


Katecheze 24/27 (Pravdy víry)

Věřím ve vzkříšení těla a v život věčný 

Řecký termín „soma“, používaný v Písmu pro tělo, označuje celou lidskou bytost. Proto věta 

„věřím v těla vzkříšení“ znamená, že křesťan věří v nesmrtelnost člověka, lidské osoby, 

která i po smrti trvá dále, jen je proměněná. 

Slovo „vzkříšení“ pak znamená, že naše nesmrtelnost není důsledkem naší nemožnosti 

zemřít, ale že vyplývá ze záchranného činu milujícího Boha, který k tomu má moc. Člověk 

nemůže zcela zaniknout proto, že je poznán a milován Bohem. A jestliže veškerá láska 

vyžaduje věčnost, pak Boží láska ji přímo působí a je věčná. Přesto tato nesmrtelnost je 

vlastní vlastností člověka, protože člověk je bytost, která je stvořena jako Boží obraz - partner 

dialogu s Bohem. Nesmrtelnost tedy není milost, kterou by člověk dostával od Boha navíc. 

Fakt, že vzkříšení očekáváme v „soudný den“, na konci dějin a ve společnosti všech lidí, nám 

ukazuje na spolulidský charakter lidské nesmrtelnosti, která je ve vztahu k celému lidstvu, 

z něhož, pro něž a s nímž jednotlivec žil a odtud bude blažený nebo nešťastný. Věříme-li ve 

vzkříšení člověka, pak k člověku z jeho podstaty patří i společenství. Proto věříme i ve 

společenství svatých. Cílem křesťana není soukromá blaženost, ale celek. Křesťan věří 

v Krista - vykupitele světa, a proto věří v budoucnost světa. V jeho vykoupení, v jeho 

poměnu v „nová nebesa a novou zemi“, jak ji Bůh přislíbil. Věří, že svět i snažení o dobro 

v něm tím má smysl, který nelze zničit. 

Věříme, že člověk po své smrti tváří v tvář Bohu prožívá svůj soukromý soud a obdrží svou 

věčnou odplatu.  

- Pokud je v tu chvíli v přátelství s Bohem a není na něm nic k očišťování, vstupuje do 

společenství s Bohem a blaženými v nebi. 

- Pokud je v přátelství s Bohem, ale ještě mu zbývá se očistit ze svých vin, doplnit dobro, které 

v životě zanedbal vykonat, prochází před vstupem do nebe očistcem. 

- Kdo však Boží lásku odmítne a zvolí věčné odloučení od Boha, vyloučí se ze společenství 

s Bohem a blaženými. Jeho stav pak nazýváme peklem. Hlavním pekelným trestem je právě 

to věčné odloučení od Boha, protože absolutní štěstí může dát člověku jen Boží láska, k níž 

byl stvořen a po níž touží. 

Věříme také, že na konci času pak Kristus přijde znovu ve slávě a všichni vzkříšení se objeví 

před jeho soudem, aby vydali počet ze svých skutků. 

Na konci času pak Boží království dojde své plnosti. Po všeobecném soudu budou 

spravedliví navždy kralovat s Kristem a samotný vesmír bude obnoven. Bůh bude všechno 

ve všem. 

Protože křesťan ví, že člověk je Božím obrazem a že smrt nic neruší na jeho důstojnosti, chová 

se uctivě i k zemřelým. Projevuje to navenek tak, že se se svými blízkými zemřelými loučí 

důstojným obřadem.  

Když při pohřbu kropíme rakev svěcenou vodou. Připomínáme tak očistění zesnulého od 

hříchů křestní koupelí, kdy získal důstojnost Božího královského dítěte. Následné okuřování 

rakve kadidlem je výrazem pocty, které se dostávalo císařům, a která zesnulému, očištěnému 

od hříchů, jako Božímu dítěti právem náleží. 

 



Při pohřbech z domu se jako forma rozloučení zesnulého se svým domem, rakev třikrát 

pozvedla ve dveřích nad prahem. Dnes, při pohřbech z kostela, se tento zvyk koná na prahu 

kostela, který má být také domovem křesťana. 

Když potkáme pohřební průvod na ulici, zastavíme se (ať pěšky, na kole nebo autem), 

minimálně ve chvíli, kdy nás míjí rakev, obrátíme se čelem k ní, muži a chlapci smeknou 

pokrývku hlavy, a když nás rakev mine, pokračujeme v cestě.  

Tato úcta k člověku i po smrti je výrazem evropské kultury založené na křesťanské víře a 

každý křesťan by se měl zasadit o zachování hodnot naší civilizace a neodstupovat od nich 

z falešného ostychu před těmi, jimž se nedostalo potřebného poučení nebo výchovy. 

A protože křesťan ví, že se zesnulými tvoříme jedno společenství, a že i oni nejspíš potřebují 

naši přímluvu, pamatuje na zemřelé ve svých modlitbách a také při mši svaté. Je vhodné také 

za své zemřelé příbuzné aplikovat účinky mše svaté a vést k tomu i své děti, aby i ony 

pamatovaly na nás, až budeme my potřebovat jejich modlitby. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj některé z činů, které koná Boží přítel. 

Úkol pro starší děti: Zamysli se, zda toužíš po životě s Bohem, a napiš, co bys chtěla(a) jako 

jeho přítel zde na zemi v jeho jménu konat. 

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


