
Nedělní kázání, 16. 4. 2023 (Zdeněk Šorm) 

Čtení: Matouš 6,1 – 8 

Text: Koloským 3,1 - 10 

Sestry a bratři, 

Minulý týden – na neděli velikonoční – jsem upozorňoval na veliký kontrast 
mezi našimi svátky a svědectvím evangelií. Zatímco my se ze vzkříšení 
radujeme a slavíme ho, ženy, které šly Ježíšovi prokázat poslední službu, 
vzkříšení naopak vyděsilo, utekly od něj a nejraději by ho přede všemi 
zatajily. To vyvolává otázku, jestli vzkříšení vůbec dobře rozumíme? Klade 
otazník nad naše představy.  

A takových momentů je v evangeliu víc. Například všichni asi znáte příběh 
o cestě do Emauz. Na ní se učedníci setkají se vzkříšeným Ježíšem. Mluví 
s ním, ale kupodivu ho nepoznají. Mají ho naopak za neinformovaného 
hlupáka, protože jsou si naprosto jistí, že sami nejlíp vědí, co se stalo. A 
Ježíš se je vůbec nesnaží přesvědčit, že je to on. Ale pomocí bible je vyvádí 
z té jejich jistoty a představ. Ukazuje jim, jak právě to, co považují za krach, 
je podle ní vítězstvím. A jenom tak se jim mohou otevřít oči pro 
vzkříšeného. 

A já myslím, že je to tak vlastně pořád. Bible nám pomáhá a otvírá oči tím, 
že nás vyvádí z našich samozřejmých představ. I těch zbožných. A právě u 
vzkříšení je to asi nejvíc třeba. 

Když už přijmeme, že Ježíš vstal z mrtvých, a všelijak si ten jeho návrat do 
života vysvětlujeme, bible nás upozorní, že se ovšem vzkříšení netýká 
jenom jeho osoby, ale stejně tak i nás. Když o tom začneme přemýšlet a 
ujišťovat se o možnosti posmrtného života, bible nás zase vyvede z míry, 
protože mluví nejen o vzkříšení mrtvých, ale i živých, a to spíš v souvislosti 
se křtem než s pohřbem. A když už si chceme říct: „Jistě, do budoucnosti 
přece nevidíme. Možná nás v ní navzdory našim odhadům opravdu čeká 
něco krásného a nečekaného“, tak zjistíme, že to taky není všechno. 
Apoštol totiž píše, že už jsme byli vzkříšeni s Kristem! Nejde jen o 
budoucnost. Ono se nám to už stalo a úplně to mění situaci! 

Vzkříšení zkrátka přesahuje naše představy. Nelze ho jednoduše 
postihnout a zařadit. Nelze ho nezúčastněně pozorovat jako něco, co je 
mimo nás. Nelze se s ním vyrovnat pouhou vírou v zázraky, v posmrtný 
život nebo v otevřenou budoucnost. Je to něco, co od základu změnilo náš 

život, co mu dalo a dává úplně nový rozměr, čeho jsme neoddělitelnou 
součástí. Žijeme díky němu v jiné situaci. Nemůžeme už k životu 
přistupovat, jako kdyby vzkříšení nebylo. 

Tedy samozřejmě můžeme, ale když z něho nebudeme vycházet, budeme 
prostě vedle. Budeme svoje síly a čas utrácet zbytečně, na něco, co 
neodpovídá situaci, co se s ní míjí. 

Apoštol píše: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad 

vámi, kde Kristus sedí na pravici boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským 

věcem.“ Vaše situace se vzkříšením změnila. Vezměte to v úvahu a žijte 
jinak. Hledejte ve svém životě něco jiného, zaměřte se na něco jiného, žijte 
pro něco jiného. 

Jak to ale apoštol konkrétně myslí? Co té nové situaci odpovídá? 

Na první poslech to vypadá, že vybízí k přísné askezi, k velikému odříkání, 
k zásadní povznesenosti, která se nezatěžuje pozemskými záležitostmi. Tak 
jsme to také, my křesťané, v historii i současnosti často pochopili a 
chápeme. K pravé víře a duchovnímu životu podle nás patří, nezabývat se 
příliš praktickými starostmi našeho živobytí, povznést se nad tyhle 
přízemní věci. Výsledkem ovšem bývá, že jsme na nich tím víc závislí, 
protože o nich nedovedeme věcně přemýšlet, a protože si je s vírou 
nespojujeme, a tak nás ovlivňují stejně, ne-li víc, než ostatní. O penězích 
sice otevřeně nemluvíme, ale běda, kdyby nám na ně někdo sáhl – to je 
hned zle. Skromnost vyzdvihujeme jako ctnost, ale často jen proto, že 
nejsme schopní být velkorysí a štědří. Kdybychom četli apoštolovu výzvu 
v souvislosti, tak bychom také viděli, jaký je to omyl. Stačí si všimnout 
bezprostředně předcházejícího odstavce. Já vám z něho kousek přečtu: 

Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte 

předpisovat: neber to do rukou, nejez, nedotýkej se – jako byste stále ještě 

byli v moci světa? Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se 

použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, 

sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání 

vášní. …nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení tělesné pýchy. 

