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Věřím    Věřím 

Věřím: vzkříšení těla a život věčný 

 Když se při katechezi dotkneme tématu smrti a vzkříšení, možná budeme překvapeni, 

pro kolik lidí, a to dokonce považujících se za katolické křesťany, je „samozřejmostí“ 

převtělování a vůbec jim nepřipadá, že je na tom něco divného. Těžko odhadnout, co má u 

školáků vliv na tyto nesprávné názory na podstatu života. Mohou to být různé dětské 

romány a filmy, které magii a sci-fi ukazují jako něco, co existuje a s čím se může člověk v 

extrémních podmínkách potkat. Katecheze na to musí reagovat výchovou k úctě k člověku, 

k jeho duši i tělu, ale i k jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vzkříšení těla vyznávané 

v Krédu však není namířeno původně proti převtělování, ale proti těm, kdo pohrdali 

hmotou - tělem jako něčím, co je nečisté, dočasné. Mentalita odmítání těla a všeho, co s 

ním souvisí, měla v dějinách hluboké kořeny. Dnes se sice zdá, že prožíváme opačný 

extrém - "kult těla", přesto se dnes tělem často pohrdá, i když jinou formou. Tělo je 

zneužíváno pro rozkoš, pěstováno medicínsky ve zkumavkách jako zdroj biologických 

látek; je-li potraceno, je vyhozeno do odpadu. 

 Víra církve však od počátku učí, že je třeba mít k tělu úctu. Tělo sice vychází z 

prachu země a do ní se i vrací; v tomto smyslu se dá mluvit o "koloběhu". Duše každého 

člověka je ale vždy originální, nově stvořená. I po smrti, kdy leží "bezduché" lidské tělo v 

rakvi, je lidská duše stále s tělem tajemně spojena. Duše bez těla neexistuje. Bezprostředně 

po smrti následuje tzv. "první vzkříšení", kdy je člověk bud' přijat do života věčného, a 

nebo zavržen. Církev však vyznává víru i v "druhé vzkříšení", to na konci časů. Dá se říct, 

že neviditelná těla zemřelých budou viditelná a oslavená, jako tomu bylo u Ježíše Krista. 

Vzkříšený Ježíš povýšil lidské tělo na věčné znamení své lásky k lidem. Jeho oslavené 

tělo je předobrazem i našeho skutečného těla. Bylo hmotné tak, že Ježíš mohl jíst, 

chodit, mluvit, ale bylo současně duchovní, takže nebylo vázáno na místo ani dobu. Bylo 

totožné s tělem předsmrtným - zachovalo si rány, ale bylo současně také zcela nové. 

Lidské tělo bude mít tedy účast na věčné radosti člověka (nebo na jeho věčném 

smutku). 
 Představa o převtělování se do Evropy dostala z hinduismu, ale v překroucené podobě. 

Hinduismus, jednoduše řečeno, vnímá svět a vůbec celý vesmír jako jeden jediný 

organismus. Dá se tedy obrazně říct, že smrt člověka je jako když odumře buňka v těle a 

vznikne nová. Takové uvažování však s sebou nese jedno nebezpečí. Jestliže smrt člověka 

nemá pro kosmos žádný význam, nemá ho ani lidské zrození a život. Stačí si připomenout, 

že úcta k umírajícím se v Indii, zemi hinduismu, začala šířit prakticky až s působením 

křesťanství, konkrétně Matky Terezy a jejích sester. 

 Reinkarnace jakožto převtělování se a tím odčiňování špatného způsobu života, by bylo 

proti rozumu, jelikož bychom nevěděli co z tzv. „předchozího života“ je třeba odčiňovat a 

zároveň by to bylo proti lásce Boha, kterému by na člověku nezáleželo – což by však 

rozhodně nebyl Bůh a Otec Ježíše Krista. Taktéž následné rozplynutí se v nirváně, kde bych 

přestal být sám sebou, svou osobností, zcela odporuje Božímu plánu stvoření. 

 Víra ve vzkříšení těla nás přivádí k zamyšlení nad významem úcty k tělu a všemu 

tělesnému. Lidské tělo není jen šatem duše, ale je jejím nezbytným výrazovým 

prostředkem. Stačí si například uvědomit, že pokud by člověk cítil k druhému v srdci 

lásku, ale neměl by ruce tvář, úsměv, oči, tedy tělo, jak by mu mohl vyjádřit, že jej má 

rád? Gesta nejsou jen cesty lásky, ale samy o sobě jsou jejím výrazem. Dá se tedy říct, že 

lásku vyjadřuje nejen duše, ale i samo tělo. Navíc sám Ježíš promluví na posledním 

soudu o tom, že spasení jsou zachráněni pro věčný život právě proto, že dali druhému 

najíst, napít, nebo že zahalili jeho nahé tělo. 
 Stejně tak i stud je vlastně výrazem úcty k tělu, protože tělo patří neodmyslitelně k 

duši. Tělo se zahaluje proto, aby se chránila duše. Duši člověk otvírá jen tomu, kdo ji 

nezraní, z koho nemá strach a koho miluje. Proto i své tělo může odkrýt před tím, komu 

otevřel svou duši a s kým vytvořil nevratný svazek důvěry. Ježíš připomíná, že muž a 

žena se mají v manželství stát jedním tělem. To neznamená jen to, že spolu smějí 

splynout tělesně, ale také duchovně. Smějí vstoupit do nitra duše toho druhého, 

obtisknout se do ní a nechat ji obtisknout do sebe. 
 K úctě k tělu patří i zvyk jeho pohřbu po smrti. Ne všechny děti někdy na nějakém 

pohřbu byly. Částečně se rodiče snaží "uchránit" je šoku z pohledu na rakev. Málokdy je 

však stejně úzkostlivě chrání před pohledem na vraždění v akčních filmech... Úcta k 

zemřelým se projevuje nejen péčí o jejich hrob, ale křesťané se naučili je ctít každý rok ve 

výroční den jejich smrti, který byl chápán jako den jejich vzkříšení. Dětem je vhodné 

připomenout, že právě tak vznikl náš kalendář -jména v něm nejsou vybrána náhodou, 

vybral je vlastně sám Bůh tím, že v ten den povolal dotyčné na věčnost. Jména svatých 

rodiče dávali opět svým dětem. 

 A pokud se týká "života věčného", je třeba si ještě připomenout, že to není život 

"nekonečný", ale život bez času a bez místa. Jeho jediným "kdy a kde" je Bůh, jeho láska a 

společenství všech svatých. Ježíš ale připomíná, že stínem života věčného je věčná smrt. 

Propadne jí ten, kdo za svého života sloužil sobě a svému tělu a neprokazoval skutky lásky 

Ježíši ve svých bližních. 

 

 


