
 

Katecheze 24/16 (Pravdy víry)

Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího: 

6. "sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých" 

Smyslem věty, že Ježíš „sestoupil do pekel“, je vypovědět dvě podstatné pravdy víry: 

1. Že Ježíš skutečně zemřel a svou smrtí přemohl smrt a ďábla, „který má vládu nad 

smrtí“. 

2. Že odešel na místo, kam odcházejí všichni mrtví. Toto místo nazývá Písmo „předpeklí“, 

„šeol“ nebo „hádés“, protože ti, kdo tam jsou, jsou zbaveni patření na Boha. Takový byl 

do příchodu Vykupitele osud všech zemřelých, dobrých i zlých. Tím ale není řečeno, že 

jejich osud byl stejný, jak to dokazuje Kristovo podobenství o Lazarovi a boháči. Ježíš 

tam ale přišel jako ohlašovatel radostné zvěsti, že zesnulým spravedlivým je 

otevřena nebeská brána. Tato věta zároveň znamená rozšíření Kristova vykoupení na 

všechny lidi všech dob, i na ty, kteří žili před jeho příchodem na svět. Na některých 

obrazech vzkříšení můžeme vidět tuto pravdu zobrazenu tak, že Kristus vycházející 

z hrobu s sebou vede za ruku Adama. 

„Třetího dne vstal z mrtvých“ 

Skutečnost Kristova zmrtvýchvstání je základní pravdou naší víry, s níž smysl naší víry stojí a 

padá. Už sv. Pavel píše: „A jestli Kristus nevstal, prázdná je naše víra“ (1 Kor 15,14). 

O co se tedy naše víra v Kristovo vzkříšení opírá: 

Nepřímým důkazem byla pro učedníky skutečnost, že nalezli prázdný hrob a v něm plátna, 

v nichž bylo Kristovo tělo po smrti zabaleno. 

Učedníci, kteří Krista dobře znali, i další lidé (sv. Petr píše o 500 lidech), se s ním po 

zmrtvýchvstání setkali a poznali ho. 

Jejich jistota Kristovým vzkříšením vedla k radikální změně jejich života. Nový zákon se 

netají tím, že Kristovi učedníci nerozuměli Kristovým předpovědím o zmrtvýchvstání a 

ve chvíli Kristova zatčení propadli strachu. Jen Jan šel až pod kříž, ostatní se ze strachu 

před Židy, aby nezatkli i je, zamkli ve Večeřadle. Ještě dokud Ježíš žil, nevěřili, že by 

sobě, tím měně jim, mohl pomoci. Po jeho smrti jejich strach trval. Když se od žen 

dověděli o prázdném hrobě, běžel se tam Petr s Janem podívat, a začali si to dávat do 

souvislosti s Kristovou předpovědí. Ale někteří, výslovně se to píše o Tomášovi, 

vzkříšení nevěřili. Pak se s ním setkali a poznali ho. A to několikrát. A tato skutečnost 

zcela změnila jejich chování. Vyšli v síle Ducha svatého ze zamčeného Večeřadla, 

začali zmrtvýchvstání hlásat veřejně, snášeli utrpení a pronásledování a všichni, kromě 

Jana, za toto přesvědčení položili svůj život. Byli si náhle jisti jeho pomocí. Proto je 

pokládáme za hodnověrné svědky, pro jejichž svědectví i my můžeme věřit v Kristovo 

zmrtvýchvstání. 

Kristus vstal do nového způsobu bytí, které přesahuje tento svět. Učeníci se ho mohli 

dotknout, jedl s nimi, ale nebyl vázán na prostor a čas. Přišel zamčenými dveřmi, zjevoval se, 

 



kdy a kde chtěl. Jeho vzkříšení tedy nebylo návratem k pokračování v pozemském životě jako 

u Lazara, Jairovy dcery nebo mladíka z Naimu. 

Jeho vzkříšení bylo dílem celé Nejsvětější Trojice. Bůh Otec projevuje svou moc tím, že 

„vzkřísil“ svého Syna (Sk 2,24), a tak uvedl jeho lidství - s jeho tělem - do Nejsvětější 

Trojice. Ježíš se zde s konečnou platnosti „duchem svatosti prokázal jako mocný Boží Syn 

tím, že vstal z mrtvých (Řím 1,4). Svatý Pavel zdůrazňuje projev Boží moci jako dílo Ducha, 

který oživil Ježíšovo mrtvé lidství a povolal ho do oslaveného stavu. A co se týká Syna, ten 

uskutečnil vlastní vzkříšení svou božskou mocí. Řekl: „Dávám svůj život a zase ho přijmu 

nazpátek… Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout“ (Jan 10, 17-18). 

Význam zmrtvýchvstání: 

- je splněním zaslíbení Starého zákona 

- potvrzuje pravdu o Ježíšově božství 

- zjednává nám přístup k novému životu, který je ospravedlněním, tj. vrací nás do Boží 

milosti a je přijetím za syny Boží 

- je základem a zdrojem našeho budoucího vzkříšení. 

Úkol po mladší děti: Namaluj obrázek vzkříšeného Krista, vycházejícího z hrobu, jak s sebou 

vede za ruku Adama. 

Úkol pro starší děti: Přečti si 20 a 21 kapitolu evangelia podle Jana a napiš, proč Ty věříš 

v Kristovo zmrtvýchvstání a také, co je pro Tebe pramenem 

pochybností. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 


