
ČESKY

Vienna International Religious Centre   www.virc.at

Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho. (Žl 118,24)

Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který
hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku:
Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta,
jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh
byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my
jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale
pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a
dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm,
které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s
ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal,
abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je
Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm
vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane
odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."

(Bratři a sestry!) Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to,
co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to
myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece
už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže
Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.
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Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě
za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn.
Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi,
kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a
nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a
zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník
byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se
dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam
leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě,
neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke
hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že
Ježíš musí vstát z mrtvých.

Ty jsi ten vzkříšený.

Ty jsi naše vzkříšení.
Ponížení
budou nazváni:
Povýšení.
Ty, kteří neměli žádný domov
budeme oslovovat:
O vy navrátilci!
Sklonění a zasmušilí
budou nazváni:
Radující se.
O mlčících a zahořklých
budeme hovořit:
Podívejte se na zpívající!

Obtížení
dostanou jméno:
Smějící se.
A ti, kteří jsou ve stínu smrti:
Ochránění.
Ty, kteří zemřeli
budou nazývání:
Ti, kteří se probudili
nebo také
Znovuzrození.

(Joop Roeland, , "Die Stimme
eines dünnen Schweigens" –
"Hlas jemného mlčení")
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Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho. (Žl 118,24)

Petr se ujal slova a promluvil: "Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan,
událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal
Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel,
prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny,
které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a
v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne
vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm,
které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a
pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se
vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad
živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze
něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."

(Bratři a sestry!) Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte
ten starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený
chléb. Vždyť náš velikonoční beránek – Kristus – je už obětován. Proto
slavme svátky ne se starým kvasem, který znamená špatnost a
nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je s poctivostí a životem
podle pravdy.

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a
spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k
tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu,
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a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu
první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po
něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl
svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který
přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle
Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů.
Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do
hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím
leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se
Marie: "Proč pláčeš? " Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím,
kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše;
ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V
domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane,
odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl:
"Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky "Rabbuni", to znamená 'Mistře'.
Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k
mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k
Bohu svému i Bohu vašemu." Marie Magdalská šla k učedníkům a
oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl."

Ty jsi ten vzkříšený.

Ty jsi naše vzkříšení.
Ponížení
budou nazváni:
Povýšení.
Ty, kteří neměli žádný domov
budeme oslovovat:
O vy navrátilci!
Sklonění a zasmušilí
budou nazváni:
Radující se.
O mlčících a zahořklých
budeme hovořit:
Podívejte se na zpívající!

Obtížení
dostanou jméno:
Smějící se.
A ti, kteří jsou ve stínu smrti:
Ochránění.
Ty, kteří zemřeli
budou nazývání:
Ti, kteří se probudili
nebo také
Znovuzrození.

(Joop Roeland, , "Die Stimme eines
dünnen Schweigens" – "Hlas jemného
mlčení")


