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Téhož dne večer – prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy 
shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: 
„Pokoj vám.“ 
 
 
Sestry a bratři, milí přátelé, 

za uplynulý měsíc jsme si zvykli trávit spoustu času v přírodě, a když se rozhlížíme 
kolem sebe, častokrát vidíme obzor, horizont.  

Zkuste se zamyslet, jestli by se vám vybavil obrázek nebo fotografie krajiny, která 
by nebyla takto ohraničena. Moře, nesmírná pláň, nebo u nás spíš kopce a hory v pozadí, 
dálka, obzor splývající s oblohou v mlžném oparu… Ať se podíváme kamkoli, ať si 
představíme cokoli, narazíme na nějaké ohraničení. Žijeme ve světě horizontů, 
v časoprostoru, který má své hranice, který je omezený.  

V Pánu Ježíši Kristu je to ovšem s těmito horizonty trochu jinak. Už jako dítě 
v betlémských jeslích se stal jejich součástí, jako ukřižovaný král židů to potvrdil, 
když jeho kříž tyčící splynul se potemnělým nebem. A přesto viděl a ukazoval dál, za 
obzor tohoto světa a pozemské existence. Upínal se k Bohu. Učedníkům se v jeho 
přítomnosti stávalo dostupným to, co jinak zůstává za hranicí viditelnosti i vnímatelnosti. 
Něco, co bylo až dosud mimo lidské chápání, jako by bylo odtajňováno, jako by se 
otevíralo pro pochopení cíle jeho poslání. V Pánu Ježíši Kristu se do našeho světa 
prolomilo Boží ano k člověku. O vánocích jsme si to mohli uvědomit, ale při pohledu 
na Krista zmučeného, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, se to stalo zcela zřejmým: 
Pán Ježíš Kristus, který přemohl smrt, náš horizont posouvá, a dává nám novou 
perspektivu. To, co se děje kdesi za obzorem, je nám skrze něj blízké a dosažitelné. 

Četli jsme o učednících. Byli to zcela určitě lidé, kteří měli zkušenost s vlastním 
obzorem, ale také se svým Mistrem, který k němu patřil. A to, co bylo za ním, jim 
dešifroval a přinášel jim to blíž. V jeho přítomnosti to bylo tak nějak samozřejmé. 
Jenomže prvního dubnového pátku roku třicátého jim tato samozřejmost zemřela na 
golgotském kříži a z náhlé nejistoty se zrodil strach. 

Co se to s učedníky prvního dne po sobotě stalo? Sedí za zavřenými dveřmi. Ale co 
za zavřenými?! Strach je dokonce donutil otočit klíčem v zámku. A tak je to i s námi. 
Strach nás vždycky zamkne, spoutá, a dohlednost se podstatně zmenší. A teď 
nemluvím o obzoru, který vidíme. Mluvím o horizontu našeho srdce. Jen malé místo 
od stěny ke stěně? I takový může být náš život. Zoufalství a úzkost, strach, jak a jestli 
vůbec obstojím.  



Učedníci jsou shromážděni za zavřenými dveřmi a Ježíš nikde. Už není na dosah 
ruky. Jako by nebyl. I když slyšeli, a dva dokonce i viděli, že hrob je prázdný, už ani 
jeho těla se nemohou dotknout. Ježíš se prostě ztratil někde, kam ani nelze dohlédnout. 
Není divu, že pro ně je horizont zase tak omezený a neprostupný. Tváří v tvář kritické 
situaci je nejlepší za sebou zabouchnout dveře a zamknout, pro jistotu na dva západy. 

Jenomže pak náhle Ježíš stojí uprostřed nich a říká: „Pokoj vám.“ To je vzkříšení! 
Vzkříšený Pán přichází zavřenými dveřmi. A učedníci zase zažívají to, co dobře znají, 
a ještě mnohem víc: Jejich Pán jim přináší něco, co přesahuje horizont jejich poznání 
a vědění, něco, co přesahuje každé lidské pomyšlení: „Pokoj vám.“  

Moji milí, vzkříšení není jen nějaký obraz nebo symbol. A učedníci taky nebudou 
jen tak vzpomínat na ten zvláštní nedělní podvečer, kdy je zase najednou nic netrápilo 
a nesvíralo. Nebudou mlčet, to ostatně ani nemohou a nemají. Budou vyprávět o Ježíši, 
vzkříšeném a oslaveném. O Ježíši – vítězi nad smrtí, o Božím Synu, který lidem otevřel 
všechny obzory, které si lze představit. A za to mu patří i náš dík. 

Amen. 

 


