
VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
 

„Co kdyby Ježíš Kristus nevstal z mrtvých? Co by to pro nás znamenalo? Na co bychom 
v životě vlastně spoléhali? Naše jistota, přemýšlení o smrti a naděje v posmrtný život, 
to všechno by tím bylo poznamenáno. 

Bůh věděl, že vzkříšení Ježíše v nás vyvolá mnoho otázek; proto si použil Pavla, aby 
nám poskytl nějaké odpovědi. V 1. Korintským 15:14 apoštol zmiňuje zásadní otázku: 
Co kdyby k žádnému vzkříšení nedošlo? Píše, že "Jestliže však Kristus nevstal z 
mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra.” 

To znamená, že pokud by nebylo žádného vzkříšení, naše víra by byla prázdná a ničím 
nepodložená; byli bychom falešní svědkové šířící lži; veškeré naše snahy kvůli víře 
zbytečné; a čtení Písma a sdílení evangelia naprostá ztráta času (1. Kor. 15:17). 
Všichni Kristovi následovníci, kteří zemřeli ve víře ve věčný život, by zahynuli s tím, že 
jejich doufání v nebe je jen mylná představa (1. Kor. 15:18). A co je nejhorší, pořád 
bychom žili ve svých hříších (1. Kor. 15:17), neustále vinni a dlužili bychom svou smrt, 
kterou si za svá přestoupení zasloužíme (Římanům 6:23). Pavel to shrnul jednoduše 
takto: "Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí." (1. 
Kor. 15:19 CSP). 

Naše naděje není díky Bohu pouze pro tento život, protože Ježíš ve skutečnosti vstal z 
mrtvých. Bůh nám ve své moudrosti zanechal nepopiratelné důkazy. Jenom pro 
začátek, hrobku hlídali římští vojáci, kteří by čelili bezprostřední smrti, pokud by 
nezvládli splnit rozkazy. Třebaže toto opatření mělo zabránit Ježíšovým 
následovníkům, aby ukradli tělo a nesprávně Jej prohlásili za vzkříšeného (Matouš 
27:62-66), i přesto zůstal hrob prázdný. Další svědectví proměňovalo životy—muselo 
se stát něco významného, aby se z ustrašených Kristových učedníků stali i navzdory 
násilným hrozbám odvážní vyslanci evangelia (Jan 20:19). 

Nejdůležitější však je, že sám Ježíš slíbil, že vstane z mrtvých (Matouš 16:21). 
Prohlašoval o sobě, že On a Otec jsou jedno (Jan 10:30), takže buď byl a je Synem 
živého Boha nebo byl lhářem. Čteme však jasně, že nikdy neřekl jedinou lež (Jan 14:6). 
Všechno, co slíbil a předpověděl, se vyplnilo úplně přesně, jak oznámil, kromě 
proroctví, která ještě mají teprve nastat (jako třeba Jeho druhý příchod). Ale i ta se 
jednoho dne naplní tak, jak předpověděl, protože Syn Boží je pravdivý a není v Něm 
nepravosti (Jan 7:18).“1 

Pravou velikonoční náladu plnou radosti, díků a naděje! 

P. Jan Kunert 
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 Dr. Charles Stanley: Kříž a koruna (https://www.bible.com/cs/reading-plans/11337/day/5) 


