
Třetího dne vstal z mrtvých

   „Není-li však žádné vzkříšení mrtvých, nevstal ani Kristus! A jestliže Kristus nevstal, marné je 
naše kázání, marná je naše víry.“ To, co Pavel píše Korinťanům, platí i dnes: „Máme-li naději v 
Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.“ (1Kor 15,13.14.19)
Naše víra ztrácí základ, jestliže by Kristus zemřel, aniž by vstal z mrtvých. Jesliže by Kristus zůstal 
mrtev, pak by byl jeho kříž nesmyslnou krutou smrtí, která by nás z ničeho nevykoupila. Naše láska 
by patřila mrtvému, mrtvému tělu, naše víra by byla vzpomínkou na člověka z minulosti, ne na toho 
který řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20). Svou naději bychom 
mohli vsadit jen na časný život a museli bychom říci: „Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!“ (1 
Kor 15,32).
   „Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli“ (1 Kor 15,20). Velikonoční 
tajemství, Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání (KKC 638), je základem naší víry. Jak Ježíšova smrt, tak 
i  jeho  zmrtvýchvstání  jsou  skutečné  události.  Ačkoliv  Ježíšovu  smrt  na  kříži  mohli  vidět  v 
Jeruzalémě všichni, viděli Zmrtvýchvstalého jen svědci, které si vybral. Přesto je jeho vzkříšení 
událostí, jež zanechala dějinně postižitelné stopy.
   První stopou je prázdný hrob (KKC 640). Kdyby nebyla skutečnost prázdného hrobu veřejně 
známa,  nemohli  by Ježíšovi  učedníci  mluvit  v  Jeruzalémě ojeho zmrtvýchvstání.  Prázdný hrob 
ovšem nedokazuje, že Ježíš vstal z mrtvých. Jeho tělo mohlo být odneseno (Mt 28,15; Jan 20,13-
15).
Teprve  Ježíšova  zjevení  učeníkům vysvětlila,  proč  již  není  jeho  tělo  v  hrobě:  „Není  tady,  byl 
vzkříšen“ (Lk 24,6). Svědci jeho zjevení i při všech rozdílech ve svých zprávách potvrzují, že se jim 
Ježíš zjevil skutečný, viditelný, hmatetelný, že ho mohli poznat podle jeho ran (Jan 20,27). Zároveň 
potvrzují, že toto pravé a skutečné Kristovo tělo nebylo znovuoživeným pozemským tělem, ale že 
má zároveň nové vlastnosti těla oslaveného (KKC 645-46). Z jeho zjevení tušíme, jak bude jednou 
při vzkříšení mrtvých vypadat naše oslavené tělo (KKC 999).
   Kristus skutečně vstal! Tato jistota víry je základem naší naděje. Potvrzuje, že Ježíš je skutečně 
Boží Syn (KKC 653), že jeho slova jsou spolehlivá a pravdivá, že má moc odpouštět hříchy, a že za 
nás, i za mne, zemřel. Protože Kristus vstal z mrtvých, je přítomen ve svém slově, ve společenství  
církve, v chudých a trpících, ve svých svátostech, v osobě služebníka, ale zejména je přítomen „pod 
eucharistickými způsobami“ (KKC 1373): „Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu“ (Kol 1,27).

Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího

Toto téma má dvě části: "vstoupit na nebe" a "sedět po pravici", i když patří jasně k sobě. Dá se říct,  
že ve starozákonní mentalitě je viditelné vstoupení na nebe znamením zbožštění, povýšení člověka. 
Typickým je případ proroka Eliáše, který byl vzat do nebe na ohnivém voze (2 Král 2, 11). Ale platí 
to určitě i o Mojžíšovi, který se zjevuje ve slávě spolu s Eliášem u Ježíše na hoře Tábor.
Představa  o  nebi  však  byla  mezi  Židy  velmi  rozmanitá.  Z  toho,  co  se  nám z  těchto  představ 
dochovalo, je asi nejznámější členění nebe na "vrstvy", jak říká apoštol Pavel, že byl uchvácen do 
"třetího" nebe (2 Kor 12,2). Podobně jsou také členěni andělé na různé nebeské "kůry": cherubíny, 
serafiny apod.
Za zmínku stojí, že v biblické mluvě jakousi hranici mezi nebem - místem přebývání Božího - a 
mezi  zemí  tvoří  "oblak".  Oblak  je  viditelné  znamení  neviditelné  Boží  přítomnosti  mezi  lidem. 
Jakési předznamenání svátostí - ty také vyjadřují viditelnou, téměř hmatatelnou Boží přítomnost 
mezi lidmi a v člověku. Stačí si vzpomenout na oblačný sloup při cestě Izraele do zaslíbené země 
(Ex 13,21), na setkání Mojžíše s Bohem v oblaku na Sinaji (Ex 24, 15) nebo ve stánku úmluvy (Ex 
34,5), na proměnění Ježíše na hoře Tábor (Mt 17,5) atd.
Vystoupení  na  nebe  má  ale  ještě  jednu  zvláštnost,  která  se  týká  zejména  nekřesťanských 
náboženství:  učí  o vstoupení do nebe jejich zakladatelů na důkaz jejich "pravosti".  Za všechna 
uveďme aspoň islám, který uchovává v Jeruzalémě posvátné místo, ze kterého vystoupil Mohamed 
do nebe,  odkud přinesl  nazpět Boží poselství.  Při  bližším zkoumání zjistíme, že i  některá další 



náboženství nebo sekty opírají svou pravost o kontakt jejich zakladatele s nebem. Dá se tedy říct, že 
inscenace jakéhosi "nanebevstoupení" různých zakladatelů je velmi lákavá.     
   Ježíšovo nanebevstoupení však souvisí s jeho vzkříšením z mrtvých! To, že Ježíš sedí po pravici 
Boží, je v Novém zákoně dokonce zdůrazňováno víc než jeho nanebevstoupení (viz např. Sk 2,33-
34). Ježíš se "posadil" na pravici Boží, stejně jako "vstal" z mrtvých. Jedná tedy aktivně, jako pravý
Bůh.  Vzkříšení  a  posazení  se  po  pravici  Boží  jsou  dvě  strany  jednoho  tajemství,  dvě  fáze 
definitivního vítězství Kristova nad hříchem a smrtí a výraz jednoho jediného oslavení Kristova. 
Ježíšův odchod k Otci je také předznamenáním příchodu Ducha Svatého ("Odejdu-li, pošlu ho k 
vám." - Jan 16,7), který naplní jeho církev. Proto bychom neměli nikdy nanebevstoupení Ježíšovo 
oddělovat od jeho smrti a zmrtvýchvstání ani od seslání Ducha Svatého. Tato tajemství naší spásy 
patří neodlučitelně k sobě ("Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici 
Boží a přimlouvá se za nás!" Řím 8,34).
U svého Otce se za nás Ježíš  "přimlouvá'.  Církev je  totiž jeho tajemným tělem, proto se Ježíš 
přimlouvá jakoby za sebe samotného, aby celé jeho tělo dosáhlo spásy. Údělem církve je "kralovat s 
Ježíšem“. Pro církev je důležité si stále uvědomovat, že Ježíš jí není vzdálen, ale že v něm.

Odtud přijde soudit živé i mrtvé

Tato pravda víry nás uvádí do tématu, které souvisí s "koncem světa", nebo - jak jsme možná víc 
zvyklí  říkat  -  s  "posledními věcmi člověka",  kterými jsou podle katechismu "smrt,  soud, nebe, 
peklo". Hned v úvodu je třeba si připomenout, co říká nauka církve o Kristově soudu. 

Je dvojí soud:
jeden bezprostředně po smrti, druhý na konci časů. V tomto učení se liší katolická nauka od 

