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ZOMREL A VSTAL 

Prétorium a bičovanie 

27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.  
28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa,  29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju 
na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: 
"Buď pozdravený, židovský kráľ!"  30 Pľuli naňho, brali mu trstinu a bili ho po hlave.  31 
Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty.  (Mat 27:27-
31 SSV) 

Do vládnej budovy: „Latinský výraz praetorium původně označoval praetorův stan v 
táboře, ale potom i oficiální sídlo římského místodržitele. V případě Piláta označoval 
místo, kde v Jeruzalémě pobýval - buď Herodův palác na západním okraji města, či 
pevnost Antonia severně od chrámové oblasti.“1 

celú kohortu: „„Kohorta" (speirá) se skládala ze 600 mužů a tvořila desetinu legie. 
Vzhledem k tomuto velkému počtu musel tento výraz zde označovat pouze skupinu 
vojáků. Podle Matouše se posmívání účastnili „vladařovi vojáci", Mk 15,1a má jen 
„vojáci" a Lk 23,11-12 naznačuje, že šlo o vojáky Heroda Antipy.“ – v krátkosti: zvolali 
všetkých a kto mohol, prišiel sa na toto „divadielko“ s „kráľom Židov“ pozrieť… Priam 
cítime ten výsmech Rimanov – „Pánov sveta“! – keď stoja pred Ježišom: „Tak teda ty si 
kráľom Židov…? No čo, aký národ, taký kráľ…!“ P.S.: S tým Lk 23,11-12 je to asi dosť 
fantastická domnienka… ☺ 

šarlátového plášťa: „Podle Mk 15,17 vojáci oblékli Ježíše do purpuru; tato barva byla 
spojována s královskou hodností a bohatstvím (vzhledem k její nákladné výrobě). Kde 
však vojáci vzali purpurový plášť? Matouš mění barvu na „šarlatovou", která byla 
charakteristická pro pláště římských vojáků.“ 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie zo SP 



z tŕnia uplietli korunu : „Trní, z něhož byla koruna upletena, bývá identifikováno 
různě: paliurus, krkavec trnitý či Kristův trnitý strom. Koruna nebyla Ježíšovi nasazena 
proto, aby mu působila bolest, ale spíše kvůli posměchu. Mohlo to být míněno jako hra 
připomínající vyobrazení císařů (na mincích apod.), kteří nosili nádherné koruny.“ – 
čiže paródia, kde miesto vavrínového venca cisárov mu nasadili veniec z kdejakého 
tŕnia. „Spíš to mohly být větve keře „Poterium spino-sum", což je krkavec trnitý.2 5 4 Tato 
dřevina roste v malých keřích na svazích hor a lidé ji sbírají na zátop. Ve vsích leží na 
dvorech a střechách naskládána do otýpek. Nelze vyloučit, že vojáci hledali potřebné 
trní pro korunování a zesměšňování židovského krále „v kotelně" svých kasáren a že je 
tam také rychle našli.“ (Gerhard Kroll) 

„Sedemdesiat hlbokých rán na Kristovej hlave, hovorí francúzsky lekár Pierre 
Barbet, dlhoročný primár chirurgického oddelenia Nemocnice svätého Jozefa v 
Paríži. Sedemdesiat hlbokých rán spôsobila iba tŕňová koruna! Ďalšie nespočetné 
rany na celom tele po úderoch bičom. Francúzsky chirurg skúmal Kristovo 
umučenie na základe stôp na Turínskom plátne2, na ktorých vidno poranenia 
človeka, ktorého mučili a ukrižovali v Ježišovom čase.“ (Peter Seewald) 

do pravej ruky mu dali trstinu : pokračovanie paródie, v ktorej si vojaci v Ježišovi 
uťahujú a vysmievajú sa z Židov, ktorými pohŕdajú – jedno, či to boli naozaj rimania, 
legionári, alebo o pomocné oddiely, „Syřany či jiné místní obyvatele v římských 
službách“. „Římské posádky se v koloniích rekrutovaly obvykle z pomocných oddílů 
jiných porobených národů. V Judsku to byly většinou oddíly pověstné svou nenávistí k 
Židům. Teprve v tomto světle porozumíme následujícímu výjevu, který nám dochoval 
Marek, ve všech jeho souvislostech. „Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora 
[prétoria] a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, 
vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: ,Buď zdráv, židovský králi!' Bili ho po hlavě 
holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem" (Mk 15,16-19). K tomu 
snadnění třeba co dodávat.“ (Gerhard Kroll); 

Buď pozdravený: „Při holdování pronášejí tradiční pozdrav vzdávaný římskému císaři 
„Buď zdráv, Caesare"“ 

                                           
2 „V odtlačku na tajomnom Turínskom plátne vidia veriaci pravú podobu Ježiša. Pravosť plátna bola viac ráz 
spochybňovaná, avšak nijakým bádateľom sa ju nepodarilo vyvrátiť. Vydanie talianskeho denníka La Stampa z 21. júla 
2007 uvádza, že podľa nezverejneného výskumu francúzskeho vedca Thierryho Castexa plátno obsahuje znaky písmen v 
aramejčine, ktoré museli vzniknúť pred rokom 70. Zmysel zachovaných pár písmen pravdepodobne dáva vetu: „Našli 
sme..."“ (Peter Seewald) 



BIČOVANIE 

Matúš spomína iba posmievanie, nie samotné bičovanie. Bičovanie ale bolo súčasťou 
trestu ukrižovania a Ján s Markom ho výslovne spomínajú. 

„Matouš, Marek a Jan se zmiňují o bičování jen jednou stručnou větou. Lukáš o 
něm nemluví vůbec. Z antických svědectví však víme, jak barbarským způsobem se 
římské bičování provádělo. Odsouzený byl svlečen, přivázán ke krátkému kůlu či 
sloupu a trýznitelé jej bili tak dlouho, až ležel na zemi zbrocen krví. K vykonání 
trestu se užívalo bičů, jejichž kožené řemínky byly opatřeny ostny, úlomky kostí či 
olověnými kuličkami. Jak nemilosrdně zbili legionáři svou oběť, dokazuje fakt, že 
Ježíš nebyl cestou na popraviště schopen sám nést břevno kříže.“ (Gerhard Kroll) 

„Rímske bičovanie je nepredstaviteľné mučenie a asi najhroznejšie trýznenie 
človeka, ktoré si vymyslel štát. Ježišovi najprv zvliekli šaty. Potom ho pripútali k 
bičovaciemu stĺpu. Potom ho dvaja katovi pomocníci bez prestania šľahali po 
chrbte. Mučitelia majú v rukách biče z remeňa na konci s popriväzovanými 
kostenými a kovovými úlomkami. Kožu mu takto doslova rozsekajú a vytrhajú z 
mäsa. Krv sa mu valí z tisícok rán. Krv sa vylieva, ako Ježiš predpovedal, za 
hriechy mnohých. A ako na potvrdenie proroctva vláčia trýzneného popred ľudí. 
Tŕňová koruna sa mu zarezala hlboko do lebky. Zvíja sa od bolesti, tvár a telo má 
celé zakrvavené…“ (Peter Seewald) 

„O rímskom bičovaní sa vie, že bolo hrozne brutálne. Zvyčajne pozostávalo z 
tridsiatich deviatich úderov, ale často to bolo omnoho viac, podľa nálady 
dotyčného vojaka. Používal sa bič upletený z kožených pramienkov, do ktorých 
boli povkladané kovové guličky. Keď tieto zasiahli telo, spôsobili hlboké 
podliatiny, ktoré sa pri ďalších úderoch otvorili. Na biči boli pripevnené aj ostré 
kúsky kostí, ktoré sa pri úderoch zarezávali hlboko do tela a občas dotrhali 
chrbát obete až tak, že bolo vidno chrbticu. Údery biča padali na plecia, na 
chrbát po celej jeho dĺžke, na sedacie svaly, ba dokonca aj na stehná. Bolo to 
jednoducho hrozné. Istý lekár, ktorý sa hlbšie venoval následkom rímskeho 
bičovania, povedal: ,Ako bičovanie pokračovalo, údery zasahovali hlbšie ležiace 
kostrové svalstvo a trhali ho na visiace pruhy trasúcich sa krvavých kusov mäsa.' 
Cirkevný historik Euzébius popísal v 3. storočí toto bičovanie slovami: 
,Trpiacemu sa odhalili žily a bolo mu vidieť aj samotné svaly, šľachy a 
vnútornosti.' Vieme, že mnoho ľudí pri tomto druhu bitia zomrelo skôr, ako mohli 
byť ukrižovaní. Obeť bičovania zakúsila obrovskú bolesť a nakoniec dostala 
hypovolemický šok. Hypo znamená nízky, vol hovorí o objeme a emic znamená 
krv, teda hypovolemický šok znamená, že človek trpí následkom náhlej straty 
veľkého množstva krvi. Spôsobuje to štyri veci. Po prvé, srdce ako o závod 



pumpuje krv, ktorá tam nie je; po druhé, krvný tlak prudko klesne, čo spôsobí 
zamdletie alebo kolaps; po tretie, obličky prestanú produkovať moč, aby udržali v 
tele zostávajúci obsah tekutín; a po štvrté, dotyčný začne byť veľmi smädný, 
pretože telo si žiada tekutiny ako náhradu strateného objemu krvi.“ (Alexander 
Metherell, lekár) 

Existuje mienka – na základe Jánovho evanjelia, kde Pilát dáva Ježiša najprv zbičovať 
namiesto ukrižovania (a teda hrozí, že by Ježiša nakoniec predsa len mohol prepustiť), 
že niekto možno vhodne „motivoval“ (podplatil) vojakov, aby Ježiša zbičovali tak, že v 
žiadnom prípade neprežije. Poukazom na to by mohol byť fakt, že nevládal vyniesť kríž 
až na miesto popravy, pričom zrejme bežne boli väzni, odsúdení na ukrižovanie, aj po 
bičovaní toho schopní… Ježiš už nie. 

Krížová cesta 

Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.  32 Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, 
menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž.  33 Tak prišli na miesto, ktoré sa volá 
Golgota, čo znamená Lebka.  34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho 
ochutnal, nechcel piť.  (Mat 27:31-34 SSV) 

Ukrižovanie: „Podle antických svědectví zněl římský úřední rozsudek smrti: „Ibis ad 
crucem" (Vstoupíš na kříž). Ve starověku se ukřižování pokládalo za ta nejkrutější 
muka, která mohli lidé od lidí zakusit. Byli to Peršané, kteří smutně prosluli tím, že tento 
způsob popravy vymysleli. Přes Kartágince se ukřižování dostalo k Římanům, kteří tak 
trestali těžké zločince, zběhlé otroky a povstalce. K tomuto trestu nesměli být 
odsuzováni římští občané. Naopak v římských provinciích bylo ukřižování jedním z 
nejdůležitějších prostředků, jak udržovat porobené národy v klidu a poslušnosti. Dějiny 
Judska za římských prokurátorů by mohly vyprávět o nesčetných případech. Quintilius 
Varus, správce v Sýrii, dal na přelomu letopočtu ukřižovat při jedné hromadné popravě 
dva tisíce Židů. Ukřižování jako trest smrti židovská justice neznala. Když se 
hasmonejský král Alexander Jannaios (103-67 př. Kr.) mstil svým politickým odpůrcům 
a dal je strašlivým způsobem ukřižovat - podle Josepha Flavia to bylo asi osm set Židů 
(Žid. starož. XIII, 14,2) - poznamenává autor jednoho komentáře k proroku Nahumovi 
napsaného v Kumránu: „Pověsil muže zaživa, což se předtím v Izraeli nikdy nestalo" 
(4QpNah Židovské trestní právo obsahovalo čtyři druhy poprav: ukamenování, upálení, 
stětí a zardoušení (Sanh. 7,1). Židé však měli starý zvyk, že ukamenovaného rouhače 
ještě pověsili mrtvého na kříž na znamení, že je zlořečený i Bohem. Ve Starém zákoně je 
psáno: „Ten, kdo je pověšen [na kůlu], je zlořečený Bohem" (Dt 21,23). Tuto 
náboženskou představu musíme mít na zřeteli, abychom pochopili, proč se veleknězi tak 



horlivě dožadovali ukřižování právě pro Ježíše. Nazorejský neměl být jen usmrcen, na 
jeho jméně mělo po všechny časy lpět Boží prokletí.“ (Gerhard Kroll) 

