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PO JEŽÍŠOVĚ SMRTI

Nebe bylo zahaleno temnými mraky a celá příroda byla za-
střena truchlivostí. Bylo neobvyklé ticho, jako po bouři. Strašné
mučení skončilo, Pán Ježíš vydal svého ducha do náruče Otcovy.
Dokonal dílo spásy.

KRISTOVO SESTOUPENÍ DO PŘEDPEKLÍ

Když Ježíš umíral, zvolal silným hlasem: „Otče, do tvých rukou
poroučím svého ducha!“ Jeho mrtvé tělo zůstalo na kříži. Pak bylo ulo-
ženo do hrobu. Ježíšův duch vystoupil do náruče Otcovy a pak
sestoupil do místa zvaného šeol neboli hádés (podsvětí), kde byli
duchové zemřelých i mnohých spravedlivých, kteří očekávali spa-
sení. Byl obklopen velkým množstvím andělů. Andělé zatloukli
na bránu a poroučeli otevřít.

Andělé: Otevřete bránu! Otevřete! Ať vejde Král slávy!
Zářící Spasitel vítězoslavně, doprovázen anděly v triumfálním

průvodu, vstupuje do šeolu. Duše ještě nepoznaly Spasitele, ale
byly naplněny radostnou touhou. Jeho přítomnost je pronikla
jako světlo a rosa spásy. Pán se jim dal poznat.

Ježíš: Nebojte se. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední...
Mám klíče od podsvětí i smrti.

Andělé volali mocným hlasem:
Andělé:
– Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohat-

ství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.
– Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti ne-

lpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal
se jedním z lidí.

– A v podobě člověka se pokořil a stal se poslušným až k smr-
ti, a to smrti na kříži.

– Proto Ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé
jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na
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nebi, na zemi i pod zemí – a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha
Otce, že Ježíš Kristus je Pán!

– Ježíš Kristus odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil je veřejné
potupě a skrze svůj kříž nad nimi slaví vítězství!

– Povstane Bůh a rozprchnou se Jeho nepřátelé, na útěk se
před Ním dají, kdo Ho nenávidí.

Zlí duchové utíkali pryč a křičeli:
Zlí duchové: Co je ti do nás? Co tu chceš? Ó běda nám, běda...!
Nad šeolem panoval anděl temnoty, který měl pod sebou jiné

démony a držel v područí zemřelé. Když Ježíš zlomil jeho vládu,
počal sténat a volat:

Šeol: Lépe by bylo, kdybych nepřijímal Narozeného z Marie!
Svým příchodem zničil mé panství! Mé závory zlomil! Duše těch,
které jsem dosud držel, vzkřísil, protože je Bůh! Zvítězil nade
mnou! Zničena je má vláda!

Andělé svazovali celé zástupy zlých duchů. Všichni museli
Ježíše vyznat a klanět se mu, což jim působilo největší trápení. Pro
duše spravedlivých nastal dlouho očekávaný moment osvobození.

Andělé slavnostně provolávali žalm:
Andělé:
– Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, Jeho milosr-

denství je věčné!
– Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které

vykoupil z rukou protivníka: Jeho milosrdenství je věčné!
– Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v po-

nížení, klesali, a nikde žádná pomoc.
Andělé společně: Náš Bůh je však zachránil z tísně: vyvedl

je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta. Rozrazil bron-
zová vrata, železné závory zlomil!

Zachráněné duše v nevýslovné radosti vzdávaly čest Ježíši, vy-
znávaly Ho za svého Spasitele a Pána a klaněly se Mu.

Zachráněné duše:
– Ty jsi náš Vysvoboditel!
– Ty jsi náš Spasitel! Milujeme Tě!
– Ty jsi nás vykoupil svou krví. Patříme Tobě!
– Ty jsi Ten od věků zaslíbený a námi tak dlouho očekávaný

Mesiáš!
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– Klaníme se Ti! Vzdáváme Ti chválu!
Pak Ježíši začaly prozpěvovat chvály duše spravedlivých a pra-

otců:
Duše spravedlivých a praotců:
– Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, pro-

tože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kme-
nů, jazyků, národů a ras.

– Beránkovi patří dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!
Nevýslovná slast a blaženost pronikla všemi dušemi. Mezi du-

šemi spravedlivých praotců byl Adam, Eva, Abrahám, Job, David,
Jákob, Ježíšovi prarodiče Jáchym a Anna, pěstoun Josef a mnoho
jiných. Bylo velmi dojemné, když Pánova ducha obklopovali tito
blažení a potěšení duchové.

Mnohé duše byly nyní poslány, aby pozdvihly z hrobu svá těla.
Později, po Ježíšově vzkříšení, vstoupili do svatého města a vydali
zjevné svědectví o vzkříšeném Pánu, protože se ukázali mnohým.

Duše vykoupené z předpeklí, už nebyly drženy v duchovní
paralyzaci, ale toto místo se Kristovým příchodem stalo pro sprave-
dlivé rájem, místem světla a poznání, které jim Spasitel otevřel svou
smrtí. Tak jako při Ježíšově smrti byla roztržena opona, která od-
dělovala svatyni od velesvatyně, tak také Ježíšovou smrtí byly ote-
vřeny brány ráje. Sem přišla také duše kajícího lotra a uzřela Pána
v ráji podle příslibu, který mu dal.

Toto vše se odehrávalo v duchovní oblasti. V tom čase Ježí-
šovo tělo dál viselo na kříži na Golgotě. Pod křížem stála v hlu-
boké bolesti Ježíšova matka, Jeho věrný učedník Jan a ženy, které
Ježíše následovaly z Galileje.

Maria se obrátila na Jana:
Maria: Kdo mého Syna pochová?
Učedník Jan jen bezmocně sklopil oči.

JOSEF Z ARIMATIE U PILÁTA

Zatím do Pilátova paláce vstupuje nějaký člověk. Je to Josef
z Arimatie, dobrý a spravedlivý muž, člen velerady, který s nespra-
vedlivým odsouzením Ježíše nesouhlasil. Byl Ježíšovým učední-
kem, ale tajným, protože se bál židů. Dnes viděl tu strašnou krutost
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a nespravedlnost s jakou nakládali s Ježíšem, všechnu podlost a
zášť velekněží. Na druhé straně viděl pokoru a tichost Ježíše, s ja-
kou odevzdaností a odhodlaností vše přijímal. Tehdy ztratil vše-
chen strach a všechny ohledy na to, co si kdo o něm myslí. Ne-
zajímalo ho už, jaký dopad to pro něj bude mít, když se veřejně
přizná k Ježíši. Po tom strašném Ježíšově utrpení, kterého byl
svědkem, se v jeho srdci zrodila touha vzdát Ježíši poctu alespoň
malou službou – uctivým pohřbem. Proto směle vešel k Pilátovi,
aby si od něj vyžádal dovolení.

Josef: Přišel jsem tě požádat o Ježíšovo tělo.
Pilát: On už zemřel?
Pilát se chvíli odmlčel. Byl v nitru vyděšený z temnoty a ze-

mětřesení, které nastalo po všech těch událostech, které se týkaly
Ježíšova odsouzení a smrti.

Pilát: Chvíli počkej.
Pilát se obrátil na sluhy:
Pilát: Zavolejte setníka, ať mi podá zprávu o jeho smrti. A

proč ty, Josefe, žádáš jeho tělo?
Josef: Chceme je důstojně pohřbít. Ježíš, zvaný Kristus, si

zaslouží uctivý pohřeb. Velmi si Jej vážím a chci Mu vzdát aspoň
tuto poslední poctu. Jsem ochoten dát cokoliv. Mám připraven
nový hrob, bude mi ctí, když zde spočine Ježíšovo svaté tělo. Vím,
že nebyl ničím vinen, přestože Ho naši velekněží tak nenávistně
obviňovali.

Pilát: Ano, byl nevinný. Samozřejmě! Co ale dělat? Křičeli jak
zběsilí: „Ukřižuj! Ukřižuj!“ Kdybych odmítl, velekněží a farizeové
by iniciovali šarvátky a nakonec by zorganizovali povstání. Je le-
pší, aby zahynul jeden, než pobít celý národ. Od časného rána
křik a vřava, vyhrožování. Byli tak plni zloby, že je neuspokojilo
nic, jen jediné – smrt židovského krále. A když dosáhli svého a já
nad něj nechal napsat: „Ježíš Nazaretský – král židovský“ ani to ne-
mohli snést – „Nepiš to tak, napiš, že si tak sám nechal říkat...“ Ale v tom
jsem jim neustoupil: Co jsem napsal, napsal jsem. To mi hned tak
nezapomenou. „Král židovský“ – všichni to museli číst.

Po chvíli přichází setník Longin.
Pilát: Ten, kterého jsi měl střežit a na jehož popravu jsi měl

dohlédnout, už zemřel?
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Longin: Ano, pane. Ježíš Nazaretský je už mrtev. Kosti jsme
mu nelámali, i když o to židé žádali. Viděli jsme, že je mrtev. Je-
den z vojáků mu probodl kopím bok a hned vyšla krev a voda.

