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Lukáš 24,
 
1–3 

 
1 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které 
připravily.2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána 
Ježíše nenašly. 
 

Jan 20,
 
2–18 

 
2 [Marie Magdalská] běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš 
miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ 3 Petr a ten druhý 
učedník vstali a šli k hrobu. 4 Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl 
u hrobu první. 5 Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. 6 Po něm 
přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, 7 ale šátek, jímž 
ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. 8 Potom 
vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 9 Dosud 
totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. 10 Oba učedníci se pak vrátili domů. 
11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu 
12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo 
tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13 Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ 
Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 14 Po těch slovech se 
obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 15 Ježíš jí řekl: „Proč 
pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, 
pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ 16 Ježíš jí řekl: „Marie!“ 
Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. 17 Ježíš jí řekl: 
„Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že 
vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ 18 Marie 
Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ 
 

Sestry a bratři, milí přátelé, 

někdy začátkem tohoto týdne mne na jednom zpravodajském serveru zaujal titulek, 

který hlásal: „Pandemie drtí kapsáře. Krádeží v Praze výrazně ubylo díky uzavření 

hranic.“ Nejdřív jsem se nad tím pousmál, pak jsem si udělal takový ten obvyklý závěr, 

že novináři už nejspíš nemají o čem psát, ale nakonec jsem se přinutil trochu se nad těmi 

slovy zamyslet. A usoudil jsem, že kapsářům nebere příležitosti a následné zisky jen 

absence zahraničních turistů, ale především absence davu, ve kterém se člověk snadno 

ztratí, a ve kterém se může lehce skrýt i lecjaká nekalost. 

Dav… Takový dav sehrál svou roli i ve velikonočních událostech na konci Ježíšova 

veřejného působení, ať už to bylo při jeho vjezdu do Jeruzaléma, při vyjednávání 

rozsudku mezi velekněžími a Pilátem, nebo koneckonců i při samotném ukřižování. 



Člověk se chová jinak uprostřed davu a úplně jinak, když je sám. Psychologové by nám 

mohli obsáhle vysvětlit, proč je snazší připojit se ke skandujícímu davu, než začít 

provolávat nějaká hesla na vlastní pěst. 

Když se ovšem zamyslím nad událostmi oné první velikonoční neděle, přijde mi, že 

Ježíšovi následovníci ji tráví tak nějak každý sám za sebe. Ano, někteří možná 

pohromadě, za zamčenými dveřmi horní místnosti kteréhosi z jeruzalémských domů, ale 

nejspíš tak nějak v tichosti, každý sám se sebou a svým zármutkem, popřípadě i strachem, 

který je svírá už od čtvrtečního večera. Tehdy jen Petr následoval svého zatčeného Mistra 

až na nádvoří velekněžského paláce, tam ho však nakonec třikrát zapřel a dál už jen 

o samotě čelil výčitkám svědomí. O něco lépe si vedl Jan, který u paty kříže utěšoval 

Ježíšovu matku… Ale jinak? Jak zpíval Karel Kryl – jsou „příliš slábi ve víře, byť třeba 

Krista na kříž vlekou. Vždyť zabijí-li pastýře, pak se i ovce rozutekou…“ Dav dohrál 

svou úlohu a nastupuje tíživá samota. 

To jen ženy, o kterých je i jedna z dnešních písní, jsou tak nějak pospolu. Propojeny 

ve svém zármutku a sjednoceny i v zájmu postarat se o poslední projev úcty, který 

mohou prokázat tomu, který po tři roky tak zásadně ovlivňoval chod jejich životů… 

Tak nějak si s pomocí všech čtyř evangelistů skládáme události nedělního rána, jehož 

zprávou číslo jedna je, že Ježíš vstal z mrtvých. 

Marie jde oznámit učedníkům, že vzali Pána z hrobu, a neví se, kam ho položili. 

Důvěrně se o tu informaci podělí ovšem jen s Petrem a Janem. A Jan nám vydává jasné 

svědectví, jak se i po téhle zprávě vydávají ke skalnímu hrobu vlastně každý sám za sebe. 