SYMBOL KRÍŽA v rannom kresťanstve: „ „Znamení kříže" se dá doložit jako 
prastarý symbol v celém kulturním světě Přední Asie. Jak „znamení kříže" 
přesněji vypadalo, to se dovídáme v prvním vidění chrámu u proroka Ezechiela: 
„Projdi středem města, středem Jeruzaléma, a označ znamením [táv] na čele 
muže, kteří ..." (Ez 9,4). Z Méšova nápisu (okolo r. 840 př. Kr.), ze šíloašského 
nápisu (okolo r. 700 př. Kr.), z pečetí a polodrahokamů z 9.-5. století př. Kr. a z 
mincí doby makabejské víme, že stará hebrejština psala písmeno táv jako ležící 
(ondřejský) kříž (x). Avšak táv je znám i jako stojící kříž (t). Jaký náboženský 
význam měl znak táv v židovství? U Ezechiela to byl znak, který zaručoval Boží 
ochranu před veškerým zlem, je to však také znamení, že Hospodinovým 
vlastnictvím jsou ti , kdo ho jsou poslušní. „Znamení kříže" tak nacházíme na 
mnoha židovských ossuariích z 1. století př. Kr. a po Kr. jako eschatologické 
znamení ochrany a vlastnictví Božího.  Od židovského „znamení kříže" ke kříži 
Kristovu na Golgotě však nevede přímá cesta. Nakolik židokřesťané používali táv 
jako křesťanský symbol, to je třeba prokazovat v každém jednotlivém případě 
podle jiných měřítek. Pavel ukazuje, že kříž znamená v křesťanství nový počátek. 
Již řecké slovo „stauros" pro kříž jako mučicí nástroj ukazuje na protiklad ke 
znamení kříže táv. Výraz „stauros" znamená především: kůl, dřevěný kmen kolmo 
za puštěný  do země. Při použití příčného břevna se kříž dal znázornit velkým 
řeckým písmenem T (tau). Nový zákon na mnoha místech ukazuje, že v nejstarších 
dobách církve nečinila lidem ve starověku potíže ani tak víra ve vzkříšení 
Kristovo, jako spíše ukřižování Božího Syna. Pavel se nesnaží tuto potíž vyřešit; 
naopak zdůrazňuje paradox: jakožto znamení Kristovy smrti je to znamení 
vítězství.  Jen několik hodin trvala katastrofa, která 24. srpna r. 79 po Kr. 
pohřbila Pompeje a Herculaneum pod deštěm popele z Vesuvu a pod záplavami 
bahna. Uplynulo skoro sedmnáct set let, než byla tato města znovu objevena. Při 
historii výkopů, jež pokračují až dodnes, se člověku až tají dech, neméně pak při 
otázce: Žili v Herculaneu křesťané? Pavel, deportovaný vězeň, který na jaře r. 61 
po Kr. na své cestě do Říma přistál v Puteolech, asi 20 km na západ od 
Herculanea, tam od doprovázejícího římského setníka Julia dostal svolení zůstat 
u bratří sedm dní (srov. Sk 28,14). V Puteolech tedy křesťané byli. A v blízkém 
Herculaneu? V roce 1938 byl v jednom domě na ulici „Decumanus maximus" 
učiněn překvapivý objev. V prvním patře jinak přepychově zařízeného domu byly 
v jedné nuzné místnosti, kterou obývali asi sloužící či otroci, nalezeny obrysy 
latinského kříže vyrytého do nástěnné omítky. Ve štukovém obdélníku byl 
zasazen asi 43 cm vysoký „dřevěný kříž". Ve stěně byly ještě vidět otvory na 
uchycení. Před „křížem" byla jakási malá dřevěná skříňka s podstavcem na 



podlaze. Byl to snad domácí oltář? Používali prosté místnosti „bratří" jako 
shromaždiště? Na tyto otázky s určitostí odpovědět nedokážeme. Jisté je jen to, že 
když se v srpnu roku 79 po Kr. blížila katastrofa, byl ze stěny násilím vytržen 
kousek dřeva, který vypadal jako kříž. Mělo to být znamení naděje a vítězství tváří 
tvář smrti?  Z voskových destiček, jež byly ještě nalezeny v domácím archívu, bylo 
možné se dozvědět, že paní domu upírala dceři propuštěnky Vitalis Petronie 
právo ujmout se dědictví po její zemřelé matce. Byly dcera Justa a její zemřelá 
matka Petronia křesťanky, židokřesťanky? Úplnou jistotu si v této věci asi 
nezjednáme. Že však křesťané žili ve městech, dokazuje nápis - ač se dá špatně 
rozluštit - na stěně atria v domě č. 22 v Pompejích: „... BOVIUS (?) AUDIT (?) 
CHRISTIANOS SEVOS OSSORES (?)". … Co však pro křesťany znamenal kříž, 
nám dochoval římský filozof Seneca (+ 65 po Kr.), který zažil jako očitý svědek 
hanebné činy svého nevydařeného odchovance Nerona: „Uprostřed těchto 
mučení byl jeden, který nesténal; ne, ten neprosil o svůj život; i to je příliš málo, 
on se usmíval, ano, radostně se usmíval" (Ep. 78).“ (Gerhard Kroll) 

Vyviedli ho: „Bylo zvykem vést těžkého zločince jako odstrašující příklad těmi 
nejživějšími ulicemi města. Přitom si musel odsouzený sám nést svůj kříž, obvykle však 
jen příčné břevno, protože kolmý kůl byl již většinou na popravišti zaražen pevně do 
země.“ (Gerhard Kroll) 

„Ježiša odsúdili, týrali a vláčili pred vreštiacim davom. Kde však ostali jeho 
prívrženci? Prečo sa nevynorili šíky jeho učeníkov a nežiadali od Piláta 
prepustenie svojho Majstra? Prečo boli zrazu úplne ochromení? Mesiáš, Boží 
Syn, Vykupiteľ, ten, čo nevidomým dával zrak a mŕtvych kriesil do života, nechal 
sa ponížiť. Nebolo ani anjelov, čo by ho boli dostali z väzenia. Vari sa apoštoli vo 
svojom sklamaní, ako sa najčastejšie ľudia nazdávajú, vnútorne aj navonok 
odvrátili od neho? „Kríž bol pre nich posledný a najjasnejší dôkaz o tom," píše 
Peter Hirschberg, „že Ježiš prehral."“ (Peter Seewald) 

Šimon z Cyrény…: „Bylo zvykem, že odsouzený vězeň si sám nesl příčné břevno. 
Pravděpodobně kvůli Ježíšovu oslabení „přinutili" římští vojáci „k veřejné službě" 
(éngareusan3) Šimona z Kyrény.“ 

Alexandrovho a Rúfovho otca: toto je poznámka, ktorá u Matúša nie je, ale spomína 
ju Marek4. „Nepodstatná poznámka! Překvapující nález v Jeruzalémě na ni však po 
devatenácti stech letech obrátil pozornost. Roku 1942 objevil židovský vědec prof. 

                                           
3 „Tentýž zvyk je zachycen v Mt 5,41 („a kdo by tě nutil jít jednu míli").“ 
4 „Jedině Marek nám totiž jmenuje Šimona jako otce Alexandrova a Rufova, tedy dvou mužů, kteří byli jistě dobře známi 
křesťanským obcím té doby. Pavel píše v listu Římanům: „Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu (16,13). Jistě byly v Římě a 
jinde tisíce takových, kteří se jmenovali Rufus. Ale Pán vyvolil jen jediného: syna Šimonova. Víme, že Marek byl v Římě 
požádán, aby sepsal Petrova „kázání". Je nasnadě, že zpravodaj je uctivě uveden jménem.“ (Gerhard Kroll) 



Sukenik, jehož jméno se stalo známé v souvislosti s kumránskými rukopisnými svitky, 
hrobku v Kidrónském úvalu, na východ od Jeruzaléma . Tato rodinná hrobka, která 
obsahovala devět „ossuarií" (schránek s tělesnými pozůstatky), patřila jedné rodině z 
Kyrény, kraje v severní Africe. Jedna z těchto schránek obsahovala tělesné pozůstatky 
„Alexandra, syna Simona z Kyrény". Je tento Šimon z Kyrény totožný s Šimonem, který 
nesl Ježíšovi kříž, jak se o něm píše v pašijích? (Srov. obr. 160, s. 358.). … Obzvláštní 
zájem vzbudilo zejména ossuarium, které mělo na čelní straně takzvaný konstantinovský 
Kristův monogram a na víku jméno Sapfira. B. Bagatti a jeho spolupracovník, známý 
kumránský badatel J. T. Milik, řadí tento nápis do 1. století po Kr. Na dalším ossuariu 
se nachází jméno jednoho Žida z Kyrény: „Filón Kyrenaios". Mužové z Kyrény patřili 
podle svědectví Skutků apoštolů (11,20; 13,1) od počátku k nejznámějším členům 
prvotní obce. Je proto docela pravděpodobné, že nalezený hrob Alexandrův patřil 
skutečně rodině Simona z Kyrény, který pomohl Kristu nést kříž.“ (Gerhard Kroll) 

Golgota: „Latinský překlad zní calvaria, odtud počeštěný tvar Kalvárie. Výraz „lebka" 
může odkazovat buď kjejí funkci jako popraviště, či k jejímu fyzickému tvaru (vrch svým 
tvarem připomínal lebku). Vzhledem k židovským a římským postupům při popravě 
musela ležet za městskými hradbami (viz Jan 19,20; Žid 13,12; Mt21,39)“ 

víno, zmiešané so žlčou: „ Podle židovské zvyklosti se na  smrt odsouzenému podávalo 
víno okořeněné myrhou nebo kadidlem, aby se omámil, a aby se tak zmírnily jeho 
bolesti. Tak to totiž stojí v j e d n om traktátu v talmudu: „Tomu, kdo šel na popravu, se 
dalo do poháru s vínem trochu kadidla, aby ztratil vědomí" (Sanh. 43a ) . Ježíš však víno 
odmítl, neboť chtěl kalich utrpení, který mu podával Otec, vypít při plném vědomí.“ 
(Gerhard Kroll). Matúš ale hovorí o „žlči“. Ak by sme vynechali nejapný „kanadský 
žartík“ niekoho, kto si chcel na Ježišovi vyvŕšiť svoj hnev, ostáva ešte jedna možnosť: 
„Matoušova změna na „víno smíchané se žlučí" pravděpodobně vychází z Žl 69,22 
(„Do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet", ČEP). Matouš patrně 
zvýraznil podání toxické látky, kterou Ježíš mohl zcela utišit své bolesti.“ 

Ukrižovanie 

35 Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho šaty.  36 Potom si posadali a strážili 
ho.  37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: "Toto je Ježiš, židovský kráľ!"  38 
Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava.  39 A tí, čo 
šli okolo, rúhali sa mu: potriasali hlavami  40 a vraveli: "Ty, čo zboríš chrám a za tri dni 
ho znova postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!"  41 Podobne sa mu 
posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími:  42 "Iných zachraňoval, sám seba 
nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.  43 



Spoliehal sa na Boha; nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal: “Som Boží 
Syn.”"  44 Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní.  (Mat 27:35-44 SSV) 

Ukrižovali: „Podľa evanjelistu Jána je práve tretia hodina, deväť hodín dopoludnia, 
keď sa začína ukrižovanie. Skôr ako sa vojaci pustia do roboty, ponúknu Ježišovi 
omamujúci nápoj, myrhou okorenené víno, Ježiš ho však odmieta. Ženy a zvedavcov 
odtláčajú dozadu. Ostávajú stáť nižšie, v skalnej priehlbine blízko múru. A potom sa 
pustia kati do svojej krutej práce. Odsúdencovi stŕhajú šaty, zo zaschnutých rán po 
bičovaní sa leje krv. Ježiš leží na zemi, ruky má rozpäté na priečnom brvne. Obďaleč 
stojace ženy sa strhávajú pri každom údere kladiva, ktorým kati vtĺkajú kliny do 
vystretých zápästí. Napokon jeden z vojakov prehadzuje povraz ponad neotesanú 
rázsochu, pevne ho stiahne na priečnom brvne, aby ho katovi pomocníci a ich 
pomocníci mohli vyzdvihnúť dohora a telo natesno upevniť na brvne. Ďalší klin zatĺkajú 
cez nohy preložené v členkoch. Rímske krucifixy, najčastejšie v tvare veľkého „T" {crux 
comissa), bývali zvyčajne vysoké ako človek. Po skúmaní Turínskeho plátna však P. 
Barbet zastáva názor, že ukrižovaný visel na 2,80 metrov dlhom a 125 kilogramov 
vážiacom kríži zloženom z dvoch častí. Kamenný prstenec nájdený na Golgote (11 
centimetrov priemer) zasa naznačuje, že išlo o dĺžku medzi 2,20 a 2,50 metra. Zatiaľ čo 
v iných regiónoch odsúdencov spravidla ukrižovávali zbavených šiat, v Judei im 
ponechávali na bedrách šatku. Či bol Ježiš pribitý na kríž troma alebo štyrmi klinmi, 
ako sa to vyskytuje v kresťanskej ikonografii, ostáva sporné. Nález patovej kosti, akú 
objavili roku 1968 na kopci Giv'at ha-Mivtar severne od Jeruzalema, poukazuje na 
jediný veľký klin, ktorý kati vrážali popraveným cez obidve päty naraz.“ (Peter Seewald) 

