
Katecheze č. 6 – Je Kristovo vzkříšení pravdivé? 

Dnes bychom se především věnovali důvěryhodnosti Bible a tím pádem celého křesťanství. 

Nebudeme rozpitvávat všechny jednotlivé příklady, bylo by jich mnoho. Podívali bychom se 

na důvěryhodnost z hlediska klíčové události, kterou je zmrtvýchvstání Ježíše Krista, protože 

na tom stojí a padá celé křesťanství (jak píše sv. Pavel: Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, 

marná je naše naděje). 

Že Ježíš z Nazareta, zvaný Kristus (Mesiáš), je historickou osobností, nepopírá prakticky 

žádný vzdělaný a rozumně uvažující člověk (snahy zpochybňovat Kristovu existenci se 

objevily v 19. století, byly však vyvráceny). Tedy ani lidé nevěřící, ateisté či různí další 

nekřesťané nebudou zpochybňovat jeho reálnou existenci. Samozřejmě jej budou považovat 

„pouze“ za člověka (většinou jistě významného, moudrého, za proroka či myslitele apod.), 

nikoliv za Syna Božího. 

Také většinou uznají, že skutečně zemřel na kříži. Možná občas někdo se pokusí tvrdit, že ve 

skutečnosti nezemřel, pouze upadl do hlubokého bezvědomí, takže vypadal jako mrtvý, ale 

nebyl, a pak se ve studené skalní hrobce probral, přišel k vědomí. To není možné – protože 

poté, co byl brutálně zbičován a jinak týrán, vlekl těžký kříž – čímž se dostal na pokraj smrti 

vyčerpáním, visel několik hodin na kříži, což vedlo k pomalému zadušení a nakonec jej pro 

jistotu jeden z vojáků probodl kopím. To vše znamenalo velkou ztrátu krve. Navíc jej do 

hrobky, kterou zavalili kamenem, uzavřeli spolu se směsí vonných bylin, myrhy a aloe, asi 

200 liber, což by stačilo k tomu, aby se v těsné hrobce spolehlivě zadusil, pokud by náhodou 

ještě žil (ty vonné směsi byly určeny k tomu, aby po svátečním dni mohlo být dokončeno 

balzámování těla). A i kdyby žil, těžko by měl ještě dost sil k tomu, aby sám odvalil těžký 

kámen a přemohl vojáky, kteří hrob střežili. 

Dobrá, Ježíš zemřel, byl pohřben. Co bylo pak? Třetího dne byl hrob nalezen prázdný, strážci 

uprchli a byli vyděšeni tím, co viděli. Šli to oznámit velekněžím a starším a ti je podplatili, 

aby rozšiřovali, že Ježíšovi učedníci ukradli jeho tělo, zatímco oni na stráži usnuli. Museli je 

hodně podplatit a pak se ještě postarat o to, aby je nadřízení v armádě neodsoudili k trestu 

smrti za usnutí ve službě. 

Jaké zde máme verze, kterým můžeme věřit? 1) Ježíšovi učedníci ukradli jeho tělo a pak 

rozšiřovali lež, že vstal z mrtvých. 2) Učedníci se stali obětí iluze, halucinací, vlastního 

omylu. A pak to v dobré víře šířili. 3) Ježíš Kristus skutečně vstal z mrtvých. 

Ad 1) Jak by mohla být důvěryhodná výpověď svědka, který sám přiznává, že při té klíčové 

události spal? Jestliže vojáci spali, jak mohou vědět, že přišli Ježíšovi učedníci a odnesli jeho 

tělo? Jestliže nespali, jaktože nehlídali a nezabránili krádeži? 

Ad 2) Že by se apoštolové stali obětí omylu, halucinace? Že by přání být opět s milovaným 

mistrem, bylo tak silné, že by v jejich fantazii ožilo, a to tak, že by všichni najednou a 

společně viděli přelud? 

Ale: Když se k nim dostaly první zvěsti od Máří Magdalény a dalších žen, které byly u hrobu 

jako první, nevěřili jim. Šli se sami přesvědčit. A i když už ho spatřili na vlastní oči, pořád 

pochybovali – stále nemohli uvěřit tomu, že žije, že vstal z mrtvých, mysleli, že vidí ducha – a 

tak s nimi pojedl, mohli se ho dotýkat… Mohli si ověřit, že má maso a kosti, že není duch, 

přelud… Byli tedy pochybovační, byli skeptici, realisté. Žádní snílci, naivní důvěřivci. 



Největším skeptikem byl Tomáš, který nevěřil ani svědectví všech ostatních apoštolů a Pán 

Ježíš se mu musel zjevit ještě jednou a nechal ho sáhnout do svých ran, vše si řádně ohmatat.  

Ad 3) Zůstává nám tedy třetí varianta, že Kristus skutečně vstal z mrtvých. Jiným způsobem 

nelze vysvětlit nejen nález prázdného hrobu třetího dne, ale ani to, co následovalo pak. Tedy 

především to, že apoštolové, předtím tak ustrašení, začali nebojácně hlásat, že Ježíš je ten 

slíbený Spasitel, že sice zemřel na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých.  

