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Jób 19, 23-27a:  Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a 
olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se 
postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho 
uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí. 
 
2. Tesalonickým 2, 1-5.13-17:  Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme 
shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo 
vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako 
by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože 
nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn 
zatracení. Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo 
čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za 
Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? 
Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první 
vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho 
Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratří, stůjte pevně 
a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak 
náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal 
věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému 
dobrému činu i slovu. 
 
Lukáš 20, 27-40:   Přišli k němu někteří ze saduceů – ti popírají vzkříšení – a otázali se 
ho: „Mistře, Mojžíš nám ustanovil: ‚Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho 
manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ Bylo tedy sedm bratří. 
Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech 
sedm; nezanechali dětí a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato 
žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku.“ Ježíš jim řekl: „Lidé 
přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku 
a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou 
rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. A že mrtví vstanou, 
naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina‚ Bohem 
Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‘. On přece není Bohem mrtvých, 
nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi.“ Někteří ze zákoníků na to řekli: „Mistře, 
dobře jsi odpověděl.“ A už se neodvážili položit mu jinou otázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tušení věčného života 

Popírání a nevíra ve vzkříšení mrtvých není, jak jsme se mohli přesvědčit z dnešního 
čtení, jen názorem moderní doby a většinové současné společnosti. V Ježíšově době 
tento názor zastávali saduceové. Sádok pocházel z Áronova rodu, z něhož se rekrutovali 
kněží, od něj je také odvozen výraz saducej.  
Na konkrétním, byť smyšleném případu ženy, která byla sedmkrát provdaná, chtějí 
Ježíše zesměšnit a prokázat, že mají pravdu o neexistenci vzkříšení mrtvých. Podle 
tehdejšího práva byl bratr muže, který zemřel bezdětný, povinen si vzít jeho ovdovělou 
manželku za ženu a mít s ní děti. Jedním z důvodů manželství bylo pokračování života 
v dětech, které tak budou mít bezpečný prostor a vztahy pro svůj rozvoj.  
Ten vymyšlený příběh má zásadní chybu. Vychází z předpokladu, že posmrtný život, je-
li vůbec, se bude podobat tomu našemu tady na zemi. Že v něm budou platit stejné řády, 
jako platí nyní.  
Ve všech starověkých náboženstvích hrála významnou roli víra v posmrtný život. Toto 
tušení věčného života bylo však provázeno představami, že život po smrti se podobá 
pozemskému. Proto zemřelým byly dávány do hrobu peníze, šperky, zbraně a bylo jim 
přinášeno na hroby jídlo. Jenže Ježíš říká, že ti, kdo dosáhnou budoucího vzkříšení, se 
nežení a nevdávají. Dodejme, že nepotřebují peníze, šperky, zbraně ani jídlo.  
Věčný život bude zcela mimo naše jakékoliv představy. Základ věčnosti je v tom, že Bůh 
má lidi ve své paměti. Pohlédne nám do tváře a my ho spatříme tváří v tvář.  
Bible nám nic konkrétního o věčném životě, o nových duchovních tělech vzkříšených 
nepopisuje. Nic se nerozvádí.  Jde o naději (oznámení a ujištění), o které se mluví 
v obrazech: „první budou poslední a poslední první (Mk 10,31), kde hladoví budou 
nasyceni (L 6,21), kde se plačící budou smát (Mt 5,4). Právě saduceové byli těmi 
prvními, těmi sytými a smějícími se. Apoštol Pavel říká: „Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1 K 2,9) 
S tím se spokojme a věřme v život věčný – Dobra, Pravdy a Krásy. 
 
Vrcholem zvěstování dnešního evangelia jsou Ježíšova slova pochybujícím a skeptickým 
lidem všech dob: „Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni 
živi“. Víra v Boha nám dává při pohledu na pomíjivost světa a křehkost a krátkost 
lidského života naději, že v našem životě nemá poslední slovo smrt, ale všemohoucí 
Bůh. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. 
 
 
 