„Položili ho na zem, rozpažili mu ramená a priklincovali ho na brvno, ktoré 
niesol. Volalo sa patibulum a až do tejto chvíle bolo oddelené od zvislej časti 
kríža, ktorá bola trvalo vsadená do zeme na popravisku. … Rimania na to 
používali zašpicatené kliny dlhé dvanásť a pol až sedemnásť a pol centimetra. 
Prebili ich človeku cez zápästie. … Bolo to dosť silné miesto, aby udržalo váhu 
tela; ak by ich prebili cez dlaň, tá by sa roztrhla a človek by z kríža spadol. Preto 
kliny prechádzali cez zápästie, ale v jazyku oných dní sa zápästie považovalo za 
súčasť dlane. Dôležitou okolnosťou pri tom je, že klin prerazil mediálny nerv. Je 
to najväčší nerv, ktorý vedie do dlane a vbíjaný klin ho prerušil. … Poznáte tú 
zvláštnu bolesť, keď si udriete mäkké väzivové miesto na lakti? Máte vtedy pocit, 
že vám stŕplo predlaktie. Je to hrozne bolestivé. Tam sa nachádza tzv. ulnárny 
nerv. Teraz si predstavte, ako niekto vezme kombinačky, zacvakne ho a začne ho 
nimi drviť. Čosi také sa podobá tomu, čo zakúsil Ježiš. … V tej chvíli Ježiša 
vyzdvihli a priečne brvno pripevnili na vertikálne. Potom mu klinom prebili nohy, 
pričom mu znovu porušili nervy. … Najprv sa mu v tejto polohe museli roztiahnuť 
ramená asi o pätnásť centimetrov, čo znamená, že sa mu obe hneď museli vykĺbiť. 
Tým sa naplnilo starozákonné proroctvo zo Žalmu 22, kde sa ukrižovanie 



predpovedá stovky rokov popredu. Doslova sa tu hovorí: ...uvoľnili sa mu všetky 
kosti."“ (Alexander Metherell, lekár) 

Hodili lós: „Podle starého popravčího zvyku připadla vojákům pozůstalost po 
odsouzeném. Po Ježíšovi se toho ovšem moc zdědit nedalo: svrchní oděv, spodní oděv, 
pás a opánky. Svrchní oděv byl jakýsi přehoz, který musel být u rabbiho, učitele Zákona, 
opatřen podle farizejských předpisů na koncích třásněmi. Marek se o tom výslovně 
zmiňuje při uzdravování nemocných: „A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, 
kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha" 
(Mk 6,56). Spodní oděv tvořila lněná košile většinou bez rukávů, sahající po kolena 
nebo p o kotníky. Poněvadž byla utkána z jednoho kusu - jistě to byla práce Ježíšovy 
matky - , bylo vojákům líto tento pěkný kus rozřezávat. Proto o něj losovali. V Žalmu 22, 
který líčí utrpení Mesiáše do všech podrobností, se Izrael modlil po mnoho staletí: 
„D ělí se o mé roucho, losují o můj oděv" (Ž 22,19).“ 

posadali a strážili ho: „Popravčí četa se skládala z římského setníka a čtyř legionářů. 
… Po ukřižování zůstávala popravčí četa na místě jako stráž, a to často celé hodiny, 
dokud následkem vyčerpání, udušení, kolapsu nebo šoku nenastala odsouzencova smrt . 
Římský filozof Seneca píše v jednom dopise: „Takto unikal odsouzeným život po 
kapkách" (Epistulae 101,14).“ (Gerhard Kroll) 

Nápis s označením jeho viny: „Nad hlavou ukřižovaného se připevňovala tabulka s 
udáním jeho provinění. Podle římského práva musely být úředně zaznamenány tři 
údaje: jméno zločince, jeho původ a  jeho provinění. Poněvadž v Palestině se v Ježíšově 
době mluvilo více jazyky a Pilát dbal na to, aby nápisu na tabulce rozuměli všichni, dal 
jej napsat aramejsky, latinsky a řecky. … Ve výrazu „král židovský" se odráží 
vyjadřování tehdejší doby. Výrazů „Izrael" a „Izraelec" používali Hebrejové pro 
označení sama sebe. Tak Natanael řekl při svém prvním setkání s Ježíšem u Jordánu: 
„... ty jsi král Izraele". Bylo to poté, co ho Pán pochválil: „Hle, pravý Izraelec, v němž 
není lsti" (J 1,47). „Izrael" bylo označení náboženské, které zahrnovalo vyvolení a 
mesiášské poslání, zatímco jména „Žid" užívali cizinci, pohané pro označení národa. 
Tak autor První knihy Makabejské užívá výrazu „Izrael", když sám mluví o Božím lidu ( 
1 Mak 8,18; 10,46; 11,23; 11,41; 14,26). Když se však o národě zmiňují pohané, mluví 
vesměs o „Židech" (1 Mak 10,23; 11,50; 13,36; 15,1n.).  Proto se ptají mágové z 
východu: „Kde je ten právě narozený král Židů?" (Mt 2,2); proto mluví Pilát a vojáci o 
„králi Žid ů" (Mt 27,11.29.37; Mk 15,2; L 23,3). Tak dosvědčuje nápis na kříži jako 
prvořadé historické svědectví, že Ježíš byl popraven jako ten, kdo se prohlašoval za 
Mesiáše.“ (Gerhard Kroll) 

dvoch zločincov: „Jejich poprava s Ježíšem přinesla naplnění toho, co bylo řečeno o 
Služebníkovi: „Byl započítán mezi přestupníky" (Iz 53,12).“ Gréčtina používa slovo 



léestai, čo poukazuje „na pravděpodobně „politický" rozměr, který byl s tímto slovem 
spojený“ – teda ukrižovaný medzi „príslušníkmi odboja“. 

veľkňazi: „Kaifáš jako velekněz úředně čekal na vyznání viny odpadlíka, aby mu mohl 
dát veřejně rozhřešení. Cekal však marně. Poněvadž čas pokročil, opustili veleknězi 
popraviště a šli společně se členy velerady na bohoslužby.“ (Gerhard Kroll) 

Smrť 

45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.  46 
Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eli, Eli, lema sabakthani?", čo 
znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"  47 Keď to počuli niektorí z tých, 
čo tam stáli, vraveli: "Volá Eliáša."  48 Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil 
ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť.  49 Ale ostatní hovorili: "Počkaj, nech 
uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť."  50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a 
vydýchol dušu.  (Mat 27:45-50 SSV) 

„Brzy odpoledne začala v chrámě slavnostní  liturgie k přípravě na velikonoce. 
Před očima velekněze byl zabit obětní beránek, který byl bez vady. Pak se 
shromáždili představení čtyřiadvaceti kněžských oddílů a začal vysoce posvátný 
smírný obřad dne příprav na svátek paschy.  Bylo zabito mnoho velikonočních 
beránků, jejich počet odhaduje Josephus Flavius na osmnáct tisíc; znamení trub a 
rohů se nesla široko daleko a ohlašovala velikou událost, že n a obětním oltáři 
pokropeném krví uzavřel Bůh se svým lidem mír a smíření. Avšak venku před 
branou města krvácel opravdový beránek Boží, nepoznaný vlastním lidem, 
opuštěný svými učedníky, oplakávaný jen několika ženami a jedním apoštolem.“ 
(Gerhard Kroll) 

nastala tma: „Doktor Gary Habermas písal o historikovi menom Thalus, ktorý v roku 
52 spísal dejiny východného Stredozemia od Trójskej vojny. Aj keď sa Thalovo dielo 
stratilo, citoval z neho Július Africanus približne v roku 221 a zachovala sa aj 
poznámka o zotmení, o ktorom sa píše v evanjeliách! „Možno to považovať za nezávislé 
potvrdenie biblického zápisu?" spýtal som sa. Yamauchi to vysvetlil: „V tejto pasáži 
Július Africanus hovorí, že ,Thalus v tretej knihe svojich dejín vysvetľuje zotmenie ako 
zatmenie slnka - vidí sa mi to nerozumné!' Teda Thalus zjavne hovorí, že v čase 
ukrižovania Ježiša sa zotmelo a dôvod hľadá v zatmení slnka. Africanus potom 
argumentuje, že to, čo sa stalo počas ukrižovania, nemohlo byť zatmením slnka." 
Yamauchi sa načiahol ponad stôl po hárok papiera. „Dovoľte mi zacitovať, čo povedal 
Paul Maier o tomto zotmení v poznámkovom aparáte svojej knihy Pontský Pilát, 
vydanej v roku 1968. Tento fenomén bol viditeľný v Ríme, Aténach a v iných mestách 



Stredozemia. Podľa Tertuliana... to bola ,kozmická' alebo ,svetová' udalosť. Flegon, 
grécky autor z Carie, ktorý napísal kroniku tesne po roku 37, podáva správu, že vo 
štvrtom roku dvesto druhej olympiády (t.j. v roku 33) bolo ,najväčšie zatmenie slnka' a 
že nastala noc v šiestej hodine dňa (t.j. na poludnie) až tak, že sa ukázali hviezdy na 
nebesiach. V Bitýnii nastalo veľké zemetrasenie a v Nicei sa mnoho vecí 
poprevracalo.“ Yamauchi to zhrnul: „Ako poukazuje Paul Maier, nebiblické 
potvrdenia, že v čase Ježišovho ukrižovania sa objavila tma, existujú.“ (Lee Strobel, 
Kauza Kristus) – problémom, na ktorý potom poukazuje Africanus, je to, že čo sa 
udialo, udialo sa počas splnu Mesiaca, kedy k žiadnemu zatmeniu prísť nemôže (to sa 
deje len občas počas novu mesiaca): „Za vlády Tiberia nastalo zatmenie Slnka v 
období splnu Mesiaca." (Flegon, citovaný Júliom Africanom, Chronography, 18.1) 

eli, eli…: „Podle Marka a Matouše zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema 
sabachthani? - Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Oslovení Boha, „Eli", je 
hebrejské, další hořká slova jsou aramejská.  … Zdá se totiž, že poslední Ježíšovo 
zvolání na kříži zavdalo hned po jeho smrti vinou jazykového nedorozumění podnět k 
trapné pověsti. „Někteří z těch, kdo tu stáli" (Mt 27,47), přinesli do města hned po 
ukřižování zajímavou novinu, že umírající nepravý mesiáš zvolal mocným hlasem: 
„Elijáši, přijď!" Elijáš však nepřišel. Nazorejský musel umřít jako každý jiný. … Jak 
mohli okolostojící Židé zaměnit nahlas zvolané slovo „Eli" za „Elijáš", když obě slova 
dobře znali? Jeden pokus o řešení vychází z domněnky, že Ježíšovo poslední zvolání 
znělo: „Eli atta " - "Bože, ty jsi Bůh můj!" Židé stojící blízko kříže samozřejmě 
předpokládali, že Ježíš mluví aramejsky, a mohli zvolání pochopit jako podobně znějící 
„Elija ta" - "Elijáši, p řijď". … Židokřesťané nalezli „Eli atta" v Žalmu 22, kde Mesiáš 
mluví o svém utrpení. Poněvadž oslovení „Eli atta" (verš 11) a „Eli" (verš 2) mají týž 
obsah, dala se snadno zaměnit, jak ukazuje Septuaginta.“ (Gerhard Kroll) 

„Aniž bychom snižovali Ježíšovo duševní a emocionální utrpení, je nezbytné 
přečíst celý žalm a rozpoznat vyznání důvěry v Boží moc, jímž tento žalm vrcholí 
(viz Žl 22,22-31 )“ 

