 

Jan 20:26  Osmého dne byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, 

postavil se a řekl: "Pokoj vám." 

27  Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém 

boku. Nepochybuj a věř!" 

28  Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh." 

29  Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." 

30  Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. 

31  Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho 

jménu. 
 

Jan 3:16-17  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný.  Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl 

svět spasen. 

 

Díky mu za to.  

 

 

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Láska Boží,  
milost našeho Pána Ježíše Krista  
a moc i přítomnost Ducha svatého  
buď se všemi vámi. 
 

 

 

 