Longin se chvíli odmlčel a pak pokračoval:
Longin: Jeho umírání a smrt byla velmi zvláštní. Nikdy jsem

nic podobného nezažil. Když visel na kříži, slunce se na tři hodiny
zatmělo a nastala všude tma. Kolem třetí hodiny zvolal mocným
hlasem: „Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha.“ Tehdy nastalo
silné zemětřesení. Jakoby Bůh odpovídal na to, co se s Ním stalo...
Pane, On byl opravdu Syn Boží!

Pilát: Ptal jsem se tě jen, jestli už zemřel! Odpovídej na otázku!
I když se to Pilát snažil skrývat, bylo vidět, že ze zpráv o zna-

meních, která se děla při Ježíšově smrti, je ještě více vyděšený a
plný úzkosti. Pak se obrátil k Josefovi z Arimatie.

Pilát: Můžeš si vzít jeho tělo. Longine, zajisti, ať vojáci tělo
židovského krále neodhodí spolu s těly těch dvou lotrů. Ať ne-
chají Josefa z Arimatie sejmout je z kříže a pohřbít.

Longin: Rozkaz, Pane!
Josef na znak poděkování schýlil hlavu. Alespoň takové ma-

ličké zadostiučinění může Ježíši dát... Do očí mu vstoupily slzy
dojetí a úlevy. Když vyšel od Piláta, hned poslal svého sluhu na
Golgotu.

Josef: Běž rychle říct Ježíšově matce Marii a Jeho přátelům,
že Ježíšovo tělo bude důstojně pochováno. Jdu nakoupit plátna
a vše ostatní potřebné k pohřbu. Brzy tam přijdu, a sejmeme
Ježíšovo mrtvé tělo z kříže.

Sluha: Běžím, pane!
Sluha plný tichého obdivu, jak se to mohlo jeho pánu poda-

řit, a s blahým pocitem, že může přinést takovou zprávu Ježíšo-
vým nejbližším, běžel splnit úkol, jak nejrychleji mohl. Jen co
odběhl, už tu byl Nikodém – farizej, židovský hodnostář, který
kdysi přišel k Ježíši v noci, aby si poslechl Jeho učení. Josef mu
hned oznámil:

Josef: Pilát svolil, abychom sňali a pochovali Ježíšovo tělo.
Nikodém: Bohu díky! Přinesl jsem sto liber směsi myrhy a

aloe.
Josef: Půjdeš tam se mnou?
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Nikodém: Ano, samozřejmě. Už se pronásledování ze strany
velekněží nebojím. Po tom všem, čeho se dopustili na Ježíši, se už
nikdy nechci do velerady vrátit.

Josef: Ani já ne.
Nikodém: Slyšel jsi o tom, že po Ježíšově smrti se chrámová

opona roztrhla v půli odshora až dolů?
Josef: Ano, je to jasný znak od Boha. Kéž by o tom velekněží

a starší přemýšleli a nechali se pohnout k pokání – alespoň ně-
kteří. Byl to strašný zločin, který na Ježíši spáchali.

POHŘEB

Když Josef a Nikodém rychle nakoupili vše potřebné k po-
hřbu, odebrali se na Golgotu. Už zdaleka viděli čnít kříže – a na
prostředním viset Ježíše. Oba se zastavili.

Nikodém: Vzpomínám si, když jsem tehdy přišel k Ježíši po-
prvé, bylo to v noci, řekl mi: „A jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti,
tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.“ (J 3,14)

Josef: Myslíš, že náš Pán měl na mysli toto?
Nikodém: Nevím, teď se mi zdá, že ano.
Josef a Nikodém chvíli stáli a dívali se na vyvýšený kříž. Pak

mlčky, s bolestí v srdci, pokračovali v cestě; přemýšleli o Pánových
slovech. I když jim přesně nerozuměli, přesto se jich velmi dotý-
kala. Když přišli na Golgotu, zastihli tam Ježíšovu Matku Marii,
učedníka Jana, Marii Magdalénu a jiné zbožné ženy. Josefa z Ari-
matie a Nikodéma silně pronikla bázeň Boží. Když teď viděli Pána
zblízka – mrtvého, obnaženého, nepochovaného, hořce zaplakali
a v slzách promluvili:

Nikodém: Ó, Ježíši.
Josef: Jak Tě já, bídný, pochovám, můj Pane? Jakým plát-

nem Tě ovinu? Jak se svýma rukama dotknu Tvého svatého těla?
Ve veliké truchlivosti a úctě začali snímat Pána Ježíše z kříže

a připravovat tělo k pohřbu. Všichni byli velmi dojati. Byli vážní,
zarmoucení a plni mlčenlivé lásky. Jen Magdaléna se plně oddala
bolesti a nevnímala nic, co se kolem ní děje. Snětí Ježíše z kříže
bylo nepopsatelně dojemné. Vykonali všechno tak opatrně a šetr-
ně, jako by se báli, že způsobí Pánu bolest. Byli proniknuti takovou
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láskou a úctou k Jeho svatému tělu, jakou cítili k Pánu samému
za Jeho pozemského života. Všichni přítomní jen tiše, upřenýma
očima, vzhlíželi k tělu Spasitele a sledovali pozorně každý pohyb.
Muži promluvili nezbytná slova jen šeptem, jakoby vykonávali
posvátný obřad. Když zaznívaly údery kladiva při vytloukání hře-
bů, všichni byli znovu jati hlubokou bolestí, protože zvuk úderů
jim připomínal strašné přibíjení Ježíšových rukou a nohou. Že-
ny tiše plakaly.

Josef: Nejdříve levou ruku... teď pravou...
Nikodém: Jane, pomoz nám přidržet tělo našeho Pána.
Josef: Ještě nohy...
Veliký hřeb z nohou vyrazil s velikou námahou sám setník

Longin. Jeho srdce se naprosto změnilo. Ochotně pomáhal Je-
žíšovým přátelům. Velmi ho trýznilo, že měl také podíl na tom
strašném mučení Ježíše. Zdvihl vypadlé hřeby a uctivě je položil
na zem vedle Nejsvětější Matky. Pak spouštěli tělo Pána z kříže.
Longin je uchopil pod koleny, zatímco Josef a Nikodém, držíce
hořejší část těla s pažemi, opatrně a pomalinku sestupovali po
žebřících, jako by nesli těžce raněného přítele.

Nyní muži položili mrtvé, nejsvětější tělo Vykupitele do ná-
ruče Jeho Matky, jež k němu vzpínala své ruce s bolestí a touhou.

Nikodém: Matko...
Láska a bolest Nejsvětější Matky byly stejně veliké. Znovu mě-

la v náručí svého milovaného Syna, jemuž za celou dlouhou dobu
mučení nemohla prokázat nejmenší službu. Teď zblízka viděla
hrozně ztýrané přesvaté tělo; strašné rány měla přímo před očima.
Její pohled bloudil od jedné rány k druhé, od jedné podlitiny k
druhé, četl z každé stopy násilí pravdu o nezlomné síle Jeho obětavé
lásky. Vypadala, jako by na sobě zakoušela všechno to, co zanecha-
lo stopy na Ježíšově zmučeném těle. Magdaléna ležela u nohou
Mistrových, s obličejem přitisknutým na Jeho probodené nárty.

Panna Maria byla při všem nevýslovném utrpení pevná a
statečná. Rozvázala vzadu trnovou korunu a s velikou opatrností
ji sňala z Ježíšovy hlavy. Obličej Páně byl pod krví a ranami stěží
k poznání. Vlasy a vousy byly místy vyrvané, slepené krví. Maria,
tiše plačíc, sklonila svůj obličej k Ježíšově tváři.
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Longin stál opodál a při pohledu na Ježíšovu matku, která
držela v náručí svého umučeného syna, se rozplakal. Kolik let už
neplakal! Jeho vojenská tvrdost a hrdost byla zlomena už tehdy,
když při Ježíšově smrti vyznal, že On byl opravdu Syn Boží. Ne-
styděl se to vyznat ani před vojáky, kteří mu byli podřízeni. Mnozí
byli jeho slovy otřeseni a následovali ho. Jako on se bili v prsa.
Tím víc dal Longin průchod svým citům zde, mezi Ježíšovými
nejvěrnějšími. Rozhodl se už definitivně – i on se stane Ježíšovým
učedníkem a přijme křest.

Josef s Nikodémem již chvíli stáli a tiše čekali. Tu přistoupil
učedník Jan a třesoucím se hlasem řekl Panně Marii:

Jan: Matko, prosím, dovol, abychom tělo Pána připravili k po-
hřbu. Blíží se už sobota.