„Důležitý je konečný tvar a tím i fakt, že Žl 22 je písní a modlitbou toho, kdo z 
bídy a opuštěnosti prošel do záchrany, ze smrtícího ohrožení do života, plného 
oslavování Boha vysvoboditele.“ (J. Heller) 

ocot: „Výraz oxos („zkyslé víno, ocet") označuje levné víno, které pily nižší vrstvy. Jeho 
použití v tomto kontextu pravděpodobně naráží na druhou část 2l 69,22 (ČEP): „Když 
jsem žíznil, dali mi pít ocet" (viz Mt 27,34 = Žl 69,22b). Zda Matouš chápal tento čin 
jako projev milosrdenství či výsměchu, je obtížné zjistit. Pravděpodobně ho více 
zajímala jeho role při naplnění Písma.“ – porov. „štvrtý kalich“ z 31. stretnutia! 



zvolal mocným hlasom: „Zatímco Ježíš bojoval svůj smrtelný zápas, zazněly ještě 
jednou nad chrámovým prostranstvím široko daleko slyšitelné trouby. Nastala hodina 
velké večerní modlitby. Nahlas a slavnostně se modlil celý Izrael - počet poutníků na 
chrámovém prostranství se odhaduje na sto dvacet tisíc - Žalm 31: „Hospodine, utíkám 
se k tobě ... Svého ducha kladu do tvých rukou" (Ž 31,2.6). Ukřižovaný na Golgotě 
slyšel tuto modlitbu svého lidu a modlil se spolu s ním: „Ve tvých rukou jsou duše 
živých a mrtvých"; ale jen ukřižovaný mohl dále pokračovat: „Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha" (L 23,46). Evangelista zvlášť zdůrazňuje, že Ježíš se tuto 
modlitbu modlil „mocným hlasem" (L 23,46), jak to vyžadoval obyčej, a jakmile ji 
vyslovil, sklonil hlavu a vypustil duši.“ (Gerhard Kroll) 

vydýchol dušu: „Krutosť križovania spočívala najmä v tom, že mala za cieľ pomalú, čo 
najviac zdržiavanú smrť. Ukrižovaný visel bezvládne pod ťarchou celého tela na 
rukách. To sťahovalo hruď, spôsobovalo dusenie a ťažko narúšalo prekrvovanie. 
Nedobrovoľné vystretie tela zároveň spôsobovalo ostrú bolesť v ranách na nohách. Po 
každom ochabnutí vyčerpaného tela prišlo kŕčovité vzopätie a tento hrozný sled 
ochabnutia a vzopätia sa opakoval.“ (Peter Seewald) 

„Ježíšova smrt musela nastat brzy po patnácté hodině; vyplývá to ze zprávy 
evangelisty Marka a z událostí, k nimž údajně došlo ještě mezi smrtí ukřižovaného 
a počátkem soboty. Podle židovského zvyku nesměl žádný odsouzenec zůstat viset 
na kříži přes sobotu. Proto žádal velekněz římského správce, aby smrt 
odsouzenců urychlil. Když přišli vojáci, aby jim zlomili kosti5, byl Ježíš již mrtev 
(srov. obr. 161, s. 361). Očitý svědek Jan píše: „Jeden z vojáků mu probodl 
kopím bok; a ihned vyšla krev a voda" (J 19,34). K tomu Jan dodal: „Ten, který 
to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví 
pravdu, abyste i vy uvěřili" (J 19,35).“ (Gerhard Kroll) 

„Keď už človek visí vo zvislej polohe, ukrižovanie je vlastne pomalá smrť 
zadusením. Dôvod je ten, že tlak na svaly a bránicu spôsobí, že keď chce človek 
vydýchnuť, musí sa nadvihnúť, aby sa napätie svalov na chvíľu uvoľnilo. Ale keď 
to urobí, klin v nohách sa mu zarýva ešte hlbšie, až sa zastaví pred nartovou 
kosťou. Keď sa mu podarí vydýchnuť, vysilením a bolesťou sa znovu uvoľní a 
znovu sa nadýchne. Potom sa zasa musí vypnúť, aby vydýchol, pričom si odiera 
dotrhaný chrbát o neopracované drevo kríža. Takto to ide stále dokola, až kým sa 
tak vyčerpá, že sa viac nedokáže nadvihnúť a vydýchnuť. Ako sa mu spomaľuje 
dych, dostáva sa do stavu respiračnej acidózy - kysličník uhličitý je v krvi 
rozpustený ako kyselina uhličitá, čo spôsobuje, že sa zvyšuje kyslosť krvi. Toto v 

                                           
5 „Ak chceli urýchliť smrť - a s blížiacou sa sobotou a Veľkonočnými sviatkami to židovskí vodcovia určite chceli mať za 
sebou ešte pred západom slnka - použili vojaci železnú násadu krátkej rímskej kopije na polámanie holenných kostí 
obetiam. To im zabránilo nadvihnúť sa, aby mohli dýchať, takže smrť zadusením sa stala otázkou niekoľkých minút.“ 
(Alexander Metherell, lekár) 



konečnom dôsledku vedie k nepravidelnému rytmu úderov srdca. Keď Ježiš 
zaregistroval, že mu prestáva biť srdce, musel si uvedomiť, že je na prahu smrti a 
v tej chvíli riekol: ,Pane, do tvojich rúk porúčam svojho ducha'. A potom zomrel 
na zastavenie činnosti srdca. No skôr než zomrel - a toto je tiež veľmi dôležité - 
hypovolemický šok vyvolal rýchlu frekvenciu srdca, ktorá prispela k jeho 
zlyhaniu. Ďalším dôsledkom bolo nahromadenie tekutiny v osrdcovníku, čomu sa 
hovorí hydroperikard, a takisto okolo pľúc, čomu sa hovorí hydrothorax. Keď 
rímsky vojak prichádzal k Ježišovmu krížu a nebol si dostatočne istý, čí je Ježiš 
mŕtvy, presvedčil sa o tom tým, že mu do pravého boku zabodol kopiju. 
Pravdepodobne do pravého; nie je to isté, ale z popisu sa dá rozumieť, že išlo asi 
o pravú stranu medzi rebrami. Kopija musela preniknúť pravou časťou pľúc do 
srdca a keď ju vytiahol, vytiekla tekutina - hydroperikard a hydrothorax. Na 
pohľad to vyzeralo ako voda, ktorá vytiekla spolu s veľkým množstvom krvi, ako 
to popísal očitý svedok Ján vo svojom evanjeliu. … Ježiš bol bezpochyby mŕtvy6.“ 
(Alexander Metherell, lekár) 

Znamenia 

51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Zem sa triasla a 
skaly sa pukali.  52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.  53 
Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.  54 
Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi 
sa naľakali a hovorili: "On bol naozaj Boží Syn."  55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali 
mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu.  56 Medzi nimi bola 
Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.  
(Mat 27:51-56 SSV) 

Chrámová opona sa roztrhla: „Chrámovou oponou je míněna vnitřní opona oddělující 
svatyni od svatyně svatých (viz Ex 26,31-35; 40,21). Přesný význam roztržení chrámové 
opony byl probírán křesťanskými pisateli v 2. a 3. století (viz M. de Jonge, „Matthew 
27:51 in Early Christian Exegesis", HTR 79 [1986], str. 67- 79). Není jí přisouzen 
jediný význam. Moderní vykladači v této události obvykle vidí konstatování, že starý 
způsob uctívání Boha skončil, či dokonce konec Staré smlouvy.“ – opona medzi Bohom 
a človekom je tak definitívne odstránená, nastáva okamih zmierenia: „19 Veď v Kristovi 

                                           
6 „„ Existuje nejaká nádej, že by to všetko Ježiš mohol prežiť?" Metherell potriasol hlavou a aby svoje slová zdôraznil, 
ukázal na mňa prstom. „Vôbec nijaká", povedal. „Pamätajte na to, že sa ešte predtým, než ho pribili na kríž, kvôli 
obrovskej strate krvi nachádzal v hypovolemickom šoku. Nemohol predstierať svoju smrť, pretože človek príliš dlho 
nedokáže predstierať, že nedýcha. Okrem toho, sama kopija vrazená do boku by raz a navždy všetko ukončila. A rímski 
vojaci by neriskovali svoju vlastnú smrť tým, že by mu živému dovolili odísť." „Takže keď vám niekto povie, že Ježiš na 
kríži iba omdlel..." „Poviem mu, že to neprichádza do úvahy. Je to vymyslená teória bez akéhokoľvek reálneho podkladu."“ 
(Lee Strobel) 



Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo 
zmierenia.  20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V 
Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!  21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás 
urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.  (2Co 5:19-21 SSV)“ 

Naopak, Kroll mieni: „Ze stručného sdělení evangelistů není patrné, zda se 
zpráva o roztržení opony vztahuje na oponu vnější či vnitřní. Pravděpodobně se 
tu míní opona vnější, která v herodovském chrámě visela před vstupní branou, jež 
byla přes den otevřena a jež vedla z předsíně do „svatyně"“ (Gerhard Kroll) a 
potom dodáva: 

„Jiné, ač poněkud odchylné tradice, jež se však vztahují k téže události, mluví o 
úžasných jevech v souvislosti s tímto hlavním vchodem do chrámu. Tak stojí v 
talmudu: „Čtyřicet let předtím, než byla svatyně zničena, zhasla západní lampa a 
karmínově červený vlněný závěs zůstal červený, a los Boží se dostal na levou 
stranu; a dveře chrámu byly večer zavřeny, a když lidé ráno vstali, našli je 
otevřené. Rabbi Jóchanan ben Zakkaj řekl: Chráme, proč nás děsíš? Víme, že 
tvým koncem je zničení, jak je psáno: .Otevři svá vrata, Libanone, ať tvé cedry 
pozře oheň.' [Za 11,1]" (Jómá 6,43).“ (Gerhard Kroll) 

„Není nepravděpodobné, že zpráva, kterou dochoval Josephus Flavius, se týká 
téže události: „... východní brána vnitřního chrámu, měděná a nesmírně 
mohutná, kterou večer dvacet mužů s námahou zavíralo, která byla zajištěna 
okovanými sochory a měla velmi hluboké zástrčky, zapuštěné do prahu z jediného 
kusu kamene, byla spatřena o šesté hodině noční, jak se sama od sebe otevřela" 
(Válka žid. VI,5,293). Josephus Flavius, který to vypráví podle písemné zprávy 
jednoho očitého svědka, sice neudává žádný letopočet, ale uvádí, že k tomu došlo 
o jedněch svátcích paschy.“ (Gerhard Kroll) 

Skaly sa pukali: v Chráme Božieho hrobu „Asi 1,45 m na jih (napravo) od místa kříže 
je pod posuvnou kovovou lištou 15 cm široká skalní štěrbina, která se rozšiřuje směrem 
dolů a je opět vidět v níže položené Adamově kapli, jejíž apsida se nachází přesně pod 
místem ukřižování. V jedné katechezi (r. 348) nabádal Cyril Jeruzalémský své 
posluchače, aby nezapírali Krista. Jinak by povstalo mnoho žalobců, např. golgotská 
skála, „kterou je možné vidět podnes a která ještě teď ukazuje, jak skály tehdy kvůli 
Kristu pukaly" (Kat. XIII.39).“ (Gerhard Kroll) 



Pohreb 

57 Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež 
Ježišovým učeníkom.  58 Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby 
mu ho dali.  59 Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna  60 a uložil do svojho nového 
hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel.  61 
Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu.  62 Na druhý deň, ktorý 
bol po Prípravnom dni, zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi  63 a hovorili: 
"Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: “Po troch dňoch vstanem 
z mŕtvych.”  64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho 
učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: “Vstal z mŕtvych,” a ostatné klamstvo by 
bolo horšie ako prvé."  65 Pilát im povedal: "Máte stráž; choďte a strážte, ako viete!"  66 
Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž.  (Mat 27:57-66 SSV)  

Jozef z Arimatey: „Pouze Matouš nazývá Josefa „bohatým" (plúsios), pravděpodobně 
na základě toho, že vlastnil hrobku v blízkosti Jeruzaléma.“ 

učeník: „Mk 15,43 líčí Josefa jako „váženého člena rady, který také očekával Boží 
království". Matoušova úprava se snaží vyhnout dojmu, že se Josef jakožto člen 
sanhedrinu podílel na Ježíšově odsouzení (viz Mk 14,64: „všichni ho odsoudili") a vidí 
v obecném výroku „očekával Boží království" doklad toho, že patřil mezi Ježíšovy 
následovníky.“ 