Nezapomeňme, že po Ježíšově zatčení uprchli, skrývali se, měli strach, Petr ho dokonce 

třikrát zapřel, že ho vůbec nezná, jediný Jan měl odvahu stát pod Kristovým křížem. Ještě i po 

zmrtvýchvstání, když už věděli, že je naživu, skrývali se za zamčenými dveřmi ze strachu 

před židy. Ale po seslání Ducha svatého najednou veřejně vystoupili, nebojácně kázali – a vše 

dosvědčili i nasazením vlastního života. Kromě sv. Jana všichni apoštolové zemřeli jako 

mučedníci, a to většinou dost krutě (ukřižování, kamenování, stahování z kůže zaživa…) – a 

neodvolali. Měli možnost, stačilo mlčet nebo případně popřít, co hlásali, Kristovo 

zmrtvýchvstání – a mohli si to vše ušetřit. Ale pravda jim byla přednější, trpěli pro ni, nasadili 

pro ni své životy. Je toto ochoten člověk snášet pro podvod, lež? 

Proč člověk lže? Jednak to může být ze strachu (Petr, když zapřel Krista). Jednak z prospěchu 

– co získali apoštolové tím, když dosvědčovali Kristovo zmrtvýchvstání? Byli za to 

pronásledováni, mučeni, zabiti. Podstoupil by to někdo pro lež? 

Jistě, může se znovu objevit skeptická pochybnost – a je to všechno pravda, co evangelisté 

napsali? Co když si to trochu „upravili“? Jaké jsou další důkazy pravdivosti kromě právě 

uvedeného? 

Již mnoho lidí si tu otázku položilo a hledalo odpovědi. Důležitým vodítkem nám může být 

skutečnost, že evangelisté nepopisují sami sebe ani ostatní apoštoly v nejlepším světle. Pokud 

si vymyslíte nějakou lež a budete o ní chtít druhé přesvědčit, co uděláte? Budete chtít sami 

vypadat co nejvíc věrohodně – podívejte se, jaký jsem dobrý člověk, mně můžete věřit. Ale 

v evangeliích máme zachyceno poměrně dost různých chyb, selhání apoštolů, Ježíšových 

nejbližších spolupracovníků, často je za něco káral... I Jidáš, zrádce, není odsouván někam na 

okraj, je naplno řečeno, že patřil mezi 12 nejbližších spolupracovníků. Kdyby tedy chtěli 

přesvědčit zástupy lidí o lži, snažili by se zatajit všechny svá selhání, Jidáš by nepatřil mezi 

jádro těch nejbližších, sami sebe by apoštolové potřebovali představit v tom nejlepším světle. 

 

Velmi zajímavý může být také přístup jednoho Američana – James Warner Wallace. Původně 

byl ateistou, povoláním detektiv, kriminalista, specializoval se hlavně na vraždy. V popisu 

práce měl např. porovnávání svědeckých výpovědí, hledání nesrovnalostí apod. 

Jednou se rozhodl, že prozkoumá případ Ježíše Krista – evangelia pojal jako písemné 

záznamy výpovědí svědků. Byl přesvědčen o tom, že v evangeliích rychle nalezne tak výrazné 

nesrovnalosti, že vynese verdikt o jejich naprosté nevěrohodnosti. 

Ke svému překvapení však došel ke zcela jinému závěru. Všechna čtyři evangelia se i přes 

rozdíly shodovala v podstatných věcech a navzájem doplňovala. Jestliže jsou v nich rozdíly, 

pak se jedná o různé úhly pohledu, ne o rozpory, které by nešlo logicky vysvětlit. Naopak, 

tyto rozdílné pohledy jsou velmi důležité pro potvrzení pravdivosti svědecké výpovědi. 

Protože i když máme jednu událost, kterou vidí více svědků, jejich výpovědi se obvykle liší – 



každý ji vidí z jiného úhlu, v jiném světle, každý zdůrazní něco jiného – a to je důkazem 

autenticity svědectví. Pokud by svědkové vypověděli úplně stejné věci, mezi jejich 

výpověďmi by nebyly žádné rozdíly, pak je to známkou toho, že se domlouvali, co řeknou, že 

tedy neříkají pravdu. Anebo samozřejmě pokud budou jejich svědectví obsahovat 

neslučitelné, nepřekonatelné rozpory (v tom, co si nedomluvili).  

Pečlivě prozkoumal evangelia (a pak i různé další historické prameny) – a to ho dovedlo 

k přesvědčení, že evangelia jsou autentická, obsahují pravdivou výpověď – a toto ho nakonec 

dovedlo k tomu, že uvěřil v Krista a stal se křesťanem (i když ne katolíkem, ale protestantem). 

O tomto svém netradičním detektivním pátrání a o výsledcích, k nimž dospěl, napsal i několik 

knih. 

 

 