Maria jen mlčky přikývla. V této velké bolesti si připomínala
Ježíšova slova: „Syn člověka bude vydán pohanům, budou se mu posmí-
vat, tupit ho a plivat na Něj, zbičují Ho a zabijí, ale třetího dne vstane
z mrtvých.“ (Lk 18,33)

V duchu si znovu opakovala: „ale třetího dne vstane z mrtvých.“
Pak v tiché odevzdanosti a pevné naději na brzké shledání s Ním,
vydala tělo svého milovaného Syna k pochování.

Muži zvedli Pánovo svaté tělo s plátnem, na kterém spočívalo,
z klína Jeho matky. Dobře ho pak zavinuli do lněného plátna s von-
nými látkami. Maria poklekla k hlavě svého Syna a pokryla ji šát-
kem. Všichni obstoupili Ježíšovo tělo, poklekli a s pláčem se loučili.
Muži položili svaté tělo na kožená nosítka. Nikodém a Josef je nesli
vpředu, Jan a Longin vzadu. Za nimi šla Nejsvětější Panna, Mag-
daléna, Marie Kleofášova, Veronika, Salome, Zuzana a jiné ženy.

Tak kráčeli směrem k hrobu zpívajíce tichým, žalostným ná-
pěvem žalmy. Na výšině chvíli stál a přihlížel pohřebnímu průvodu
Jakub starší. Brzy však zmizel; odešel to zvěstovat ostatním apo-
štolům, kteří se skrývali.

Pohřební průvod vešel do blízké zahrady. Na jejím konci se
rozkládala skála, v níž byl vytesán hrob. Když došli k hrobové skále,
odkryli máry a pozvedli z nich mrtvé Pánovo tělo, zahalené do
sukna. Svaté ženy stály při vchodu do jeskyně. Čtyři muži nesli tě-
lo Páně dovnitř a při světle pochodní ho opatrně uložili do hrobu.
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Učedník Jan spolu s Josefem z Arimatie a Nikodémem pro-
kázali svému Pánu lásku slzami a s úklonou vystoupili z jeskyně.
Panna Maria potom vešla do hrobu sama. Tiše plačíc se sklonila
nad mrtvým tělem svého Syna, ovinutém v plátně. Pomalu pokle-
kla v tiché odevzdané modlitbě. Tak jako v okamžiku zvěstování,
při cestě do Betléma s malým Ježíškem pod srdcem, při útěku do
Egypta i pod křížem, stejně se modlila i teď:

Maria: Buď vůle Tvá, Pane! Jsem Tvá otrokyně. Věřím Ti,
Pane.

Tak zůstala pohroužena v modlitbě nějaký čas.
Po chvíli přichází učedník Jan. Rozumí dobře tomu, co pro-

žívá Matka Jeho milovaného Mistra, vždyť stál pod křížem vedle
ní. Proto se soucitem řekl:

Jan: Matko, ...
To, že ji tak teď oslovuje, má pro něj hluboký význam. Byla

to poslední vůle Jeho milovaného Mistra, aby přijal Marii za svou
matku. V uších mu ještě zněla poslední Ježíšova slova z kříže: „Hle,
tvá matka.“ (J 19,27) Tato slova se mu vryla hluboko do srdce.

Maria však byla pohroužena do modlitby, a proto ho hned
neslyšela. Jan tiše zopakoval:

Jan: Matko, vím, že bys tu ráda zůstala déle, ale už musíme jít...
Maria tiše přikývla.
Jan: Cítím hluboký smutek, Ježíš je mi vším – ztratil jsem vše-

chno. Ježíš se pro mě stal smyslem života, následování až pod
kříž... A co dál?

Maria: Synu...
Jan zvedl s dojetím oči. Bylo to poprvé, co ho tak Maria oslo-

vila. Od Mistrovy smrti nepromluvila mnoho slov. Maria přijala
Ježíšovu poslední vůli z kříže: „Ženo, hle tvůj syn.“ Hleděl na ni
pohledem plným očekávání. Po smrti Jeho mistra se stala jeho
oporou, opravdovou Matkou.

Jan: Ano, Matko?
Maria: Vzpomínáš si na Ježíšova slova, když mluvil o svém

utrpení, které má podstoupit?
Jan mlčky přikývl. A znovu mu před očima vyvstala ta straš-

ná muka, výsměch, plivání, bičování, kterého byl svědkem před
pár hodinami.
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Maria: Tehdy můj Syn také řekl: „Syn člověka ale třetího dne
vstane z mrtvých.“

Jan na ni zkoumavě pohleděl, jako by plně nerozuměl, o
čem mluví.

Maria viděla, že v této situaci není ještě schopen pochopit.
Chvíli mlčela a pak řekla:

Maria: Pojďme už tedy.
Muži přivalili ke hrobu velký kámen, jímž se hrob zajišťoval.

Kámen byl vytesán do tvaru kruhu. Třicet centimetrů silný, o
průměru asi jednoho metru. Při vchodu byla pro něj vydlabána
malá prohlubina. Byl těžký, muži museli užívat tyče jako páky.
S hřmotem kámen dosedl na místo. Zapadl pevně do prohlubně
před vchodem. Ženy tiše zavzlykaly. Kámen uzavřel hrob.

Ježíšův pohřeb byl u konce.
Poté se všichni začali v tichosti rozcházet. Zůstala jen svatá

Panna Maria, Magdaléna, Marie Kleofášova a Jan. Tiše se mo-
dlili. Ostatní se pomalu vraceli do města.
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PO POHŘBU

Nikodém s Josefem šli dlouho vedle sebe beze slova. Jejich
myšlenky přetékaly bolestnými dojmy posledních dvou dnů.

První promluvil Nikodém:
Nikodém: Nemůžu uvěřit, že je všemu konec.
Josef: Přišlo to tak nečekaně... Kaifáš si pospíšil. Užíral se zá-

vistí, viděl, jak se lid hrne za Ježíšem. Bál se, že všichni uvěří, že
je Mesiáš.

Nikodém: A ty? Co si teď po tom všem myslíš ty? Byl jím?
Josef: Byl. Ale vznešení vůdcové našeho národa takového

Mesiáše, který kárá jejich pokrytectví, pýchu a farizejství, nechtěli.
Jim byla Pravda nepříjemná, potřebovali ji umlčet.

Nikodém: Ale ty ses jí zastal, Josefe, dnes v noci, na tom vlčím
shromáždění v Kaifášově domě…

Josef: Proto mě odtamtud velmi rychle vyhodili. Ale nelituji
toho. Spíše lituji všechny, kteří pro prchavou přízeň mocných,
zapřeli své svědomí a odsoudili na smrt nevinného. Byl to soud
s předem připraveným rozsudkem!

Nikodém: Chtěl bych mít tvou odvahu, Josefe…
Josef: Vždyť tebe vyvedla chrámová stráž taky – a ne moc

dlouho po mně.
Nikodém: Ale měl jsem strach… Jisté však je, že má noha

tam už nikdy nevkročí. Nechci mít s tím vražedným spolkem nic
společného!

Josef: Já taky ne!
Nikodém: Myslím, že ode dneška jsme my dva na černé li-

stině synedrionu. Asi nás brzo vyloučí ze synagogy.
Josef: Lepší je být vyloučen ze synagogy než z Boží přízně!
Nikodém: Léta jsem četl svatá Písma, ale stále se mi zdálo,

že na nich leží jakási rouška. S Ježíšem slova svatého Zákona ožila.
Začal jsem konečně chápat, že Bůh touží více po mém srdci, než
po přesném dodržování předpisů. Dokonce bych řekl, že pro Boha
je důležitá jen jediná věc – srdce.
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Josef: Hmm... Když jsem slýchával Ježíše, když jsem s Ním
mohl být, měl jsem pocit, že Bůh je tak blízko... S Ježíšem mělo
všechno smysl – i trápení i radost. Bez Něho je utrpení tísnivé a
radost prázdná… A co teď bude dál?

Nikodém: Nevím… Vzpomínám, jak jsem přišel za Ježíšem
poprvé. Byla noc… Vidíš, přece jen jsem bázlivý. Šel jsem tam po-
tají, protože jsem se bál ostatních členů velerady.

Josef: Vím o tom. Už tehdy proti Němu vystupovali. Všem
vyhrožovali, jen aby nikdo neměl odvahu Ho následovat. A sami
nechtěli ani slyšet ani rozumět ničemu, co učil. Zacpali si uši i srdce.

