Slovensky

Toto je deň Krista Pána,
radujme sa, aleluja! (Ž 117,24)

Peter sa ujal slova a povedal: "Vy viete, čo sa po krste, ktorý
hlásal Ján, dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley: ako Boh
pomazal Ježiša Nazaretského Duchom Svätým a mocou; on
kade chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých diablom
posadnutých, lebo Boh bol s ním. My sme svedkami všetkého,
čo urobil v judskej krajine a najmä v Jeruzaleme.
No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho však na tretí deň
vzkriesil a chcel, aby sa viditeľne zjavil, ale už nie všetkému
ľudu, lež iba svedkom vopred určeným od Boha; nám, ktorí
sme s ním po jeho vzkriesení jedli a pili.
A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a svedčili, že Boh jeho
ustanovil za sudcu živých i mŕtvych.
O ňom všetci Proroci svedčia, že každý, kto v neho verí, pre
jeho Meno dosiahne odpustenie hriechov."

Bratia a sestry, s Kristom ste vstali z mŕtvych, preto hľadajte, čo
je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je
hore, nie na to, čo je na zemi!
Veď ste zomreli a váš nový život je s Kristom ukrytý v Bohu. A
keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v
sláve.
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V prvý deň po sobote ráno, ešte za šera, Mária Magdaléna
prišla k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.
Bežala teda k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého
Ježiš miloval, a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a
nevieme, kam ho položili."
Peter a ten druhý učeník sa vybrali k hrobu. Obidvaja bežali,
ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter a prišiel k
hrobu prvý. Nahol sa a videl poskladané plachty, ale dnu
nevošiel.
Prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu.
Videl poskladané plachty a šatku, ktorú mal Ježiš na hlave; tá
nebola pri plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste.
Potom vošiel aj druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý; i
videl a uveril. Doteraz totiž ešte nevedeli, že podľa Písma má
vstať z mŕtvych.

Ty si ten vzkriesený.
Ty si naše vzkriesenie.
Ponížených budú volať povýšení.
Za tými, ktorí nemali domov,
budú volať: vy, čo máte domov!
Zlomených a tých, čo prebývali v temnote
budú nazývať: tancujúcimi
tichým a zatrpknutým budú tlieskať:
pozrite na spievajúcich!
Tých, čo niesli ťažké bremená
budú prezývať: radujúcimi.
A tých, čo putovali v tôni smrti budú volať:
to sú tí, čo ich Pán niesol a ochraňoval.
Mŕtvi dostanú meno:
prebudení alebo tiež novonarodení.
(Joop Roeland, "Die Stimme eines dünnen Schweigens"
"Hlas tichého mlčania")
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Toto je deň Krista Pána,
radujme sa, aleluja! (Ž 117,24)

Peter sa ujal slova a povedal: "Vy viete, čo sa po krste, ktorý hlásal Ján,
dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley: ako Boh pomazal Ježiša
Nazaretského Duchom Svätým a mocou; on kade chodil, dobre robil a
uzdravoval všetkých diablom posadnutých, lebo Boh bol s ním. My sme
svedkami všetkého, čo urobil v judskej krajine a najmä v Jeruzaleme.
No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho však na tretí deň vzkriesil a
chcel, aby sa viditeľne zjavil, ale už nie všetkému ľudu, lež iba svedkom
vopred určeným od Boha; nám, ktorí sme s ním po jeho vzkriesení jedli
a pili.
A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a svedčili, že Boh jeho ustanovil za
sudcu živých i mŕtvych.
O ňom všetci Proroci svedčia, že každý, kto v neho verí, pre jeho Meno
dosiahne odpustenie hriechov."

Bratia a sestry, neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyhoďte
starý kvas a buďte novým cestom, pretože ste už nekvaseným chlebom.
Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.
Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zloby a neprávosti,
ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.

V prvý deň po sobote ráno, ešte za šera, Mária Magdaléna prišla k hrobu
a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda k Šimonovi
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Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a povedala im:
"Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili."
Peter a ten druhý učeník sa vybrali k hrobu. Obidvaja bežali, ale ten
druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa
a videl poskladané plachty, ale dnu nevošiel.
Prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl
poskladané plachty a šatku, ktorú mal Ježiš na hlave; tá nebola pri
plachtách, ale osobitne zvinutá na inom mieste.
Potom vošiel aj druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý; i videl a uveril.
Doteraz totiž ešte nevedeli, že podľa Písma má vstať z mŕtvych. Potom
sa učeníci vrátili domov.
Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do
hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým
uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej
opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a
neviem, kde ho položili."
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je
to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v
domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol,
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem."
Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala:
"Rabbuni," čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: "Už ma nedrž, veď som
ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im:
Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu
Bohu."
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: "Videla som Pána," a že jej
toto povedal.

Ty si ten vzkriesený.
Ty si naše vzkriesenie.
Ponížených budú volať povýšení.
Za tými, ktorí nemali domov,
budú volať: vy, čo máte domov!
Zlomených a tých, čo prebývali v
temnote
budú nazývať: tancujúcimi
tichým a zatrpknutým budú tlieskať:
pozrite na spievajúcich!
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Tých, čo niesli ťažké bremená
budú prezývať: radujúcimi.
A tých, čo putovali v tôni smrti budú
volať:
to sú tí, čo ich Pán niesol a ochraňoval.
Mŕtvi dostanú meno:
prebudení alebo tiež novonarodení.
(Joop Roeland, "Die Stimme eines
dünnen Schweigens"
"Hlas tichého mlčania")
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