„Josef, který pocházel, jak naznačuje jeho přízvisko, z Arimatie u Lódu, byl 
členem velerady. Jan jej nazývá mužem, který očekával Boží království, který byl 
tajným Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před farizeji dosud skrýval své 
smýšlení. Smrt Ježíšova z něho učinila vyznavače.“ (Gerhard Kroll) 

požiadal Piláta: „ Ve starověku neznamenal pro odsouzence konec života také konec 
jeho trestu. Římské právo znalo ponižující průvodní trest: neúctu k mrtvému. Máme 
mnoho svědectví o tom, že příbuzným popraveného nebylo dovoleno pohřbít mrtvého a 
naříkat nad ním. K vydání mrtvého bylo třeba zvláštního aktu milosti, který byl - s 
výjimkou zločinů proti majestátu - žádajícím rodinným příslušníkům všeobecně 
udělován. Odmítnutí pohřbu bylo pro židovské cítění něco tak strašného, že se to 
nesmělo učinit ani zločinci. Proto židovský zákon stanovil, že ani popravenému rouhači 
se nesmí odepřít, aby byl zavinut do lněných pláten.  Podle shodného svědectví čtyř 
evangelistů se Ježíše snažil pohřbít Josef z Arimatie. …  Odvážně šel k Pilátovi a žádal 
o vydání mrtvého  těla popraveného. Římský úředník jednal přesně podle předpisů. 
Vyžádal si hlášení důstojníka konajícího službu. Když ten smrt Nazorejského potvrdil, 
vydal Pilát mrtvého, „daroval mrtvé tělo Josefovi" (Mk 15,45).“ (Gerhard Kroll) 



vzal telo, zavinul ho…: „Všechny tyto úkony jsou v textu vyjádřeny jen v souvislosti s 
Josefem. Lze však s jistotou předpokládat, že tento vážený člen velerady nezvládl těžkou 
a namáhavou práci sám. Jan nám uvádí ještě další jméno. Tím druhým byl Nikodém (J 
19,39), který kdysi za temné noci přišel k Ježíšovi (J 3,1n.). Nikodém přinesl směs myrhy 
a aloe, asi sto liber. (Libra měla tehdy 327 g, bylo to tedy dobrých 32 kg.)“ (Gerhard 
Kroll) – a ani Nikodém ju zjavne nevliekol na chrbte, takže tam isto bolo ešte zopár 
sluhov, či iných ľudí. 

„Jan Zlatoústý, který měl časově a prostorově ještě blízko k palestinským 
poměrům 1. století po Kr., n ám dochoval tento židovský pohřební zvyk: mrtvý byl 
zahalen do mnoha látek, při tom mu byly ruce přivázány k tělu a nohy omotány. Z 
takto zahaleného těla není už vidět nic, ani oči ani nice a ani nohy (Matth. hom. 
27,4).“ (Gerhard Kroll) 

„Přesto musíme poukázat na jedno nedorozumění. Je velice rozšířena představa, 
jež se opírá také o obrazy znázorňující Lazarovo vzkříšení, že totiž mrtvý byl 
zavinut do plátěných pruhů jako mumie. Takový zvyk židovská literatura 
pojednávající o pohřbech nezná. Nikde v mišně ani talmudu nenalezneme zmínku 
o tom, že by mrtvola byla takto ovázána. Sloveso „deó", použité u Jana 19,40 a 
při vzkříšení Lazara (11,44), nemá v celé řecké literatuře nikde význam 
„zavinout" nebo „ovázat". Ve zprávě o Lazarovi je přesně řečeno, co bylo 
svázáno: „ruce i nohy" (J 11,44). Židé tehdy ještě neužívali rakví; mrtvý byl 
přinesen ke hrobu na márách. Aby se mrtvola na márách dala nést pohodlněji, 
byly mrtvému svázány ruce a nohy. … Jaký význam mělo u Jana zmíněné 
„súdarion" (šátek na otírání potu) (J 20,7)? Ovázal se mrtvému kolem hlavy, ale 
ne proto , aby zakryl tvář, ale aby se svázala brada, a aby tak ústa zůstala 
zavřena. Bylo to první opatření, které mišna předpisovala rodinným příslušníkům 
zemřelého: byla to činnost povolená dokonce i v sobotu.“ (Gerhard Kroll) 

uložil: „ Poněvadž sobota byla blízko, dá se předpokládat, že všichni zúčastnění byli v 
časové tísni a museli se spokojit s provizorním pohřbem, pro nějž dal Josef z Arimatie k 
dispozici svůj vlastní hrob. Sejmutí mrtvého s kříže nebylo pro muže nic snadného soudě 
podle hřebu v nohách ukřižovaného (srov. obr. 161, s. 361). Pro pohřeb mrtvoly 
potřísněné krví, platily u Židů zvláštní předpisy, které pravověrní Židé dodržují dodnes. 
Jelikož krev byla považována za sídlo života, nebylo tělo umyto, ale pohřbeno tak, j a k 
bylo. Od místa ukřižování odnesli muži mrtvého do blízkého skalního hrobu.“  (Gerhard 
Kroll) 

do svojho nového hrobu: „Vesměs skalnatý terén na sever od druhé městské hradby 
patřil k západnímu pahorku, na němž bylo postaveno Horní Město. Na severovýchodě 
byl ohraničen hlavním údolím města, na jihu údolím vedlejším. Na sever od druhé 
městské hradby se nacházely předměstské zahrady Jeruzaléma, které připomínala také 



blízká Zahradní brána. Kvůli kamenolomu se v tomto terénu vytvořila proláklina, která 
měla na západě a na severu příkré stěny. V těchto svazích byly v době Ježíšově vytesány 
skalní hroby, jak o tom ještě svědčí staré hrobky v obvodu chrámu Božího hrobu. … 
Podle zprávy galského biskupa Arkulfa (r. 670), který viděl hrob ještě předtím, než jej 
zničil egyptský sultán Hákim (r. 1009), neměl hrob tvar ploché lavice, ale skála byla 
vyhloubena jako žlab. Do tohoto hrobu se zahloubeným žlabem položili Nikodém a 
Josef mrtvé tělo zahalené do plátna. Pohřbili mrtvého spolu s vonnými látkami, jak bylo 
u Židů zvykem (J 19,40). Aloe smíchané s myrhou, ve starověku oblíbenou vonnou 
látkou, mělo zbrzdit rozkladný proces. Potom přivalili ke vchodu do hrobu těžký kámen 
a hrob opustili, neboť již začínala sobota.“ (Gerhard Kroll) 

„Jeruzalém obklopuje vápencová skála, do níž mohly být vyhloubeny jeskyně, 
anebo tam vznikly přirozenou cestou. Oblast za jeruzalémskými hradbami je 
popsána jako obrovský hřbitov. O Josefovi je řečeno, že měl hrob vytesaný ve 
skále a že jej přenechal pro Ježíše. Veliký kámen přivalený ke vchodu do hrobky ji 
měl chránit před lupiči.“ 

Privalil kameň: „K spodnému vchodu sa zvažoval žliabok, ktorým sa skotúľal veľký 
kameň v tvare kolesa, a ten uzavrel vchod. Menší kameň ho potom zaisťoval proti 
spätnému pohybu. Aj keď sa kameň dal veľmi ľahko zasunúť ku vchodu, na to, aby ste 
ho odkotúľali naspäť a hrob znovu otvorili, by ste potrebovali pomoc niekoľkých mužov. 
Vzhľadom na to bol hrob vynikajúco zabezpečený.“ (William Lane Craig) 

Rozkáž strážiť hrob: „Západem slunce začínal pro Židy sobotní klid. Lukáš píše s 
jistým zdůrazněním: „ V sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid" (L23,56). 
Ježíšovi učedníci se neodvážili splnit ani pietní povinnosti a navštívit hrob mrtvého. 
Zachovávali sobotní ustanovení co nejsvědomitěji. A nebyli to oni, kdo měli porušit mír 
oné velké soboty, nýbrž Ježíšovi žalobci. Veleknězi byli zřejmě velice rozhořčeni tím, co 
se přihodilo v pátek pozdě odpoledne. Údy ukřižovaného Nazorejského nebyly ani 
zlomeny, ani nebylo jeho tělo pohřbeno na hřbitově pro zločince. Pilát mrtvého vydal, 
aby byl pohřben se ctí. Tím byl zpochybněn celý jejich podnik. Byli odhodláni bojovat 
ještě i o mrtvého a na mrtvé tělo vztáhnout svou ruku. … Začněme tím nejpodstatnějším. 
Členové velerady stojí před Pilátem a dokumentují nám tento fakt: „Ten" - nazývají 
Ježíše podvodníkem - „řekl ještě za svého života: ,Po třech dnech budu vzkříšen!'" Toto 
svědectví je obzvláště cenné: pochází totiž od Ježíšových protivníků. V boji proti 
rabbimu z Nazareta zákoníkům nikdy nenapadne tvrdit, že nežil. Naopak, Ježíš byl pro 
ně tvrdou realitou; v jejich očích je to podvodník, čaroděj, lžiprorok, který sváděl Izrael. 
Byli však rozhodnuti zabránit i pouhé možnosti podvodu. Požadovali tedy stráž: „Dej 
proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob" (Mt 27,64). Co udělal Pilát? S 
neskrývaným zadostiučiněním odpověděl ne bez ironie: „Zde máte stráž, dejte hrob 
hlídat, jak uznáte za dobré!" (Mt 27,65). Členové synedria měli velmi naspěch. 



Okrouhlý kámen, uzavírající vchod do hrobové komory, byl opatřen velkou úřední 
pečetí velerady. Zapečetěný vchod působil i tehdy silným dojmem. Potom nastoupila 
stráž. Veleknězi mohli být tedy klidní: lžiprorok ležel v hrobě, střežen zbraněmi Říma a 
chráněn úřední pečetí Izraele. Tak uběhly sobotní hodiny a nastávala druhá noc.“ 
(Gerhard Kroll) 

Máte stráž: „Řecké slovo kústódia pochází z latinského custodia a označuje vojenskou 
stráž. Pilátův pokyn je dvojznačný. Chce, aby k hrobu postavili vlastní chrámovou 
policii? Anebo jim dává k dispozici stráž („Mějte stráž")? O výsledku viz Mt 28,11-15. 
V každém případě byla tato stráž podřízena velekněžím.“ 

„Zamyslime sa nad tvrdeniami za i proti vzkrieseniu, ktoré sa šírili medzi Židmi a 
kresťanmi v 1. storočí. Kresťania hlásali: Ježiš vstal.' Židia to popierali: ,Učeníci 
ukradli jeho telo.' Kresťania namietali: ,Veď stráže pri hrobe by tomu zabránili' 
Židia reagovali: ,Lenže stráže pri hrobe zaspali.' A na to kresťania vraveli: ,Nie, 
to Židia podplatili stráže, aby povedali, že zaspali.' Ak by tam neboli stráže, 
výmena názorov by prebiehala inak. Na tvrdenie, že Ježiš vstal, by Židia riekli: 
,Nie, to učeníci ho ukradli!' Kresťania by reagovali odvolávaním sa na stráže. A 
Židia by museli odpovedať: ,Aké stráže?! Veď nijaké stráže tam neboli!' No 
história zachovala niečo iné. To predpokladá, že stráže sú historickým faktom a 
Židia o nich vedeli. Museli si teda vymyslieť absurdný príbeh o tom, že stráž 
zaspala a učeníci zatiaľ ukradli Ježišovo telo."“ (William Lane Craig) 

Zmŕtvychvstanie 

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná 
Mária pozrieť hrob.  2 V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov 
anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.  3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev 
biely ako sneh.  4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.  5 Anjel sa 
prihovoril ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.  6 Niet 
ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.  7 A rýchlo choďte 
povedať jeho učeníkom: “Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.” 
Hľa, povedal som vám to."  8 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou 
bežali to oznámiť jeho učeníkom.  9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: 
"Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.  10 Tu im Ježiš 
povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma 
uvidia."  (Mat 28:1-10 SSV) 