Nikodém: Byl jsem si tenkrát jistý – a dodnes jsem, že Ježíš
přišel od Boha. Vždyť nikdo nemůže dělat takové věci jako On,
kdyby s ním nebyl Bůh… Tehdy, té noci, mi řekl: „Musíš se znovu
narodit. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.“

Josef: Tys tomu rozuměl?
Nikodém: Ne. Nerozuměl jsem tomu. Ale uvědomil jsem si

jedno, že mi něco chybí.
Josef: Co?
Nikodém: To jsem taky nevěděl. Když jsem se Ježíše zeptal,

jak se to může stát, říkal ještě jiné věci, kterým jsem taky moc ne-
rozuměl. Od té doby jsem se každý den modlil: „Můj Bože, vím,
že mi něco chybí, ale nevím co. Otevři oči mého srdce, abych pro-
hlédl. Pomoz mi, prosím. Dej mi narodit se z Ducha.“

Josef: Hmm... A byla tvá modlitba vyslyšena?
Nikodém: Byla. Dnes, když jsem stál na Golgotě a viděl jsem

Ježíše ukřižovaného, vzpomněl jsem si na Jeho slova z té noci:
„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v Něho věří, měl život věčný.“ (J 3,14-15)

Josef: ... život věčný... Tys ale řekl: „... tomu, kdo v Něho věří...“
Nikodém: Ano. Každému, kdo věří v Ježíše. Já jsem v Ježíše

uvěřil. On je Syn Boží!

Josef s Nikodémem vešli do města malou brankou v městské
zdi, rozloučili se a každý se vracel do svého domu. Za chvíli Ni-
kodém potkal v jedné z uliček Jakuba Alfeova, který se ho se stra-
chem a slzami vyptával na vše, co se stalo. Potom, co Pána zatkli
v Getsemanské zahradě, většina apoštolů neměla odvahu vstoupit
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do města, schovávali se v okolí a čekali, co bude dál. Čas od času
jim někdo přinesl zprávu o odsouzení a pak... pak o popravě Ježí-
še! Jen někteří se odvážili přijít na Golgotu, ale i tam se schováva-
li v zástupu. Až teď, když se začalo stmívat, potají vešli do města.

Když se Jakub rozloučil s Nikodémem, kráčel rychlým kro-
kem uličkami Jeruzaléma. Moc si přál, aby nikoho nepotkal. Hlavu
měl skloněnou. Na ulicích nebylo živé duše. Najednou se ale ote-
vřely dveře jednoho domu a vyšli z nich dva muži a jedna žena.
Jakmile jeden z nich zahlédl Jakuba, hned ho poznal.

Kolemjdoucí: Ale hleďme, koho to tu máme! Jednoho z ná-
sledovníků Galilejského! Dobře vám tak! Dělali jste se lepšími, než
druzí. Teď jistě litujete, že jste se s ním zapletli!

Jakub stiskl zuby a chtěl mlčky projít. Ale tu se posměšně ozval
i druhý muž i žena:

Jiný cizí muž: Kdepak je to království, o kterém tvůj Mistr
tolik mluvil?

Žena: Dnes jsme byli svědky toho, jak vašeho krále slavnostně
provedli městem s královskou korunou na hlavě!

Kolemjdoucí: Tesař a judský král – to mě podržte!
Jakub Alfeův: Lépe byste udělali, kdybyste mlčeli!
Kolemjdoucí: A pročpak?! Teď, když se o tvém Mistru de-

finitivně rozplynuly všechny iluze? Teď, když se ukázalo, že není
Boží Syn, je konec! Rozumíš?! Konec!!

Žena: Následoval jsi nepravého mesiáše!!! Zbloudilče! Vrať
se k víře svých otců! Šel jsi falešnou cestou!

Jakub Alfeův: Nevíš, co mluvíš…
Žena: Říkám ti: vrať se na správnou cestu! Jinak si i pro tebe

přijdou, tak jako pro Galilejského! Pro vás všechny! Jste jako mo-
rová rána! Je třeba vás vyhubit! Čím dřív, tím líp!

Jiný cizí muž: Přesně tak! Je třeba s tou sebrankou skoncovat!
Jakub to už neposlouchal, zrychlil krok. Tak velmi si přál být

už s někým ze svých! Dozvědět se podrobnosti o Mistrově smrti.
Více než kdy jindy si teď uvědomoval, jak bratry potřebuje. I když
se potom, co udeřili na Pastýře, rozprchli jako ovce, nemůže zů-
stat s bolestí dlouho sám. Najednou v šeru, které už halilo město,
v jedné z uliček zahlédl mezi domy Ondřeje. Ten ho také uviděl
a zamával na něj.
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Jakub Alfeův: To jsem rád, že tě vidím.
Ondřej: Také se vracíš?
Jakub Alfeův: Nemohu se z toho všeho vzpamatovat. Jen včera

večer jsme byli s Mistrem a dnes… dnes Pána ukřižovali…
Ondřej: Tak ty už to taky víš...?
Jakub Alfeův: Potkal jsem Nikodéma. Zrovna se vracel. Ří-

kal, že už Pána položili do hrobu.
Ondřej: Nemohu tomu uvěřit.
Jakub Alfeův: Jak se to mohlo stát? Jak mohl Jidáš něco ta-

kového udělat?!
Ondřej: Nikdy bych to do něj neřekl. Měl své chyby, ale že

přivede na Ježíše biřice?!… že se spolčí s velekněžími?!… Jak je
něco takového vůbec možné?

Jakub Alfeův: Já si myslím, že ta zrada v něm musela dozrávat
delší čas. Nádoba přeteče, až když je plná. Viděls, jak reagoval,
když Lazarova sestra vylila Mistrovi na nohy drahocenný nard?
Jak ho to pobouřilo!

Ondřej: A to už přitom bylo po vzkříšení Lazara. Ani tak velký
zázrak ho neprobral. To byl hrozný stav, v jakém se nacházel.
Všechno si převáděl na peníze. Jako by pro něj náš Mistr už nic
neznamenal.

Jakub Alfeův: Když o tom teď přemýšlím, všiml jsem si, že
v poslední době, jak narůstal tlak a pronásledování ze strany vele-
rady, byl jakýsi neklidný. Myslel jsem, že má jen strach…

Ondřej: Dnes jsem se setkal s Malchem. Znáš ho?
Jakub Alfeův: Myslíš toho biřice, kterému Petr v Getsema-

nech uťal ucho?
Ondřej: Ano, toho. Ježíš jej pak uzdravil. To, co Malchus zažil,

ho úplně změnilo. Od biřiců utekl. Tak on mi dnes řekl, že vídal
Jidáše, jak se domlouvá s farizeji a s veleradou. Prý mu za tu pod-
lost slíbili 30 stříbrných.

Jakub Alfeův: Za 30 stříbrných zradil Mistra?!
Ondřej: Ale pamatuješ? Pán o té zradě věděl! Řekl otevřeně:

„Jeden z vás mě zradí.“
Jakub Alfeův: Věděl to, a nepotrestal ho!
Ondřej: Ale Mistra to muselo velmi bolet. Řekl tenkrát, že

takovému člověku by bylo lepší, kdyby se vůbec nenarodil! Ne-
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vím, jestli je to pravda, ale Malchus říkal, že Jidáš se prý oběsil za
městem.

Jakub Alfeův: Ať nás Bůh chrání před něčím tak hrozným!
Tak došli až k domu, kde bývali často ubytováni. Byl to dům

Marie, matky Markovy. Petr, Jan a Jakub bývali s Ježíšem ubyto-
váni v jiném domě. Když zabouchali na dveře, otevřel jim Matouš.

Matouš: Díky Bohu, že jste tady…
Jakub Alfeův: Jsou tu už všichni?
Matouš: Ještě Tomáš chybí.
V domě panovala tísnivá atmosféra. Někteří zkroušeně se-

děli, jiní neklidně chodili po síni. Ondřej a Jakub Alfeův pozdra-
vili a ostatní jim smutně odpověděli. Pak se ozval Filip:

Filip: Budu si to vyčítat do smrti. Proč jsem tak zbaběle utekl,
proč jsem Mistra opustil?!

Také Šimon Kananejský se přidal se slzami v očích:
Šimon Kananejský: Když Ho v Getsemane zatýkali, řekl jim,

aby nás nechali odejít, když hledají Jeho. Určitě věděl, co bude
následovat. Nás před nimi zachránil, sebe ne!

Jakub Alfeův: Řekl, že Ho všichni té noci opustíme.
Bartoloměj se ozval zlomeným hlasem:
Bartoloměj: A my jsme Ho opustili! Svého Mistra jsme opustili!
Matouš: Já jsem to i říkal, abychom nechodili do Jeruzaléma,

že Ježíše zabijí!
Šimon Kananejský: Taky jsem to říkal! Ale teď už je pozdě!

Je konec! Už se nic nedá vrátit!
Jan se ozval trochu nesměle, protože byl ze všech nejmladší:
Jan: Mistr ale před námi nejednou otevřeně mluvil, že bude

vydán do rukou hříšníků, že Jej zabijí a On na třetí den vstane
z mrtvých.

Ale ostatní jako by to ani neslyšeli. Tadeáš si začal dělat výčitky:
Tadeáš: Kdybychom bývali opatrnější, nemuselo se to stát.

Vždyť jsme dobře věděli, že velerada už dlouho hledá příležitost,
jak se Mistra zmocnit.