Píše, jak Petra předběhl a byl u hrobu první. Ale náskok je mu k ničemu, protože váhá, co 

dál. Stojí a oddechuje, pak se sehne ke vchodu a nahlédne dovnitř. Něco mu tam nesedí. 

Ta plátna přece! Kdyby chtěl někdo odnést Ježíšovo tělo, přece by tam ta plátna nenechal.  

Mezitím přibíhá Petr, na Jana ani nepromluví, a tak, jak bylo ostatně vždycky jeho 

zvykem, bez rozmýšlení vejde do hrobu. Stejně jako před chvílí Jan, i on vidí plátna. Ale 

povšimne si také šátku složeného na jiném místě. 

Venku si mezitím Jan dodá odvahy. Když už je tam Petr, je trapné zůstat stát venku. 

Klid tohohle místa odpočinku byl už beztak porušen, na jednom návštěvníkovi navíc už 

nesejde. A pokud tam Petr našel něco důležitého (a to on našel – myslím ten šátek), pak 

by to měl vidět také. Nebo – pokud tam Petra něco vyděsilo, bylo by hloupé ho v tom 

nechat. 

I Jan teď vidí ten šátek svinutý na jiném místě, šátek, který před tím neviděl. Spatřil 

vše a uvěřil. Jasně. Samozřejmě. Protože, i kdyby měl nějaký vykradač hrobů nakrásně 

potřebu zbavit Ježíšovo tělo pláten, proč by ještě skládal šátek?! Vypadá to, jako by ty 

pietní propriety někdo s díky vrátil, protože už je nebude potřebovat. 

Oba učedníci se pak vrátili domů. A zase – nečteme nic o tom, že by si něco říkali. 

O Janovi čteme, že uvěřil. Jan sám je autorem těch slov, čteme tedy jeho osobní 

svědectví. Petr nejspíš uvěřil také, ale do toho Jan nemohl vidět. Ale nejspíš to tak bylo, 

protože učedníci už neřeší, kam zmizelo Ježíšovo tělo, a jdou mlčky domů. Dokonce 



i na Marii zapomněli. Jedno však vědí jistě: Jejich Pán opravdu vstal z mrtvých. Je to tak 

důležité, že mají plné právo zapomenout na všechno, co se kolem nich děje.  

Jakkoli jsme teď mluvili o určitém jednání na vlastní pěst, nebo možná vyloženě 

o samotě učedníků, tady jasně vidíme, jak vzkříšení spojuje. Jak jeden potřebuje druhého, 

i když spolu zrovna nemluví. Kdyby Jan nepředběhl Petra, Petr by nejspíš neměl důvod 

tak suverénně vejít do hrobu. Kdyby Petr nevešel do hrobu, Jan by si zřejmě nedodal 

odvahy vstoupit tam také, a nikdy neviděl ten šátek, který ho s konečnou platností 

přesvědčil. A kdyby pak oba muži neodešli ohromeni domů, Marie by nezůstala sama. 

Asi by s ní řešili, co vlastně viděli, měli by tendenci všelijak vysvětlovat… Takto se 

však o samotě jako první může setkat se Vzkříšeným. 

A tak vidíme, že i když víru prožívá každý jinak, přece jsme všichni svědky jednoho 

prázdného hrobu, jednoho vzkříšení, které se skutečně stalo. I kdybychom spolu 

nemluvili, přece jsme všichni svědky stejné události. Každý touží být tím prvním 

svědkem, každý chce být nejblíž. A není to špatně, protože jde o dobrou, o podstatnou 

věc. Vlastně o tu úplně nejpodstatnější. I tak si někdy i navzájem nevědomky sloužíme. 

Někdy bychom se zkrátka bez těch druhých, kteří nám svým přístupem a pojetím mohou 

být třeba i dost cizí, nedostali tak daleko. Církev, kruh učedníků, stojí koneckonců na 

tom, že si nemyslíme a nečekáme, že snad bude někdo věřit za nás... 