VÝZNAM VZKRIESENIA 

„David Friedrich Strauss, nejvýznamnější a nejosvícenější racionalista 19. století, 
otevřeně přiznává: „Střed všech středů, ono pravé srdce křesťanství tvoří Ježíšovo 
zmrtvýchvstání." Strauss tím vlastně neřekl nic nového. Již Pavel si byl před devatenácti 
sty lety vědom významu této události. Obci v Korintu napsal: „A jestliže Kristus nebyl 
vzkříšen, pak je naše zvěst prázdná a prázdná je i vaše víra" (1 K 15,14). Ano, Pavel si 
troufá vyvodit důsledky: „Nebyl-li však Kristus vzkříšen jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v 
Kristu" (1 K 15,17n.). Tento apoštolův výrok neplatí pouze ve smyslu dogmatickém, že 
totiž celá naše víra ve spásu a naše naděje na vykoupení spočívá na víře ve 
zmrtvýchvstání, nýbrž platí i ve významu apologetickém: zázrak zmrtvýchvstání je 
nejdůležitějším zázrakem Kristovým, který vše dotvrzuje. Vzkříšení je velkou Boží pečetí, 
která prokazuje, že Ježíš je Spasitel seslaný od Boha.  Kdyby učedníci, kteří nepocházeli 
z hlavního města, nebyli přesvědčeni, že Ježíš nezůstal ve smrti, bylo by nepochopitelné, 
že se v tomto městě scházeli. Především by bylo zcela nepochopitelné, že se odhodlali 
„k řesťansky" kázat ve svatém městě židovstva. „Muselo se tedy přihodit něco, co 
vyvolalo v krátké době nejen naprostý obrat v jejich smýšlení, ale co je rovněž 
uzpůsobilo k nové aktivitě a k založení obce. Toto ,něco' je historickým jádrem 
velikonoční víry."“ (Gerhard Kroll) 

HISTORICITA VZKRIESENIA 

„Nepoznám žiadnu skutočnosť v dejinách ľudstva, ktorá by bola lepšie 
dokázaná a mala viac dôkazov, ako je to, že Ježiš Kristus zomrel a znova vstal 
zmŕtvych.“ 

(Thomas Arnold, historik) 

Každopádne tu máme ŠTYRI NESPOCHYBNITEĽNÉ FAKTY: 

1. Ježiš bol súdený, odsúdený, ukrižovaný a dokázateľne zomrel na kríži. O tom 
sme tu už podrobne hovorili. 

2. Krátko po jeho pochovaní bol Jeho hrob nájdený prázdny. Aj to je fakt, ktorý 
nikto nikdy – ani Ježišovi oponenti, hlavne Židia, nikdy a nijako nespochybnili, 
ani v samom 1. storočí. 

3. Učeníci – vrátane skeptikov medzi nimi (Tomáš, Jakub starší) tvrdia, že stretli 
Ježiša živého, skutočného, z mäsa a kostí, hovorili s Ním, dotýkali sa Ho a jedli s 
Ním. 

4. Všetci do jedného boli ochotní za toto svoje presvedčenie zomrieť a (s 
výnimkou Jána) to aj urobili. 



Aké máme možnosti vysvetliť to? Existuje zopár teórií, napríklad: 

• APOŠTOLI SI TO JEDNODUCHO VYMYSLELI : Objasnilo by to body 1 a 
3, ale už nie 2 a 4. Okrem toho: 

o Aký by bol motív? Zjavne z toho pre seba nič nevyťažili, naopak, boli 
prenasledovaní a nakoniec zabití pre toto svoje svedectvo. „Keď čítate 
Nový zákon, nemôžete pochybovať, že učeníci úprimne verili pravde 
vzkriesenia a hlásali ju až do svojej smrti. Ideu, že by bol prázdny hrob 
výsledkom nejakého podfuku či sprisahania zo strany učeníkov dnes 
jednoducho nemožno obhájiť.“ (William Lane Craig) 

o A ČO SVEDKOVIA? Učeníci hlásali zmŕtvychvstalého Krista 
dokázateľne hneď po týchto udalostiach! Už v roku 35. po Kr. prijíma 
Pavol od jeruzalemských kresťanov vyznanie viery vo vzkriesenie Ježiša 
Krista! Prečo neboli nikdy svedkami usvedčení z klamstva? 

• APOŠTOLI JEŽIŠOVO TELO Z HROBU UKRADLI : Svedectvá o 
stráženom hrobe túto teóriu spochybňujú. Aj tak nedokáže táto teória vysvetliť, 
prečo boli ochotní kvôli svojmu vlastnému výmyslu všetko opustiť, znášať 
nepriateľstvo, prenasledovanie a nakoniec aj zomrieť kvôli… mŕtvole, ktorú 
ukradli? Prinajmenšom 4. fakt ostáva nevysvetlený. Najskôr aj 2., pretože v 
prípade stráženého hrobu je niečo podobné v podstate nemožné. „Táto teória už 
dnes nemá nijakých zástancov“ (William Lane Craig) 

• JEŽIŠ V SKUTOČNOSTI NEZOMREL, LEN UPADOL NA KRÍŽI DO 
KÓMY A V HROBE SA PREBRAL : pravdepodobne najslabšie možné 
vysvetlenie: „Poviem mu, že to neprichádza do úvahy. … Tí vojaci stopercentne 
nenavštevovali nijakú zdravotnú školu, ale pamätajme na to, že to boli odborníci 
na zabíjanie ľudí - bola to ich práca a robili ju veľmi dobre. Bezpochyby vedeli, 
kedy je človek mŕtvy, čo vôbec nie je ťažké zistiť. Navyše, ak nejaký väzeň predsa 
len dokázal uniknúť, vojaci, ktorí ho mali na starosti, za to zaplatili vlastným 
životom, takže mali dostatočne veľký stimul dokonale sa uistiť, že každá jedna z 
obetí bola pri snímaní z kríža mŕtva. … Je to vymyslená teória bez akéhokoľvek 
reálneho podkladu… kríž nemohol prežiť v nijakom prípade. Ak by kríž prežil, 
ako by mohol kráčať, keď mal predtým obe nohy prebité klinom? Ako sa mohol 
objaviť už o krátky čas na ceste do Emauz a prejsť takú dlhú vzdialenosť? Ako by 
hýbal ramenami, ktoré sa ktoré sa mu na kríži vykĺbili? A nezabudnime, že po 
celom chrbte a v boku mal hlboké rany. … človek v takom poľutovaniahodnom 
stave by svojich učeníkov nikdy dostatočne silne neinšpiroval, aby išli do celého 
sveta a hlásali, že je Pánom života, ktorý zvíťazil nad hrobom. Rozumiete tomu, 
čo hovorím? Po tom, ako pretrpel také hrozné zaobchádzanie, s katastrofálne 
veľkou stratou krvi a v traume by vyzeral tak úboho, že učeníci by ho v nijakom 
prípade nemohli považovať za slávneho víťaza nad smrťou; bolo by im ho ľúto a 



pokúšali by sa mu pomôcť, aby sa opäť uzdravil. Určite by nerozbehli celosvetové 
hnutie založené na nádeji, že raz budú mať tiež takéto oslávené telo! To 
jednoducho neprichádza do úvahy.7“ (Alexander Metherell, lekár) Okrem 
prázdneho hrobu (s otázkou, ako Ježiš odvalil kameň, vyšiel von, unikol 
strážam,…) nevysvetľuje vôbec nič… 

o „Teória o „zamdletí" pochádza z 19. storočia. Niektorí bádatelia si chceli vysvetliť 

zmŕtvychvstanie tým, že Ježiš na kríži od vyčerpania síl zamdlel a vo vlhkom vzduchu 
hrobky znova prišiel k sebe. Vraj aj evanjeliová zvesť, že Ježiš sa krvou potil, je iba 
čistá fantázia. Najnovšie výskumy však túto teóriu celkom vyvracajú. Pozorovaný jav, že 
Ježiš sa potil krvou, pozná dnešná medicína ako takzvané mikrocirkulačné poruchy 
spojené s extrémnym psychickým stresom. Vypäté stavy veľkého strachu môžu viesť k 
tomu, že kapiláry v potných žľazách pukajú a pot spolu s krvou preniká na povrch kože. 
Už samo bičovanie muselo priviesť Ježiša k úplnému zrúteniu. Kožené remene s 
priviazanými kovovými guľôčkami a úlomkami kostí na konci biča mohli podľa názoru 
lekára Alexandra Metherella natoľko roztrhať kožu na chrbte, že sa pritom čiastočne 
odhalila aj chrbtica. Pri bičovaní sa vytvorili také hlboké rany v mase, že zasiahli až 
kostrové svaly a začali sa z nich oddeľovať pruhy kŕčovito zvíjajúceho sa a 
krvácajúceho svalstva. K tomu sa pridala nadmerná strata krvi, ktorá pri mnohých 
mučených viedla k smrti skôr, ako ich mohli ukrižovať. Ukrižovanie bolo spojené s 
takými neopísateľnými bolesťami, že sa na ne vynašlo osobitné slovo, excruciare, čo sa 
dá preložiť ako „odkrižovať". Týkalo sa to už priklincovania zápästia, pri ktorom sa 
prebije takzvaný nervus medianus tak, že sa doslova rozmliaždi. Odhalený chrbát sa 
zadieral do hrubého dreva pri každom vdychu a výdychu. Podľa Jánovej zvesti, keď 
Ježiš dodýchal, jeden z vojakov sa potreboval uistiť o jeho smrti prebodnutím kopijou. 
Bodnutie prešlo pomedzi rebrá na pravej strane hrudného koša a očividne prepichlo 
pravý pľúcny lalok a trafilo až do srdca. Z rany vytiekla „voda a krv," neklamný znak, 
že nastala smrť. Teológovia túto tekutinu nazvali voda a krv Kristova, ktorá očisťuje a 
zachraňuje svet. Lekári ju poznajú ako výtok z perikardu a pleury, tekutinu, ktorá sa 
zhromažďuje v oblasti srdca, keď nastane ruptúra srdcovej steny, následok nekrózy 
srdca. Nejestvovala nijaká možnosť, uvádza Dr. Metherell, aby Ježiš mohol prežiť 
ukrižovanie: „Ježiš bol absolútne a bez najmenších pochybností mŕtvy". Téza o 
zdanlivej Ježišovej smrti, ktorý sa potom jednoducho iba v hrobe prebral, napokon 
prehliada aj to, že ukrižovaný človek, ktorý má nohy prerazené hrubými klinmi, by 

nemohol chodiť, keby aj prežil.“ (Peter Seewald) 
• UČENÍCI, ZRONENÍ ŽIA ĽOM, MALI PRELUDY A HALUCINÁCIE : 

Halucinácie nie sú nikdy kolektívne. Ak viacerí naraz videli to isté, nemôže to 
byť halucinácia. Skeptici a nepriatelia – vrátane Šavla (Pavla) stretli a videli 
vzkrieseného Ježiša tiež. Nevysvetľuje to ani fakt prázdneho hrobu. 2. a 3. fakt sú 
nevysvetlené. 

o „Hypnóza sa vyskytuje ako individuálny jav, netýka sa viacerých ľudí naraz. 

Sfanatizovanie sa v evanjeliách nedá vyčítať. Ježiš so svojimi učeníkmi nikdy 
nemanipuloval a vždy si vážil slobodu ich osobného rozhodnutia, ako to vidíme na 
Judášovom prípade. Úspech kresťanstva, ktoré sa vo veľmi krátkom čase rozšírilo po 

                                           
7 Argument, ktorý prvý raz použil nemecký teológ Dávid Strauss v roku 1835 a nikto ho odvtedy nedokázal vyvrátiť. 



celej Rímskej ríši, sa nedosiahol ozbrojenou mocou a vojenskou technikou, ale 
prostredníctvom ducha, ktorého niesli v sebe Kristovi misionári. Za vymyslený príbeh 
by boli apoštoli a učeníci asi sotva kládli svoje životy. Ježišovo poveľkonočné zjavenie 
bolo posledným dôkazom pravdivosti proroctiev. Teraz sa pred nimi otváral Ježiš už 

nielen ako Kristus a Učiteľ, ale aj ako vtelenie živého Boha.“ (Peter Seewald) 
•  MÝTUS, KTORÝ ČASOM VZNIKOL:  Na vznik mýtov je potrebný čas. 

