
Kalvárie tři dny poté 
 
Evangelia nám vyprávějí o několika zjeveních vzkříšeného Pána o Velikonocích. Pokud mi dovolíte, 
abych řekl svůj názor, nejvíce se mě osobně dotýká chvíle, kdy se Ježíš ukazuje Marii Magdalské plačící 
u prázdného hrobu.   
 

Ježíš k ní přichází a ptá se jí: „Proč pláčeš?“ Ženo, už není důvod, aby ti slzy stékaly z očí. Snad jen 
kdybys plakala radostí a z lásky. Podívej: pahorek s Kalvárií, který byl ještě předevčírem jen lebkou 
pokrytou bahnem, se dnes nečekaně pokryl mořem trávy. Kameny se potáhly sametem. Skvrny od krve 
vykvetly do barev. A nebe, které v pátek večer nahánělo strach, je dnes jasné jako sen o svobodě. 
Uplynuly jen tři dny, ale těch pár hodin stačilo k tomu, aby svět poskočil o tisíciletí. Ne, nemůžeš měřit 
lidskými kalendáři vzdálenost, která odděluje dnešní zářící svítání od sinalého západu slunce 
o posledním pátku. Neuběhl čas: uběhla věčnost. Ženo, ty to nevíš, ale dnes začalo nové stvoření. 
    

Milí přátelé, o dnešním slavnostním velikonočním dni se musím i já na každého z vás obrátit se stejnou 
Ježíšovou otázkou: „Proč pláčeš?“ Už není důvod, aby ti slzy stékaly z očí. Snad jen kdybys plakal 
radostí a z lásky. Snad jen, kdyby tvé slzy byly ještě poslední stružkou starého pláče. Nebo posledním 
šplouchnutím staré zásobárny bolesti, které se tvá duše ještě nedokázala zbavit. Vím, můžeš mi říct, že 
blouzním. Vím, máš tisíc důvodů nařknout mě z bláznovství. Vím, že máš pořád proč hájit svou 
beznaděj. Vím.   
 

Možná i já riskuji, že nadlouho zůstanu mlčet, pokud mi budeš vyprávět o bolestech člověka: o hladu, o 
utrpení, o drogách, o násilí. Asi nebudu mít žádnou odpověď, pokud zavedeš hovor na války, 
vykořisťování, zneužívání dětí… 
  

Možná i já propadnu pesimismu, až mi budeš vyprávět o pouliční prostituci, o růstu krádeží a loupeží, o 
vzrůstající krutosti mladých lidí. 
  

Možná i já podlehnu lichotkám skepticismu, pokud uslyším, jak mluvíš o zneužívání moci, o pláči 
chudých, o ponížení tolika lidí bez práce, o bídě vykořisťovaných dětí. 
  
Možná uvidíš, jak je i má naděje vratká, až mi budeš vyprávět o Tereze, která umírá v pětatřiceti letech 
na rakovinu. Nebo o Petrovi, kterému v deseti letech zbytečně operovali mozek. Nebo o Lence a 
Honzovi, kteří se po třech letech manželství, a poté, co přivedli na svět dítě, vydali každý svou cestou, 
protože už si nemají co říct. 
  
Tohle všechno vím: ale chci až do poslední chvíle vsázet všechny své karty na to neuvěřitelné a 
navzdory všemu říct, že už není důvod k pláči! 
  
Ježíšovo vzkříšení vysušilo všechny jeho prameny! A všechny ty slzy, se kterými se ještě kolem 
setkáváme, jsou jen poslední kapky vytékající z už uzavřeného kohoutku. 
  
Usmiřme se radostí. Ať Velikonoce porazí náš hřích, ať prolomí všechny naše strachy a ať nám ukáží 
smutek, nemoci, násilí a dokonce i smrt z té správné strany: ze strany „třetího dne.“  Z té strany se nám 
Kalvárie ukáže jako Tábor. A kříže budou vypadat jak antény, skrze které k nám přichází hudba z nebe. 
A všechna utrpení světa pro nás už nebudou chrčením smrtelné agonie, ale porodními bolestmi. 
  
A stigmata po hřebech na našich ukřižovaných rukou budou štěrbinky, skrze které k nám už od této 
chvíle proniká světlo nového světa! 
 
 
Požehnané Velikonoce!   
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=5495