Jan napsal, že uvěřil. Bylo pro něj důležité, jak se v dané chvíli zachoval, co objevil, 

jak si to srovnal v hlavě, a k čemu a kam došel. A přece by tam nebyl bez Marie, přece 

by tam nebyl bez Petra. A tak, ve vypjatých chvílích života – a jitro velikonoční neděle 

je nesporně chvílí z těch nejvypjatějších – ve vypjatých chvílích života můžeme být 

i každý sám za sebe a po svém prožívat, pokud sami věříme. Nemusíme být úplně 

vždycky spolu, někdy stačí, že jsme vedle sebe, každý tak trochu sám se svým poznáním 

Krista. Ale nestačí to natrvalo. 

Příběh jde ještě dál. Marie stojí venku a pláče. Také jí to nedá, také se podívá do 

hrobu. Vidí dva anděly, ale to nestačí. Její smutek je v tu chvíli větší než důkazy, které 

ukazují na vzkříšení. Je to ona, kdo z těch tří Ježíšových přátel projevil nejvíc citu, je to 

ona, kdo přišel jako úplně první a jako první prožila to leknutí. Ale vnitřní prožitek 

nestačí. Člověk se může stát snadno zajatcem toho, co cítí a nevnímat kvůli tomu třeba 

mnohem radostnější skutečnost. Přijde mi, že něco takového se děje Marii, která má 

pocit, že ani andělé jí nemohou úplně pochopit. 

Učedníci, aspoň podle Janova svědectví, během těch dramatických okamžiků, které 

prožívají, vůbec nemluví. I když jim už dochází, že se právě stali svědky vzkříšení, 

v jejich jednání je zase patrná určitá mužská samota, ve které ani nevědí, co říct. 

A Marie? Ta je také sama, jinak, takovým tím typicky ženským způsobem, ale sama. Jsou 

tu andělé. Ptají se, proč pláče. A Marie sice odpoví, ale nečeká, že by jí andělé mohli 

odpovědět, nebo snad dokonce prozradit něco víc. A tak se otočí a za ní stojí sám Ježíš.  

Mluví k ní a osvobozuje ji od té víry, ve které je jen ty a já, jen Bůh a já. Ta nemůže 

fungovat neustále. Na chvilku, provizorně to jde. Na chvilku mohou být lidé jen tak 



vedle sebe, hlavně když každý z nich věří. Napořád to ale nefunguje. A Ježíš říká Marii: 

„Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci.“ Jako by říkal: „Marie, víra, kde jsi 

jen ty a já, kde jsi jen ty a Bůh, u té nemůžeš zůstat napořád...“ „Ale jdi k mým bratřím 
a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“  

Tak je to, přátelé: „Vystupuji k Otci svému i vašemu. Nejsem jen já a ty. Jsem já 

a vy. Jdi, Marie, a pomáhej tomu, abyste věřili všichni dohromady. Abyste o své víře 

mluvili, spolu ji prožívali, spolu se radovali a spolu oslavovali Nebeského Otce.“ 

Moji milí, Velikonoce začínají v davu – davu radostném i děsivém. V davu, který 

mává palmovými ratolestmi a volá „hosanna“, ale i v davu, v němž jeden po druhém 

opakuje „ukřižuj“… Velikonoce pokračují v samotě, skrze kterou se stávají velmi, velmi 

osobními. Nejen v té samotě, kterou prožívali učedníci či Marie. Ale i v té, ve které stál 

onoho dubnového pátku roku třicátého na schodišti Antoniovy tvrze Pontius Pilát, 

a davu i sobě kladl otázku, která co do klíčovosti nemá a nebude mít obdoby: „Co mám 

učinit s Ježíšem zvaným Kristus?“ V téhle samotě kladou Velinonoce tutéž otázku 

jednomu každému z nás: „Co učiníš s Ježíšem zvaným Kristus?“ Uvěříš, tak jako Jan, 

jako Petr, jako Marie? Pokud na tuto otázku odpovíš jasným „ano“, pak Velikonoce tě 

povedou ze samoty do společenství a ke sdílené radosti pramenící z toho, že on žije. Pro 

tebe a v tobě. Kristus vstal z mrtvých. Jistě vstal. 

Amen. 