Filip: Jak se jim jen podařilo tak lidi rozbouřit?
Ondřej: Malchus říkal, že když velekněží viděli, že Pilát se

soudu vyhnul a také Herodes Jej nechce odsoudit, poslali své pos-
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koky s měšci peněz mezi lidi a všechny vyzývali, aby přišli k Pilá-
tovu paláci a žádali pro Ježíše smrt.

Matouš: Také jsem to slyšel. A jiní prý se pak vmísili mezi lidi,
kteří se tam shromáždili, a šířili hrozbu, že jistě přijde na celý ná-
rod Boží trest, nechají-li Ježíše naživu.

Jakub Zebedeův: Roznesli také, že bude-li Ježíš propuštěn,
přijdou Římané s vojskem a s naším národem bude konec. A roz-
trušovali nejhrubší a nejlživější pomluvy, jen aby všechny popu-
dili. A podařilo se jim to.

Tadeáš: Lež je silnou zbraní, ale dvousečnou… Nakonec se
obrátí proti nim.

Ondřej: A Herodovým vojákům také dali peníze, aby Mistra
hodně týrali, protože chtěli, aby raději umřel, než by Ho měl Pi-
lát propustit…

Jakub Zebedeův: To je strašné...
Ondřej: Prý když Mistra odsoudili, Jidáš přiběhl jak smyslů

zbavený před veleradu a chtěl těch třicet stříbrných vrátit. Vele-
kněz a ostatní se od něho s pohrdáním odvrátili. Hodil prý pení-
ze v chrámu na zem a utekl. A víte, jak skončil…

Matouš: Ježíš o satanovi řekl, že je lhář a vrah. Jidáše okla-
mal a pak zabil.

Tadeáš: Nejhorší je, že zabil nejen tělo, ale i jeho duši a strhl
ji do pekelné propasti.

Bartoloměj: Když Ježíš při velikonoční večeři řekl: „Jeden z
vás mě zradí,“ každý jsme se Mistra se strachem ptali: Jsem to snad
já? Vzpomínám si, že i Jidáš se na to pokrytecky ptal. Slyšel někdo
z vás, co mu na to Pán odpověděl? Kdo seděl vedle Mistra?

Šimon Kananejský: Petr a Jan.
Jakub Alfeův: Petře, proč mlčíš? Řekni taky něco!
Petr: Co já mohu říkat? Způsobil jsem svému Mistru největší

bolest. On mě miloval a já? Já jsem Ho zradil… Můžu mluvit jen
o své vině. Když Pán při večeři řekl, že této noci bude zrazen a ta-
ké, že Ho všichni opustíme, byl jsem to já, kdo Ho první ujišťoval
a vyhlašoval, že i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš se na mě váž-
ně podíval a pak mi řekl: „Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát
mě zapřeš.“ Ale já jsem více důvěřoval sobě… Když se pak modlil
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v Getsemane a vzal mě, Jakuba a Jana s sebou, řekl nám: „Modlete
se a bděte...“ – a já jsem místo toho spal. Jak je mi to teď líto!

Na to se se smutkem ozvali i Jakub a Jan:
Jakub Zebedeův: I já jsem spal. Byl to tak tísnivý zármutek

a úzkost, co mě ovládly, že jsem od toho chtěl tím spánkem utéct…
ale to není řešení, měl jsem bdít, měl jsem se modlit.

Jan: Já také. Nikdy jsem Mistra tak neviděl. Byl tak hluboce
smutný, bledý... Když od nás odcházel, klopýtal, jako by nesl těžké
břemeno. I když byla tak chladná noc, měl čelo pokryté potem.
Stékal Mu i po obličeji, byl tmavý, krvavý…

Petr: Řekl nám: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“
A proto, že jsem místo toho spal, proto jsem podlehl pokušení!
Splnilo se, co Pán řekl. Všichni jsme Ho opustili. Ale já jsem Ho
potom ještě i třikrát zapřel! Tak, jak mi to Mistr předpověděl…
V Getsemane mě ovládl hněv na Jidáše – polibkem Mistra zra-
dil!!! A já? Já... já jsem Ho pak taky zradil… Teď mi zůstaly jen
oči pro pláč.

Na síň dolehlo hluboké a tísnivé ticho. Každý přemýšlel o své
vině, o tom, že všechno mohlo být úplně jinak, kdyby, kdyby, kdy-
by... Petr s Janem a Jakubem se pak na noc vrátili do blízkého do-
mu, kde často přebývali.

Končí pátek – den vlády tmy. Co se událo od časného rána?
Před soud postavili Toho, před jehož soudnou stolicí bude

jednou stát každý člověk a bude vydávat účet z každého svého
skutku. Stvoření odsoudilo na smrt svého Stvořitele. Hříšníci
potrestali Toho, kdo nebyl nikdy poskvrněn hříchem.

Když Ježíše zajali, Jeho učedníci se rozprchli. Byl odveden k
veleknězi. Jen Jan a Petr se odvážili vejít do nádvoří veleknězova
domu, aby viděli, co se stane s jejich Mistrem. Tu Petr, ještě dříve
než zakokrhal kohout, ze strachu třikrát veřejně zapřel Ježíše –
že Ho nezná, že s Ním nemá nic společného.

V pátek zůstal Petr za městem až do večera. Plakal a volal k
Bohu o smilování. Pak se pokořený a zlomený vrátil do domu,
kde byli ostatní apoštolé. Tam se dozvěděl, co tušil: Mistra odsou-
dili na smrt a ukřižovali. Byl už položen do hrobu… Petr se beze
slova schoulil v koutě. Trýznivý smutek ze smrti Mistra a vědomí,
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že už se nedá nic napravit, ho v nitru bolestně mučily. Co by jen
dal za to, kdyby to vše, co bylo teď v jeho srdci, mohl svému Mis-
tru vyříkat – tak jako kdysi. Nikdy před Ním nic neskrýval. Ne-
bylo pro něho teď důležité, co bude dál. Nesdílel obavy ostatních.
Vše ustoupilo jediné myšlence: Zradil jsem Pána!

Když ho tak viděl Jan, obrátil se na něj:
Jan: Petře...
Petr: Neříkej mi Petr! Jaká jsem já skála? Jsem třtina! Třtina

zlomená větrem...! Zradil jsem Mistra! Já jsem Ho zradil!
Jan: To ale přece Jidáš!
Petr: Zapřel jsem Ho! Když na mě ukázala, že i já jsem byl

s Ním, řekl jsem, že nevím, o čem mluví! A pak jsem se zaklínal,
že Ho vůbec neznám!

Jan: Komus to řekl?
Petr: Na nádvoří veleknězova domu… ptali se mě… Křičeli

na mě, že také k Němu patřím… Popadli mě za plášť, za ruce…
a křičeli, že se mnou udělají to, co s Mistrem… Sevřel mě děsivý
strach a já jsem Ho zapřel...! On mě miloval, důvěřoval mi... a
já... já jsem Ho zradil!

Jan v první chvíli nevěděl, co říct. Pak s bolestí pravil:
Jan: Ale určitě jsi už prosil o odpuštění…
Petr: Je pozdě! Už je pozdě! Už Mu to nemůžu říct! To, co

jsem udělal, už nemůžu napravit!
Jan: Petře, dokud ještě můžeme dělat pokání, nikdy není

pozdě. Vzpomeň si, jak nás Mistr posílal po dvou hlásat evange-
lium… Tehdy nám zdůrazňoval, abychom všem řekli o pokání
na odpuštění hříchů… To platí i pro nás.

Petr: Ale já si to nikdy neodpustím!
Jan: Když Bůh odpouští, nemáme právo myslet jinak.
Petr už neodpověděl, ale s pláčem si znovu připomněl svou

zradu. Jeho mysl byla jak rozbouřené moře. Znovu a znovu, jak
prudký příliv ta bolestná myšlenka:

Myšlenka: Jsi zrádce! On ti tak důvěřoval a tys Ho zradil!
Petr: Nechtěl jsem! Nechtěl jsem to!
Myšlenka: Tolik dobra ti prokázal. Měl tě tak rád a tys Mu

tak odplatil!
Petr: Udělal jsem to v slabé chvíli! Lituji! Lituji toho!
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Myšlenka: To bylo řečí a vychloubání, že s Ním půjdeš i na
smrt… A když došlo na věc, řekl jsi, že Ho neznáš!

Petr: Ach, Bože můj! Bože! Odpusť mi!
Jan, když viděl Petra tak zoufalého, řekl:
Jan: Pojď se mnou, navštívíme Ježíšovu Matku.
Petr: Jak se mohu já, zrádce jejího Syna, před ní ukázat?
Jan věděl, jakému tlaku byl Petr vystaven. Neodsuzoval jej.