Veľmi dlhý čas. História ukazuje, že na vznik podobného mýtu sú potrebné 
rádovo stovky rokov, nie mesiace! Táto hypotéza nevysvetľuje preto ani 
ohlasovanie Zmŕtvychvstania už pred rokom 35 po Kr. (čiže okamžite po 
Ježišovom ukrižovaní), ani zanietenosť svedkov (apoštolov a iných) a ochotu 
radšej zomrieť, než sa tejto zvesti zrieknuť. Okrem kompatibility s 1. faktom 
odporuje táto teória všetkým trom ostatným. „“Aj tí najskeptickejší historici 
pripúšťajú," hovorí teológ a historik Karí Braaten, „že pre prvých kresťanov bolo 
Ježišovo zmŕtvychvstanie skutočnou historickou udalosťou, základom ich viery, a 
nie iba dajakou mýtickou predstavou, ktorá by bola povstala z tvorivej fantázie 
jednotlivých veriacich."  Svätý Pavol si bol tým natoľko istý, že všetko stavil na 
jednu kartu: „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a 
márna je aj vaša viera."“ (Peter Seewald) 

Faktom je, že neexistuje žiadne uspokojivé vysvetlenie udalostí, ktoré sa preukázateľne 
odohrali, než to, že sa naozaj odohrali tak, ako sa odohrali – tak, ako o nich nezávisle na 
sebe svedčia ich očití svedkovia bez toho, aby niekto zo súčasníkov ich svedectvo 
akokoľvek spochybnil. 

„„Nejestvuje nijaká „iná udalosť v starovekých dejinách", píše autor starovekých 
dejín Thiede, „ktorá by bola tak včas a mnohostranne doložená ako toto 
zmŕtvychvstanie, ako aj Ježišove slová a skutky, ktoré mu predchádzali a ktoré 
nasledovali po ňom." Napríklad: Hanibalov prechod cez Alpy a jeho útok na Rím 
bol opísaný vo dvoch správach, ktoré sa nedajú zosúladiť. Napriek tomu nikto z 
vedcov nespochybňuje, že Hanibalovo vojenské ťaženie je historickou 
skutočnosťou.“ (Peter Seewald) 

„Fakt Kristova zmrtvýchvstání je jako historicky dokazatelná událost jedním z 
rozhodujících základů této víry. Ačkoli zmrtvýchvstání je svou podstatou hluboké 
tajemství, souvisí s řadou událostí a faktů tak nerozlučně, že z nich můžeme 
dospět k jistotě, že ke zmrtvýchvstání skutečně došlo. Kristus sám usiloval o tuto 
bezpečnou jistotu u svých apoštolů. Sledujeme-li, jak se Ježíš po svém 
zmrtvýchvstání stýká se svými apoštoly, zjistíme toto: Ježíš s nimi jednal jako se 
svobodnými lidmi. Neuváděl je v nadšení, nezmocňoval se jich prostřednictvím 
citů, nedotýkal se jejich mysli. Pouze světlem a jistotou svého rozumu měli 
pochopit, že on, který zemřel na kříži, tu před nimi stojí opět živý. … Kritika se 
všemožně snažila označovat toto svědectví za výplod chorobné fantazie, za klam a 



halucinaci. Všechna tato tvrzení však ztroskotávají na faktech; touž událost totiž 
potvrzuje velké množství svědků. Pavel zdůrazňuje: „Většina z nich je posud na 
živu" (1 K 15,6), což znamená, že se jich na to můžete zeptat. Tento důkaz nám 
má do všech podrobností podat zpráva evangelisty Lukáše o učednících na cestě 
do Emauz. I jeho zpráva se vědomě dává do služeb misijní apologie, aby se věřící, 
jak to Lukáš zdůrazňuje už na počátku svého evangelia, mohl přesvědčit o 
hodnověrnosti toho v čem byl vyučován (srov. L 1,4).“ (Gerhard Kroll) 

Faktom je, že námietky voči zmŕtvychvstaniu sa zakladajú na jedinom: na odmietnutí 
uveriť tomuto faktu v mene najrôznejších filozofií a teórií: osvietenstvo, ateizmus,… 
Vždy sú to ale len viery, teórie a emócie proti suchým a doloženým faktom 
zmŕtvychvstania. Bodka. 

TEXT 

po sobote, na úsvite: „Matouš poznamenává, že návštěva žen se odehrála, „když už 
svítalo" (epifoskúse), ostatní evangelisté říkají „záhy zrána" (Mk 16,2), „brzy ráno" (Lk 
24,1) a „ráno" (Jan 20,1).“ 

Mária Magdaléna a iná Mária: „Tyto dvě ženy, které viděly Ježíše umírat (Mt 27, 56) 
a zúčastnily se jeho pohřbu (27,61), nalezly ono nedělní ráno jeho hrob prázdný (28,1). 
Matouš vynechává „pomazání" jako důvod jejich příchodu k hrobu (viz Mt 26,12).“ 

„Jsou to tytéž ženy, které v pátek odpoledne zažily pod křížem Ježíšovu smrt: 
Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova, a Salome. Tyto ženy se 
zúčastnily i pohřbu, na vlastní oči viděly, kam bylo Ježíšovo mrtvé tělo položeno.“ 
(Gerhard Kroll) 

anjel: „Tak jako byli andělé důležití v „příbězích z dětství", pokud jde o sdělování a 
objasňování Boží vůle, tak i zde andělé vysvětlují, co se stalo, a říkají ženám, co mají 
dělat. Matouš používá slovo „anděl", aby určil totožnost záhadného „mladíka" 
(neaniskos) v Mk 16,5 a aby vysvětlil, jak byl kámen odvalen od vchodu do hrobky (viz 
Mk 16,3: „Kdo nám odvalí ten kámen...?).“ 

strážnici strnuli : „Matouš pokračuje v představě skupiny vojáků, jimž byla svěřena 
stráž u Ježíšova hrobu, aby nedošlo ke krádeži jeho těla (viz Mt 27,62-66; 28,11-15). 
Sloveso „zachvěli se" (eseisthésan) pochází ze stejného kořene jako výraz pro 
„zemětřesení" (seismos) v Mt 28,2. Postava anděla a seismos slouží k vysvětlení, proč 
byli strážní přemoženi a bezmocní při hlídání Ježíšova těla.“ 

Niet ho tu, lebo vstal: „Ačkoli zmrtvýchvstání patří k Ježíšovu životu, je už mimo 
pozemský svět. Ježíš se prostě už nevrátil do svého dřívějšího způsobu života jako třeba 



mrtvý Lazar či chlapec z Naim, jinak by jej totiž mohli vidět nejen jeho učedníci, nýbrž i 
jeho nepřátelé. Nová existence Zmrtvýchvstalého je tajemně skryta a byla viditelná jen 
pro toho, komu se dostalo světla milosti. Vzkříšení je počátek nového, oslaveného a 
nebeského způsobu bytí, který lze pochopit jen vírou. Tato víra je činem Božím, je 
nadpřirozená svým předmětem a původem, je to Boží dar.“ (Gerhard Kroll) 

Ježiš im išiel…: „Zpráva o zjevení Ježíše ženám připomíná zhuštěnou verzi Jan 20,11-
18. Typické matoušovské výrazy „přistoupily... poklonily se mu" ukazují správný přístup 
vůči vzkříšenému Pánu (viz Mt 2,1-12) a naznačují, že Matouš utvořil tento příběh s 
ohledem na své záměry, zvláště aby zdůraznil uctívání jako náležitý postoj vůči Ježíši 
(viz Mt 2,1-12).“ 

do Galilei: „Tato věta čtenáři připomíná Ježíšův slib v Mt 26,22, že po svém 
zmrtvýchvstání půjde před svými učedníky do Galileje.“ 

SÚHRNNÝ POHĽAD: 

„Sobotní klid byl pro ně velmi těžký. Celý den musely nečinně čekat. Sotva však večer 
zapadlo slunce, nechtěly ztrácet už ani minutu. Spěchaly ihned do obchodů - jak to 
Marek výslovně poznamenává -, aby nakoupily olej a vonné masti. Lukáš navíc 
doplňuje, že pak ještě večer začaly s přípravou mastí. Po velmi krátké noci stály před 
východem slunce u městské brány. Cestou měly jen jednu velkou starost: „Kdo nám 
odvalí kámen od vchodu do hrobu?" (Mk 16,3). Ano, můžeme jen říci: ty dobré, nic 
netušící ženy! Kdyby se totiž dověděly něco o bezpečnostních opatřeních velerady, šly 
by cestou ke hrobu s ještě většími starostmi. Ale všechno to mělo být docela jinak. Tuto 
spíše souhrnnou zprávu o návštěvě žen u hrobu doplňuje Jan několika podrobnostmi.  
Marie Magdalská se již za tmy vydala sama na cestu. Ke svému překvapení nalezla 
kámen od vchodu odstraněný a hrob prázdný. Ihned běžela zpátky do města. Mezitím 
přišly ke hrobu ostatní ženy. Sotva vstoupily do zahrady, zpozorovaly otevřený vchod do 
hrobu. Kámen byl odvalen. Marek zdůrazňuje: „Kámen ... byl velmi veliký" (Mk 16,4). 
Musíme se obdivovat odvaze žen, že se odhodlaly vstoupit dovnitř do hrobu. A pak 
následovalo jedno překvapení za druhým. Mrtvý tu už nebyl. Zatímco tu tak bezradně 
stály, zpozorovaly najednou bělostně zářící postavu, jak sedí u hrobu. Anděl je uklidnil 
a pak střízlivě konstatoval: „Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl 
vzkříšen, není zde." Anděl pak pokračoval: „Hle, místo, kam ho položili" (Mk 16,5n.). 
Anděl nechtěl, aby ženy byly ponechány v nejistotě. Kde však byl mrtvý? Posel Boží jim 
to oznámil: „Byl vzkříšen!" (Mk 16,6). Ženám pak uložil, aby tuto radostnou zvěst 
oznámily apoštolům. S radostným překvapením, ale současně také vyděšené z tohoto 
dosud nepochopitelného obratu událostí, opustily hrob a spěchaly za učedníky do 
města.  Následující události jako by se řítily jedna za druhou. Mezitím přiběhla Marie 



Magdalská zpátky do města, a to k Simonu Petrovi. I když Petr nedávno Pána zapřel, 
byl pro apoštolskou obec rozhodujícím mužem. Marie mu oznámila „ Vzali Pána z 
hrobu, a nevíme, kam ho položili" (J 20,2). Další pozoruhodné zjištění! Marie viděla 
prázdný hrob a její logický závěr zněl: Odnesli mrtvého a nevíme, kam ho položili. Ani 
pomyšlení na nějaké zmrtvýchvstání! Proč ne? Poněvadž zmrtvýchvstání se nedá vyvodit 
z lidské zkušenosti. Odpověď na to, kde je mrtvý, dal Bůh.  Petr a Jan se ihned vydali na 
cestu ke hrobu - „běželi" (J 20,4). A nyní následoval menší výjev, který však byl víc než 
pouhou zdvořilostí. Jan, který byl přece jen mnohem mladší než Petr, přiběhl k hrobu 
první. „Sehnul se a viděl tam ležel měná plátna, ale dovnitř ^nevešel" (J 20,5). Čekal, 
až přijde Petr. Jan dal Simonovi přednost, která Petrovi příslušela, aby viděl a jednal.  
Připomeňme si ještě jednou popis vnitřku hrobové komory. Vidíme hrobovou komoru o 
rozměrech asi 2 x 2 m, po pravé straně asi 60 cm vysoké sedátko ve skále, jehož rovná 
plocha je vyhloubena (srov. obr. 164, s. 370). Očitý svědek teď píše: „Petr vešel do 
hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel 
mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě" (J 20,6n.). Proč popisuje evangelista tyto 
nepodstatné věci tak přesně? Jan se chce o nastalé situaci ubezpečit: hrob byl prázdný a 
mrtvý tu nebyl. Jan ještě dodal: ,,Spatřil vše a uvěřil" (J 20,8). Jan vyznává, že v tomto 
okamžiku nalezl víru. Jeho vyznání nám však odhaluje ještě něco víc. Tato víra nebyla 
pouhou lidskou jistotou víry spočívající na čistě pozemských představách. Bez lidské 
jistoty se sice obejít nelze, ale Jan dává najevo, že víra mu byla darována. Lidská jistota 
víry se stává vírou božskou, která je absolutní a neklame, která nespočívá na lidských 
úvahách, nýbrž na svědectví Božím. Mezitím přiběhly zpátky do města k apoštolům i 
ostatní ženy a vyprávěly vše, co zažily. Reakci apoštolů popisuje Lukáš jednou větou: „ 
Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim" (L 24,11).“ (Gerhard Kroll) 

Posledné gesto Veľrady 

11 Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa 
stalo.  12 Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí  13 so slovami: 
"Tak vravte: “V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.”  14 A keby 
sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo."  15 
Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do 
dnešného dňa.  (Mat 28:11-15 SSV)  