Místo aby tu obdivuhodnou kázeň a skromnost apoštol vyzdvihl a 
doporučil, tak ji naopak shodí. Na askezi a odříkání – na ty domnělé projevy 
zvláštní zbožnosti – má vyloženě pifku. Dal by spíš za pravdu písničce Marty 
Kubišové, ve které zpívá, že hříchem bývá dlouhý půst. Právě v tom důrazu 
na odříkání se věcem připisuje váha a moc, kterou nemají, od které nás 



Kristus osvobodil. Právě při tom dodržování omezujících předpisů a 
tělesném umrtvování uspokojuje člověk jenom svojí pýchu a ješitnost. 
Právě při nich svoje vášně neovládá, ale naopak pěstuje. Sám sobě i 
druhým chce jenom dokázat, jak je dobrý. 

Tohle jsou právě ty pozemské věci, od kterých nás vzkříšení vede někam 
jinam.  

Abychom to takhle nepopletli a apoštolově výzvě dobře rozuměli, je – 
myslím – důležitá věta, kterou k ní připojil: „Zemřeli jste a váš život je skryt 

spolu s Kristem v Bohu.“ 

Vzkříšením se totiž Bůh přiznal k Ježíši z Nazareta, jehož život byl z lidského 
pohledu neúspěšný a skončil fiaskem. Nedošel žádného uznání. Podle 
všech lidských i zbožných měřítek to byl odsouzeníhodný krach. Byl 
započítán mezi lotry. Podle božího zákona visel na dřevě jako Bohem 
opuštěný proklatec. Podle náboženských autorit byl odsouzen jako lhář a 
rouhač, který si falešně přisvojoval boží autoritu. I pro jeho nejbližší byla 
jeho smrt popřením všech nadějí, které do něho vkládali.  

Vzkříšení sice navzdory tomu všemu odhalilo a potvrdilo, že právě tento 
život je silnější než smrt a skutečně nadějný, ale ani při něm a po něm to 
nebylo tak očividné, aby to musel každý uznat. Ta neprůhlednost života 
vzkříšením jednoduše nezmizela.  

Evangelia nám to potvrzují. Prázdný hrob lze vidět nejen jako důkaz 
vítězství, ale i jako podvod a zlodějnu. Vzkříšeného Krista zase jen jako 
zlomyslného zahradníka, neinformovaného poutníka, nebo jen jako přelud. 
A i když si pak už o něm učedníci mezi sebou navzájem svědčí, tak jim jeho 
život ve světě pořád reálný nepřipadá a stále se krčí za zavřenými dveřmi 
nebo jdou místo něho prostě na ryby jako dřív. Snad až dar Ducha svatého 
je osvobodí od strachu, aby vyšli ven a odvážili se té nezajištěnosti, která se 
může jevit jako bláznovství.   

Nadále zkrátka platí to, co napsal Pavel Rejchrt v básni, kterou zhudebnil 
Jiří Schneider a kterou mám zvlášť rád. Je i v našem novém zpěvníku. Zpívá 
se v ní: „Ty skrytý, stále skrytý i ve svém vzkříšení“. Ježíšův kristovský život, 
i když byl Bohem potvrzen, se dál může jevit jako neúspěšný. Jeho sláva, 
jeho potvrzení je stále běžnému pohledu skryto – je skryto spolu s Kristem 
v Bohu. Jenom důvěře je dáno zahlédnout Krista na pravici boží třeba i 
tehdy, když se všechno schyluje k popravě a zatracení, jako v případě 
prvního mučedníka Štěpána. 

A právě o tohle apoštolovi jde. Vybízí svoje čtenáře i nás: Když jste 
vzkříšení přijali, tak přijměte i tuhle skrytost. Nechte se touhle skrytou 
slávou nasměrovat a nehledejte v tom, co děláte, očividné a zajištěné 
potvrzení svého života už teď, tady a bez důvěry. Žijte tou Ježíšovou láskou 
a věrností, která se může jevit jako nedostatečně zbožná, kterou je možné 
přímo nařknout z bezbožnosti a žádné uznání si nezíská. Nezaměřujte se na 
to, abyste si teď potvrdili, že má váš život cenu a smysl podle toho, co se 
obecně považuje za jejich důkaz. Od toho právě můžete být svobodní, 
protože díky Kristu a jeho vzkříšení víte, že o tom rozhoduje Bůh a že se 
jeho soud může od toho našeho diametrálně lišit.  

Proto se máme a můžeme soustředit na to a věnovat se tomu, co žádný 
zaručený smysl nemá, co žádné viditelné úspěchy a výsledky nepřináší, co 
se hned nevyplatí, co neposkytne okamžité uspokojení. A to bez nějaké 
útrpnosti a sebelítosti. Víme přece, že skutečný význam a hodnota života 
zůstávají skryty v Bohu. Že mohou být skryté i nám. 

Právě z té touhy uchvátit a potvrdit si je už tady – ať už poživačně nebo 
ušlechtile – se rodí to, před čím apoštol varuje: chtivost, hrabivost, zloba, 
hněv, špatnost, rouhání, pomluvy, kterými druhé shazujeme, abychom si 
sami připadali lepší. To všechno je důsledkem života, který chce především 
uspět a sám sebe potvrdit. Odhoďte to všechno, píše apoštol. 

Nejenom, že jste při tom vedle, ale obelháváte tak i druhé. Když se pořád 
snažíte dokázat, jak jste dobří, a zaměřujete se na to, co váš život potvrdí, 
svádíte i je, aby hledali viditelný úspěch, a odvádíte je od života, který je 
s Kristem skryt v Bohu.  

Přijměme tedy vzkříšení jako své východisko. Hledejme prostě boží 
spravedlnost a jeho království a smysl a potvrzení svého života nechme na 
něm. I kdyby nám vůbec jasný nebyl, není se čeho bát. Bůh se ke Kristu 
přiznal. Amen. 

 