Chvíli mlčeli a Jan pak mírně, ale neústupně zopakoval:
Jan: Pojď, já půjdu s tebou.
A tak šli spolu.
Petr se bál tohoto setkání. Bál se a zároveň toužil padnout

k jejím nohám a alespoň jí projevit svou velkou lítost nad tím,
co udělal.

Ježíšova Matka se mezitím i s Marií Kleofášovou vrátila do
domu, kde nocovaly.

Tu někdo tiše klepe na dveře. Marie Kleofášova opatrně ot-
vírá. Nesměle vchází Jan a Petr. Když Petr uviděl Ježíšovu Matku,
z ostychu sklopil zrak. Vzpomněl si, jak včera na nádvoří vele-
knězova paláce, v tu strašnou noc, Pána zatkli. Tu strašnou noc,
kdy on – Petr – zradil svého zajatého Pána... Jen letmo, se zahan-
bením, se na Matku podíval. Pak se rozplakal.

Pomyslel si:
Petr: Nejsem hoden toho, abych promluvil k Ježíšově Matce.

Vždyť já jsem zrádce Mistra... a Jan, Jan přece stál pod křížem
do poslední chvíle Ježíšova života. Zasloužím si opovržení. Ano.
Ale co mám teď dělat?

Pozdvihl svůj zrak, a v tu chvíli se setkal s pohledem Přečisté
Bohorodičky. Když Petr uviděl Mistrovu Matku – tu, která mu
nejvíce ze všech připomínala jeho Pána – rozeštkal se ještě více
a slzy se mu začaly proudy lít z očí. Chvíli stál se sklopeným zra-
kem a nemohl ze sebe vypravit ani slovo. Panna Maria také mlče-
la, jen se na něj dívala bolestným pohledem, ale bez nejmenší
známky výčitky. Viděla, že Petr svého poklesku upřímně lituje.

Tak nějakou chvíli stáli mlčky naproti sobě. Ticho přerýva-
lo jen vzlykání Petra. Pak Petr hlasitě zaúpěl a sesunul se před
Pannou Marií na kolena.
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Petr: Zradil jsem Ho... Zradil jsem svého Pána... Zradil jsem
tvého Syna!

Vyznával svou nevěrnost hlasitě, ale pro pláč mu sotva bylo
rozumět. Maria na něj pohlédla se slzami v očích. Petr však byl
překvapen, že na její tváři nevidí odsuzování, opovržení, hněv,
jen bolest a tichou, mateřskou lásku... S pláčem vyříkal matce
všechnu svou bolest, kterou mu přetékalo srdce.

Petr: Sliboval jsem Mu věrnost... ještě včera... že za Něj i ži-
vot položím. Byl jsem si sebou jist, byl jsem si jist, že Ho nezradím...
Když mi Pán včera řekl, že než kohout zakokrhá, třikrát Jej zapřu,
nemohl jsem si to ani připustit... Myslel jsem, že to se mi přece
nemůže stát... A pak se to stalo. Zapřel jsem Ho, Matko... A to tři-
krát... i s přísahou... Vtom zakokrhal kohout. Pán se obrátil a po-
hleděl na mě. Jeho pohled pronikl až do hloubi mé duše. Vzpo-
mněl jsem si na Jeho slovo, ale už se nic nedalo vrátit! Stále mám
ten pohled před očima... Je mi to velmi líto... Je mi to tak líto...
Pane můj... zradil jsem Tě, odpusť, odpusť... odpusť... A kdyby
mi to Pán předem neříkal! Říkal mi to – Šimone, Šimone, satan si
vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici...

Maria: A Ježíš prosil za tebe, Petře, aby tvá víra nezanikla.
Petr přestal vzlykat, jako bez dechu poslouchal Mariina slova,

která znovu vnášela naději do jeho beznaděje a vlévala mu víru.
Maria tiše pokračovala:

Maria:Vzpomeň si, třikrát to předpověděl, že bude trpět, že
bude vydán pohanům, že Jej zbičují a ukřižují. Hospodinovou
vůlí bylo, aby položil svůj život v oběť za vinu. Sám sebe vydal na
smrt. Věř v Ježíše, On ti už odpustil!

Panna Maria viděla, že teď už Petr potřebuje být s Bohem
sám. Tiše se vzdálila. Marie Kleofášova ji následovala.

Petr ještě dlouho poté ležel tváří na zemi. Jeho slzy pomalu
vyschly, ale bolest v srdci zůstávala. Pak se pomalu zvedl a spolu
s Janem se vrátil k apoštolům.

Petr se znovu pohroužil do vzpomínek:
Petr: Pán mi umýval nohy... Jak se přede mnou ponížil!
Pak si vzpomněl na jedno z prvních setkání s Pánem, na zá-

zračný rybolov... Tehdy padl k Ježíšovým nohám a řekl:
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Petr: „Odejdi ode mě, Pane, vždyť já jsem hříšný člověk...“ A On
neodešel, neodvrátil se ode mě. Mě, obyčejného rybáře, si vybral
za svého učedníka... A já jsem svého svatého, mocného Pána,
který udělal v mém životě tolik zázraků, zradil... Bože, smiluj se
nade mnou!

Ostatní apoštolé si také byli vědomi své zrady a zbabělosti...
Připomněli si Ježíšova slova: „Hle, přichází hodina a již přišla, kdy
se rozprchnete každý ke svému a mě necháte samotného.“ Ano, oni vši-
chni se rozprchli... To vědomí je naplňuje velikým zármutkem.
Při společné modlitbě zpívají žalm 22 velmi pomalu a tiše, mnozí
se slzami v očích. Těch několik z nich, kteří byli na Golgotě skrytí
v davu, mají stále před sebou obraz svého ukřižovaného Mistra
uprostřed Jeho nepřátel a vojáků, kteří cynicky losují o Jeho oděv.

Zpěv apoštolů: „Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš
mi na pomoc!“ (Ž 22,20)

Tato slova o naději, o Boží síle a pomoci v této – jak se jim zdá-
lo – prohře vlévala apoštolům novou víru.

Po modlitbě nastala chvíle ticha, kterou prolomil Šimon Ka-
nanejský:

Šimon Kananejský: Jak se to jen všechno mohlo tak zvrátit.
Vždyť náš Pán nedávno vzkřísil Jairovu dceru, naimského mla-
díka, Lazara. Všichni Ho oslavovali jako proroka, jako Mesiáše,
volali „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král
Izraelský“... a teď Ho ukřižovali!

Filip zamyšleně odpověděl:
Filip: Vzpomínáš, jak řekl: „Musím pokračovat v cestě, neboť

není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém“? A jak si nás pak
zavolal k sobě a řekl: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vy-
dán velekněžím a zákoníkům; odsoudí Ho na smrt a vydají pohanům,
aby se Mu posmívali, zbičovali Ho a ukřižovali.“ (Mt 20,18-19)

Bartoloměj: Všechno se naplnilo, jak řekl. On věděl, co Jej
tu čeká, a přesto chtěl jít do Jeruzaléma. Nerozumím tomu...

Ondřej, který měl až dosud hlavu svěšenou, ji teď pozvedl
a smutně řekl:

Ondřej: Předpověděl to doslova. A nám jakoby ani nedochá-
zelo, že to opravdu může přijít. Zdálo se, jako by to bylo něco
velmi vzdáleného...
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Matouš: Zdá se, že Mistr říkal něco i o tom, že třetího dne
vstane z mrtvých...

Šimon Kananejský: To už si přesně nepamatuji.
Matouš: I při večeři včera nám několikrát říkal o svém od-

chodu. Vzpomínáte si: „Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho
mě opět uzříte. Máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce
se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (J 16,16.20)

Filip: Co tím Pán myslel? Tomu už vůbec nerozumím.
Bylo už pozdě. Někteří si šli trochu odpočinout. Avšak i když

byli unavení, spát nemohli, stále se jim do mysli vracely zdrcující
události tohoto dne.
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UDÁLOSTI PÁTEČNÍHO VEČERA A SOBOTY

V pátek, již pozdě večer, se v jiném domě sešly některé ženy.
Byla mezi nimi i Marta s Marií, sestry Lazarovy, a také vdova

naimská. Všechna bolest se opět rozjitřila, když se znovu a znovu
vzpomínalo na umučení Páně.

Vdova z Naimu propukla v pláč:
Vdova naimská: Když si vzpomenu, jak se našeho drahého

Pána chopili a tak krutě bičovali...
I Salome – matku bratří Zebedeových – zalily slzy:
Salome: Bylo to něco strašného... Kati se Mu vysmívali a bili

Ho řemeny s kovovými hroty tak sadisticky, že vytrhávali svalstvo
až na kost.

I Magdaléna naříkala:
Magdaléna: Jak to Pán vůbec mohl vydržet?! Celé tělo měl

rozdrásané – samá podlitina, rána. Žádnou částečku těla, ani hlavu
a tvář neušetřili. Ztratil tolik krve!