„Totéž vzrušení najdeme však i ve druhém táboře. „ Vojáci přišli do města a oznámili 
velekněžím, co se všechno stalo" (Mt 28,11). Stalo se totiž to nejtrapnější, co se vůbec 
mohlo stát: mrtvé tělo zmizelo přesto, že bylo mimořádně přísně střeženo. Kde však byl 
mrtvý? Že by opravdu vstal z mrtvých? To v žádném případě. Co tedy dělat? Byla 
rozšířena propagandistická lež. Matouš ji uchoval pro budoucí pokolení: „ Veleknězi se 



sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: .Řekněte, že jeho 
učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to 
urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.' - Vojáci vzali peníze a udělali to tak, 
jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes" (Mt 28,12-15).  Zdá se, že 
toto tvrzení mělo tehdy přesto ještě dohru u římského státního úřadu.8“ (Gerhard Kroll) 

keby sa to dopočul vladár: To by naznačovalo skôr to, že ide o rímskych vojakov, 
podliehajúcich Pilátovi, než o chrámovú stráž… 

uchlácholíme: „Veleknězi a starší si jsou jisti, že Pilát si bude také přát vyvarovat se 
jakéhokoliv entuziasmu lidu a případného vzbouření v souvislosti s prázdným hrobem.“ 

Posledné pozemské gesto Ježiša Krista 

16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.  17 Keď ho uvideli, 
klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.  18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi 
je všetka moc na nebi i na zemi.  19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého  20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."  (Mat 28:16-20 SSV) 

ROZHODUJÚCI FAKT 

„Apoštolově nesvědčí o něčem, v co jen věří nebo doufají nebo o čem mají jen vnitřní 
náboženskou jistotu, nýbrž svědčí o tom, co viděli: „My jsme svědky všeho, co činil v 
zemijud-ské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne 
vzkřísil a dal mu zjevit se - nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed 
vyvolil" (Sk 10,39nn.). Apoštol tedy zdůvodňuje své svědectví faktem, že Zmrtvýchvstalý 
se mu zjevil. Prázdný hrob byl nápadný, ale nebylo to dosud jednoznačné znamení. 
Rozhodující bylo to, že učedníci Zmrtvýchvstalého viděli . … V Prvním listu 
Korintským, který Pavel napsal kolem r. 55 po Kr., nám autor uvádí celkový seznam 
svědků, kteří Pána viděli. Co přimělo Pavla k tomuto podrobnému výčtu Ježíšových 
zjevení? V korintské obci se totiž ozvaly pochybnosti o vzkříšení z mrtvých. Nikterak se 

                                           
8 „Roku 1930 byl uveřejněn nápis, který podle výpovědi majitele pochází údajně z Nazareta. Nachází se dnes v pařížském 
Národním muzeu. Nápis, který je vytesán do bílého kusu mramoru o velikosti přibližně 0,60 x 0,37 m, je nadepsán 
„Diatagma Kaisaros" (Výnos císařův). Císař ve výnosu prohlašuje všechny hroby za nedotknutelné a požaduje, aby každý, 
kdo je hanobí nebo kdo vykope mrtvoly anebo „je ze zlé vůle dá jinam"'nebo odnese nápisy atd., byl pohnán před soud. 
Výnos končí slovy: „Každému je zakázáno provádět přesuny; v opačném případě nařizuji, aby dotyčný byl odsouzen jako 
hanobitel hrobů." Podle epigrafických indicií řadí odborníci nápis do období asi od roku 50 př. Kr. do roku 100 po Kr., 
nejpravděpodobnější je jeho vznik těsně po přelomu letopočtu. Místo původu, doba a téma nápisu naznačují, že nápis by 
mohl souviset s evangelní zprávou o prázdném hrobu. Není vyloučeno, že zpráva Pilátova a následující spory o prázdný 
hrob zavdaly podnět k vydání císařského výnosu proti hanobení hrobu. Tato domněnka vypadá svůdně, ale zkoumání pů-
vodu desky a jejího stáří nevedla dosud k nějakým bezpečným závěrům.“ (Gerhard Kroll) 



nepochybovalo o pokračování života duše po smrti. Pro helénistické myšlení 
nepředstavovala nesmrtelnost nějaký problém. Členové obce se však pozastavovali nad 
vzkříšením těla. Pavel ihned poznal, že tyto pochybnosti otřásají základy křesťanství: 
„Není-li vzkříšení z mrtvých, pak nebyl vzkříšen ani Kristus" (1 K 15,13). Proto záleží 
Pavlovi na tom, aby dokázal tělesné vzkříšení Kristovo jako skutečnou událost: „Chci 
vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které 
je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem 
vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co 
jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl 
vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Kéfovi,potom Dvanácti. Poté se ukázal více 
než pěti stům bratří najednou, většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. 
Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako 
nedonošenému dítěti ukázal i mně" (1 K 15,1-8). Tento citát právem platí za nejstarší 
svědectví o zmrtvýchvstání, v němž se zmrtvýchvstání výslovně dosvědčuje. Máme dobré 
důvody předpokládat, že toto vyznání se k Pavlovi dostalo tradicí při jeho obrácení 
(okolo r. 35 po Kr.) nebo při jeho návštěvě v Jeruzalémě (okolo r. 38 po Kr.), nejpozději 
však na počátku čtyřicátých let. Na počátku zdůrazňuje apoštol důležitost svého 
svědectví. Označuje je za svou „první" lekci a odvolává se na jeho tradiční základ.  

Osobitá stylizace a stejná větná stavba připomíná liturgickou formulaci, převzatou asi 
bezprostředně z prvotního křesťanského křestního vyznání. V této zprávě se proto 
setkáváme s vyznáním prvotní církve z nejstarší doby. Toto tradicí předané 
„evangelium" obsahuje čtyři skutečnosti:  

1. Ze „Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem" (1 K 15,3). Pavel používá jména bez 
členu. To, co bylo původně titulem pro zaslíbeného a v Izraeli očekávaného Mesiáše, se 
už mezitím stalo vlastním jménem toho, který byl v obci uznáván a uctíván jako „Pán". 
O Kristu není dosvědčena jen pouhá skutečnost, že „zemřel", ale jeho smrt je blíže 
určena dvěma dodatky a vykládána ve víře.  

2. Jako druhý fakt, k němuž došlo, je uveden pohřeb: „byl pohřben" (1 K 15,4). O této 
skutečnosti je zmínka bez jakéhokoli dodatku. Přesto lze na otázku, zda tento údaj 
obsahuje i narážku na skutečnost prázdného hrobu, odpovědět kladně. Víra ve 
Zmrtvýchvstalého nevznikla u prázdného hrobu, ale prázdný hrob patří k cestě, na níž 
se Zmrtvýchvstalý prokazuje. Proti svědectví Zmrtvýchvstalého neměl fakt prázdného 
hrobu žádnou váhu, byla to samozřejmost.  

3. Ze „byl vzkříšen třetího dne podle Písem" (1 K 15,4). Pro prvotní církev už není 
Kristus mrtev, nýbrž existuje dál jako Zmrtvýchvstalý. Událost zmrtvýchvstání je tu 
právě tak málo popsána jako v evangeliích. Přemožení moci smrti se nedá vyjádřit 
slovy. O to nápadnější je však dodatek: „třetího dne". Pro apoštolskou prvotní obec je 
vzkříšení Kristovo událostí, kterou lze datovat v naší době a v dějinách.  



4. Že „se ukázal" (1 K 15,5). Čtyřikrát použil Pavel v dalším textu téhož slova: „ófthé" 
(ukázal se). Podrobný jazykovědný výzkum, jak se tohoto výrazu užívalo, prokázal, že 
jeho pravým obsahem je spíše vyjádřit, že něco začíná být vidět, že něco vystupuje z 
neviditelna, a to bez přičinění ze strany toho subjektu, kterému se zjevení dostává. Tím 
se podle přesvědčení prvotní církve dostává silně do popředí Boží aktivita, Boží 
velkolepé činy vykonané na Ježíši; tato aktivita se ve zvěstování vzkříšení a vyvýšení 
ukřižovaného Pána i jinak stále znovu zdůrazňuje. Potvrzení a další utvrzení této 
reality, týkající se jevů spojených s Ježíšovým vzkříšením, spočívá v tom, že pro 
označení zkušenosti učedníků se velmi zdůrazňují výrazy pro konkrétní vidění.“ 
(Gerhard Kroll) 

TEXT 

Jedenásti: Čiže apoštoli mínus Judáš… Posledné Ježišove slová a gestá sa teda 
výslovne týkajú len a jedine ich! 

klaňali sa mu: „Důraz je zde spíše na patřičné odezvě uctívání či vzdání pocty (viz Mt 
2,2.8.11; 8,8 etc.) než na skutečnosti zjevení („I viděli ho").“ 

pochybovali: „Řecké sloveso distazó lze překládat „váhat" či „pochybovat". Již delší 
dobu se vede diskuse, zda všech jedenáct učedníků, kteří se poklonili Ježíši, 
pochybovalo, či jen někteří z nich se poklonili a ostatní měli pochybnosti. Z 
gramatického hlediska se zdá, že někteří se Ježíši poklonili, zatímco ostatní měli 
pochybnosti. Proč váhali či pochybovali, není jasné. Snad pochybovali, že je vůbec 
možné prožít takovou zkušenost a zda je vhodné „uctívat" Ježíše.“ – a možno práve v 
tom „uctievaní“ bolo akési posledné váhanie tých, ktorí odmalička boli vychovávaní v 
slovách: „Ja som JHWH, Tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im 
klaňal…!“ Tak, ako kríž bol hlavným pohoršením u pohanov, Ježišov titul „Boží Syn“ 
bol hlavným pohoršením pre Židov… 

daná mi je všetka moc: „Tímto prohlášením vzkříšený Ježíš přijímá to, co je řečeno o 
někom, kdo je „jakoby Syn člověka" v Dan 7,14a (ČEP): „A byla mu dána vladařská 
moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků."“ 

učte všetky národy: presný preklad znie: „premeňte na učeníkov všetky národy“, 
doslova „zučeníčte všetky národy“.  

JA SOM S VAMI… : Toto je posledné poverenie a s ním súvisiaca garancia Ježiša 
Krista: 

• je určené VÝLU ČNE Jedenástim; 



• a to ich úradu (= apoštolskému úradu), nie im osobne, lebo ani jeden z nich 
osobne tu nebude „až do skončenia sveta“9. 

• Ježiš naposledy poveruje kolégium apoštolov, aby v Jeho Mene, s Jeho 
autoritou a s Jeho garanciou konal Jeho dielo: vyučoval, získaval učeníkov, 
krstom ich vovádzal do spoločenstva s Kristom. 

Odtiaľ skalopevné presvedčenie kresťanov od počiatku o tom, že „kde je biskup, 
tam je Cirkev“ (Ignác, Klement,…), ako aj presvedčenie, že im prináleží povinnosť, 
ale aj právu vyučovať – porov. napr.: „24 Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, 
znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. 
(Act 15:24 SSV)“ 

„Je možné pohlížet na Mt 28,16-20 jako na shrnutí celého evangelia. Ježíš, jehož 
příběh evangelium vypráví, se objevuje jako vzkříšený Pán, který je hoden toho, 
aby s e k němu přistupovalo s úctou a aby byl uctíván jako Bůh. Učitel par 
excellence pověřuje své učedníky, aby pokračovali v j e ho vyučující misii. Syn 
člověka prohlašuje, že mu byla dána veškerá pravomoc. Syn Boží nařizuje, že 
pohané mají být křtěni v jeho jménu. A „Immanuel" (viz Mt 1,22-23) slibuje, že 
bude se svými následovníky až do konce tohoto věku. … Jako shrnutí celého 
evangelia zdůrazňuje Mt 28,16-20 jeho nejdůleitější témata: Otec dal Ježíšovi 
svrchovanou a univerzální pravomoc.  Učedníci mají sdílet své učednictví nejen 
se Židy, ale i s Nežidy. Duch vzkříšeného Ježíše je povede a bude chránit církev, 
dokud nepřijde v plnosti Boží království.“ 

 

 

AMEN 

 

 

                                           
9 „Toto zaslíbení předpokládá rozdělení na „tento věk (svět)" a „budoucí věk (svět)", které je dobře známé z židovských 
apokalyptických spisů. Ukazuje na trvající přítomnost vzkříšeného Pána mezi křesťany.“ 