protestantské teologie, která vyznává jediný soud na konci časů, a proto také nevyznává existenci 
"očistce" a "svatých".
Písmo svaté potvrzuje, že jediným soudcem světa je Ježíš Kristus. Ten umřel a vstal z mrtvých, aby 
se stal Pánem i mrtvých i živých". Tak píše apoštol Pavel (Řím 14,9) a hned na to dodává, že soud 
nad  lidmi  patří  proto  výhradně  Kristu,  a  ne  lidem,  protože  i  oni  jednou  budou  souzeni  "před 
soudnou stolicí Boží". Člověku není dovoleno vynášet soud nad druhým. "Vždyt' ten, nad kým jsme 
už zoufali, se může náhle obrátit a stát nejlepším. A ten, o kom jsme měli vysoké mínění, může 
náhle ochabnout a stát se nejhorším." Tak káže sv. Augustin (viz Liturgie hodin, pátek 25. týdne).
Důležité  je  uvědomit  si,  že  Boží  soud  je  popisován  nejvýstižněji  jako  instauratio,  to  znamená 
"vystavění" všeho - celého světa - na Kristu. A to nemá se zničením světa nic společného. Jediné, co 
bude navždy zničeno, je smrt. Pak se naplní, co je psáno: "Smrt je zničena, Bůh zvítězil! Kde je, 
smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?" (I Kor 15,55).
Než Boží soud nastane, lidstvo bude vystaveno zkouškám. Tyto zkoušky si nesmíme představovat 
moc konkrétně, jako nějaké katastrofy. Spíše je správné celé období historie církve vidět jako jednu 
jedinou zkoušku víry. Tak ani "antikrist", který se v dobách zkoušky objeví, jak se o tom mluví v 
Písmu, není nějaká konkrétní historická osoba, ale dá se říct, že to je každý člověk, který popírá, že 
Ježíš je Spasitel a že jako Syn má Otce v nebi, a stejně tak ten, kdo popírá, že se tento Boží syn stal 
pravým člověkem (1 Jan 2,22 a 2 Jan l,7).
První křesťané čekali paruzii ("druhý příchod" Pána) jako něco velmi aktuálního. Nejvýstižnějším 
znamením  tohoto  smýšlení  bylo  to,  že  křesťané  v  Jeruzalémě  se  radikálně  zřekli  majetku  a 
dobrovolně žili v chudobě.
Kristus bude soudit živé i mrtvé. Tedy ty, kteří budou žít věčně, i ty, kteří budou navěky zatraceni. 
Už ve svém podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-46) Ježíš dává najevo, že o svém soudu 
rozhoduje  každý člověk sám.  Nikoho z  lidí  Bůh nezavrhuje,  naopak,  každému chce  nabídnout 
spásu,  "Bůh nestvořil  smrt  a nelibuje si  ve smrti  hříšníka",  ale chce,  aby se obrátil  a žil  (Mdr 
1,13.14.15).
Jak bude Kristův příchod probíhat? Boží Syn přijde ve své slávě i s anděly. Všechno vyjde najevo, 
budou odhalena tajemství lidských srdcí ("Nic není zahaleného, co by nebylo jednou odkryto." Lk 
12,2). Tehdy nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v 



lidech skryto" (Řím 2, 16). Nejhůře na tom budou lidé, kteří nebyli milosrdní vůči druhým ("Tak 
bude jednat s vámi i  můj nebeský Otec,  jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru." Mt 
18,23-35), lidé, kteří sloužili sobě a ne bližním ("On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste 
neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.'" Mt 25,45), a ti, kteří odmítli vědomě 
nabídnutou spásu ("Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni 
se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš." Mt 12,41-42). Takoví lidé, pokud 
zemřeli ve stavu hříchu a nelitovali jej, budou navždy zavrženi.
Kristus  přijde  ne  sám,  ale  jako  hlava  své  církve,  která  už  zde  na  zemi  je  zárodkem  Božího 
království.  Dnes církev přirozeně touží po konečném a věčném setkání s Kristem, a proto volá 
Marantha (1 Kor 16,22). Zatím však je povinna putovat, svědčit, trpět a připodobňovat se Kristu ve 
všem, co prožíval,  když byl ještě na zemi - neboli "žít  eschatologicky".  Eschatologie je jednak 
nauka o dovršení světa a časů, jednak je to styl života církve naplněného vědomím blízkosti Božího 
soudu. Církev má hlásat Boží království, a s tím i Boží soud a existenci věčného života, ale i hrozbu 
věčné  smrti  -  pekla.  A závěrem dodejme,  že  liturgickou oslavou tajemství  Kristova  soudu nad 
světem je slavnost Ježíše Krista Krále na konci každého liturgického roku.