Vdova naimská: Bylo to strašné!
Salome: Zastavili se až, když byl Ježíš na pokraji smrti. Od-

vázali Ho už polomrtvého. Na kamenné podlaze Ho nechali kles-
nout do kaluže Jeho vlastní krve. Jak strašné mučení náš drahý
Pán vytrpěl! A navíc Ho pak musela trýznit i strašná žízeň...

Magdaléna: Už při bičování skoro vykrvácel! A po tom všem
na Něj ještě naložili tak těžký kříž! Byl to zázrak, že Ho tak ztýraný
mohl vůbec nést!

Salome: Kdyby se k Němu mohl někdo z nás aspoň přiblížit!
Tak jsem toužila aspoň trochu Mu to nelidské utrpení ulehčit! Ne-
chápu, jak se mohlo Veronice podařit prodrat se přes ten nená-
vistný dav a vojáky až k Ježíši! Díky Bohu za její odvahu.

Zuzana, mladá žena z významného rodu, kterou Pán Ježíš
uzdravil, se zhluboka nadechla, snažíc se ovládnout svůj roztře-
sený hlas:

Zuzana: Mistr měl tak zkrvavenou tvář! Když Mu Veronika
podala roušku, zůstal v ní vtištěný Jeho ztýraný obličej.
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Salome: Jak je Pán dobrý...! Byla to jediná pocta, kterou se
podařilo Mu vzdát. Jinak jen samá krutost, bití, plivání, posměch...

Při vzpomínce na mučení Páně, Lazarova sestra Marta s bo-
lestí tiše řekla:

Marta: Náš drahý Mistr...
Zuzana: Když jsme přišli na Golgotu, z Pána strhli šaty. Svaté-

ho a čistého Pána tak bolestně pokořili! Udělali to bez nejmenšího
ohledu, drasticky, krutě! Látka už byla přilepena do ran, všechny
se tím znovu rozjitřily. Mistr sténal bolestí!

Magdaléna: Když Mu přibíjeli ruce a nohy ke kříži železný-
mi hřeby, Pán už nejen sténal, ale bolestí úpěl. Ty údery kladiva
spojené s Jeho bolestným úpěním mi stále zní v uších.

Magdaléna se znovu rozplakala. Zuzana zamyšleně, plna zár-
mutku dodala:

Zuzana: A Pán se v těch strašných bolestech modlil, prosil za
své mučitele! Volal: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ V té nej-
těžší chvíli! Jak tak mohl?! Jaké svaté je Pánovo srdce!

Salome: A pak se Slunce zatmělo, nastala tma na celé tři ho-
diny, co Pán visel na kříži, až do Jeho smrti. Nemohlo to být ani
jinak, byla to vláda temnoty.

Magdaléna: Ale pak Ježíš na kříži zvolal: „Dokonáno jest!“ a
„Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Tehdy se země zatřá-
sla, skály pukaly. Jak velká Boží bázeň nás všechny pronikla! Do-
konce i ty, kteří se Ježíši předtím posmívali.

Zuzana: I setník, který střežil Ježíše, padl na kolena a vyznal:
On byl opravdu Boží Syn! Když se dav rozcházel, bili se v prsa.

Salome: Chrámová opona se po smrti našeho Pána roztrhla
v půli odshora až dolů.

Magdaléna: Tak náš Pán na kříži v obrovských bolestech vy-
dal svého ducha Otci. Stáli jsme tam pod křížem a ztuhlí bolestí
hleděli na rozdrásané Ježíšovo tělo, na Jeho zkrvavenou tvář,
zsinalé rty, na trnovou korunu s trny vraženými do Jeho svaté
hlavy, na probodené srdce... Bylo to, jako by se zastavil čas. Stáli
jsme nepohnutě, nebyli jsme schopni už vůbec ničeho...

Až když přišel Josef z Arimatie a Nikodém sňali s velkou
úctou tělo Pána a položili je do náruče Jeho Matky Marie.
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Vdova naimská: Ó, Maria, jakou strašnou bolest musela pro-
žívat! To asi nikdo nikdy nevypoví.

Marta: Nemohla jsem ani uvěřit těm zprávám o utrpení a
smrti našeho drahého Mistra. Vždyť je to teprve týden, co byl u
nás a několik dní před tím probudil ze smrti mého bratra. Tehdy
Jej všichni oslavovali jako Mesiáše. Kladli Mu palmové ratolesti
a své pláště na cestu. Nedovedu si představit, že teď Ho pocho-
pové hnali ulicemi Jeruzaléma s křížem jako nějakého zločince.

Vdova naimská: Vy všechny jste byly s ním při Jeho smrti?
Magdaléna: Ano.
Vdova naimská: A kde byl pak pochován?
Salome: V novém hrobě nedaleko Kalvárie. To Josef z Arima-

tie a Nikodém, ti se postarali, aby bylo Pánovo tělo důstojně ulo-
ženo do hrobu. Kéž jim to Bůh odplatí.

Marta: Když bratr Lazar zemřel a Ježíš přišel k nám, šla jsem
Mu naproti, sestra zůstala doma. Ježíš mi tehdy řekl „Já jsem vzkří-
šení a život!“ Teď uplynulo jen několik dní a stalo se, čemu stále
nemohu uvěřit – Pán je v hrobě! Přesto všechno se mi stále vra-
cejí na mysl Jeho slova: „Já jsem vzkříšení a život.“ I když jim plně
nerozumím, v těch slovech je tolik útěchy! Když tehdy Mistr řekl,
aby odvalili kámen od hrobu, kde ležel Lazar, namítla jsem: „Pane,
už zapáchá, vždyť je v hrobě čtvrtý den.“ Ale Ježíš mi řekl: „Neřekl jsem
ti, že budeš-li věřit, uvidíš Boží slávu?“ A pak jsem viděla Boží slávu:
Pán vzkřísil svým slovem mého bratra! „Budeš-li věřit,“ řekl Pán...

SYNEDRION SE RADÍ

V pátek, ještě před setměním, se sešla židovská velerada v
domě velekněze Kaifáše. Dům byl zvenčí obstoupen mnoha strá-
žemi, protože ten den byl celý Jeruzalém podoben moři zmítané-
mu bouří. Poprava Ježíše a jevy, které ji provázely, vyvolaly pani-
ku, zmatek a strach v celém městě. Nebylo snad nikoho, kdo by
zůstal vůči tomu, co se stalo, lhostejný. Mnozí se zatvrdili v ne-
návisti, ale nemálo z těch, kdo se sešli na Golgotu na podívanou,
odtud odcházelo bijíc se do prsou. Kaifáš tedy svolal opět Syne-
drion, aby se poradili, co dělat v situaci, která nastala:
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Farizeové:
– Co budeme dělat? Zatmění slunce a otřesy země při smrti

Nazaretského si mnozí vysvětlují tak, že byl odsouzen nesprave-
dlivě. Co s tím?

– Ten člověk byl nebezpečný narušitel zákona. Dost bylo jeho
rouhání!

– Zašel příliš daleko. Mnoho nechybělo a byla by ho ta chá-
tra vyhlásila za svého krále. Před pár dny jsme to mohli vidět:
vtáhl do města jako nějaký vladař, nechával si provolávat slávu
a klást před sebe na zem ratolesti. Ta chátra mu prostírala i své
pláště... Ať je pohltí gehena!

– I chrámová pokladna by zůstala téměř prázdná. Všichni,
kdo chodili za Galilejským, by pak jej i jeho učedníky podporo-
vali.

– Dělal jenom problémy!
– Sami jste viděli, jak na něm lid visel. Taková oblíbenost je

nebezpečná.
– Už příliš dlouho sváděl lid k porušování zákona.
– Jedl neumytýma rukama, často ve společnosti pochybných

mužů a žen špatné pověsti. Porušoval sobotu! A vůbec – opova-
žoval se měnit zvyky, jež nám předali naši otcové.

– A nás, kteří dodržujeme svatý zákon, nazval pokrytci, blá-
zny a slepci!

– A obílenými hroby! Jaká drzost!
– Konečně se však tomu všemu podařilo udělat rázný konec.

Myslím, že chvíli to bude trvat, ale pak se lid utiší…
– Nejctihodnější otcové a učitelé, to ale nebude tak jednodu-

ché. Nemůžeme popřít to všechno, čeho jsme sami byli svědky –
země se třásla, skály pukaly a chrámová opona se roztrhla odshora
až dolů. Jak toto všechno vysvětlíme?

– A jak vysvětlíme, že se otevřely mnohé hroby?
– Dokonce někteří z členů synedrionu i farizeové a levité

přiběhli s kvílením, že byl jistě odsouzen a zabit nevinný člověk,
a možná skutečně Boží Syn, a teď jsme na sebe svolali prokletí
a Boží hněv!

– Tak co s tím vším teď budeme dělat?
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Tu promluvil velekněz Kaifáš, který do této chvíle zamračeně
mlčel:

Kaifáš: Já jsem říkal té chátře, že to nejsou žádné výstrahy
ani důkazy neviny, naopak – že je to pomsta a šálení zlých duchů
za to, že jsme udělali konec rouhání toho člověka, který se vydával
za Božího Syna, za Boha. A je potřeba, abyste jim to tak vysvětlo-
vali vy všichni!

Ostatní: Ano. Přesně tak. To je moudré.
Na chvíli si všichni vydechli a uklidnili se.
Jeden z farizeů: Vše bude zase dobré. Galilejského se podařilo

odstranit a teď už můžeme spokojeně slavit paschu.
Najednou si ale Annáš na něco vzpomněl.
Annáš: Počkejte, vzpomněl jsem si, ještě na něco! Za svého

života řekl, že po třech dnech bude vzkříšen. To nemůžeme ne-
chat tak! Co budeme dělat?

Farizej: To je pravda. Galilejský to řekl několikrát a lidé to
slyšeli. Jestli něco neuděláme hned teď, pak si s tím už těžko pora-
díme. Ti prosťáčci jej pak začnou uctívat jak proroka, ba je možné,
že dokonce jako Boha, a my z toho všeho vyjdeme jako ti, kteří
jej pronásledovali a zabili. A pak nás všichni obviní, že se stavíme
proti Bohu.

Kaifáš: Když už jsme věc začali, musíme ji dotáhnout do konce!
Annáš: A jak?
Kaifáš: Je třeba hlídat hrob!
Annáš: Ale my máme paschu, nemůžeme ho střežit my. A

navíc Pilát by to mohl obrátit proti nám, že se do něčeho zas
vměšujeme a vyvoláváme neklid. Mohl by to brát jako provokaci
a nadělá nám u císaře problémy. I tak je na nás rozezlen, že jsme
jej přinutili odsoudit Galilejského.

Kaifáš: Právě proto ho musíme do toho zapojit a říct mu, že
je také v jeho osobním zájmu, aby tělo zůstalo tam, kde je. Je
potřebné mu barvitě vylíčit, co by jej čekalo, kdyby učedníci tělo
Galilejského ukradli. Jaké nepokoje by to vyvolalo. A nakonec to
bude on, kdo bude za to všechno nést zodpovědnost před císařem.
Takže jestli chce nebo ne, teď musí s námi tahat za jeden provaz.

Jak se domluvili, tak i udělali. Hned ráno šli k Pilátovi, aby
si vymohli u něho stráže k Ježíšovu hrobu.
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VELEKNĚŽÍ U PILÁTA

Pilát: Znovu jste tu? Copak ještě nejste spokojeni?
Annáš: Pane, vzpomněli jsme si, že když ten Nazaretský je-

ště žil, řekl: „Po třech dnech vstanu.“
Kaifáš: Proto nařiď, ať je hrob hlídán až do třetího dne,

aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: „Byl
vzkříšen z mrtvých!“ Tak bude poslední blud horší než ten první!
(Mt 27,63-64)

Pilát: Kdo to kdy viděl hlídat mrtvého?
Annáš: Kdyby to nebylo potřebné, nepřišli bychom k tobě

s touto žádostí.
Pilát viděl, že s velekněžími nic nepořídí, že jsou odhodláni

dotáhnout svůj plán do konce, a proto řekl:
Pilát: Dám vám stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.
Pilát: Zavolejte setníka Longina.
Longin: Zde jsem, pane!
Pilát: Vyber několik vojáků na stráž.
Longin: Rozkaz! Jaký je objekt stráže, pane?
Pilát se rozhlédl po velekněžích, ušklíbl se a řekl:
Pilát: Budete hlídat hrob židovského krále.
Longin se udiveně zeptal:
Longin: Hrob?
Pilát se znovu podíval po veleknězích a pomalu zopakoval:
Pilát: Ano, ten hrob. Velekněží tvrdí, že jeho učedníci ho

chtějí z hrobu ukrást a pak vyhlašovat, že vstal z mrtvých.
Longin se zadíval na oba velekněze a ti souhlasně a spoko-

jeně pokývali hlavami. Pilát pokračoval:
Pilát: Longine, jsi plně k dispozici velekněžím a jejich slu-

žebníkům a jejich požadavky budeš plnit jako můj rozkaz.
Velekněží začali Pilátovi projevovat úlisnou vděčnost.
Annáš: Jsme ti velmi vděčni, vladaři.
Kaifáš: Císař zde má vpravdě spolehlivého člověka.
Annáš: Máme ale ještě jednu prosbu...
Pilát: Jakou?
Kaifáš: Celou noc hrob nebyl hlídán, a je možné, že jeho učed-

níci v noci přišli a mrtvé tělo už odnesli.
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Pilát: Tak nač vlastně mají vojáci hlídat hrob, když tvrdíte,
že je už možná prázdný?

Annáš: To neříkáme!
Pilát: Tak co vlastně chcete?
Kaifáš: Chceme jedno: Nechej nejprve odvalit kámen a zji-

stit, jestli je mrtvé tělo v hrobě a jestli ho jeho učedníci už náho-
dou neodnesli, aby pak netvrdili, že vstal z mrtvých.

Pilát: Pokládáte snad římské vojáky za hlupáky, kteří nevědí,
co je povinností stráže?

Kaifáš: Chtěli jsme jen tuto podstatnou věc připomenout.
Pilát: Je samozřejmé, že i bez vašeho upozornění by vojáci

zkontrolovali, zda je mrtvé tělo v hrobě. Jste už spokojeni?
Kaifáš: Ano, pane.
Pilát: Longine, jdi si vyzvednout pečeť. A po prohlédnutí

hrobu a přivalení kamene zapečetíte hrob.
Longin: Rozkaz, pane!
Annáš: Jsme místodržiteli mimořádně vděčni za takovou

vstřícnost.
Velekněží spokojeně odcházeli, pokrytecky děkujíce. Longin

hned určil skupinu vojáků, vzal pečeť a šli ke hrobu. Venku je
sobotní klid, a navíc si všichni židé v ten den připomínají vyjití
z egyptského otroctví a přechod přes Rudé moře, v němž utonulo
faraónovo vojsko. Vojáci s Longinem dorazili ke hrobu.

Longin: Rozkaz od Piláta je hlídat hrob židovského krále,
který byl včera ukřižován.

Když se Longin na chvíli vzdálil, aby letmo prohlédl okolí,
vojáci neskrývali, že se jim tento úkol zdá přinejmenším zvláštní.

Vojáci:
– Hlídat mrtvého? Proč?
– To jsem ještě neslyšel. A to jsem se účastnil bojů za císaře

tak daleko, kam až sahá Římská říše. Ale rozkaz je rozkaz.
Longin byl z obchůzky rychle zpět a pokračoval:
Longin: První, co uděláte – odvalíte kámen od hrobu. Je

třeba se přesvědčit, zda je tam mrtvé tělo.
Vojáci se opřeli do kamene a odvalili ho.
Longin: Tři z vás se běžte přesvědčit, zda je mrtvé tělo na

svém místě.
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Vojáci vcházejí po jednom do hrobu a za chvíli vycházejí.
Voják: Hlásím: mrtvé tělo je v hrobě! Je zabaleno do pláten

a vychází z nich ostrá vůně myrhy a aloe.
Longin: Půjdu se přesvědčit i já.
Longin s velkou úctou vchází do hrobu. On, který už včera

uvěřil v Božího Syna, vnímá teď posvátnost blízkosti Ježíšova umu-
čeného těla. Když zlehka poodkryl roušku a zadíval se do ztrýzně-
ného Ježíšova obličeje, vyhrkly mu slzy. Dlouze a s úctou se dívá.
Potom se uctivě uklonil a s dojetím z hrobu vyšel.

Vojáci si mezi sebou šeptali:
Voják: Všiml sis velitele? Jako by ho v tom hrobě něco zasáh-

lo. Úplně se změnil.
Longin chvíli mlčky stál, jako by vzpomínal na něco důleži-

tého, a když vzhlédl, zrovna přicházeli dva služebníci od vele-
kněží. Je si vědom, že teď je podřízen velekněžím a má plnit je-
jich požadavky. Obrací se na jejich sluhy a říká:

Longin: Přinášíte příkaz od velekněze?
Sluhové: Kaifáš znovu mluvil o tom, že je nebezpečí, že tělo

už v hrobě není, a proto nás poslal, abychom se přesvědčili a po-
dali mu zprávu.

Longin: Právě jsme chtěli hrob znovu uzavřít kamenem.
Jděte se přesvědčit.

Služebníci se podívali na vojáky, kteří dali pohrdavým úškleb-
kem najevo, co si o nich myslí. Když vešli služebníci velekněží do-
vnitř, vše si prohlédli a hmatem se přesvědčili, že mrtvé tělo je
skutečně zde. Pak vyšli z hrobu.

Longin: Vše v pořádku?
Sluhové: Ano.
Longin: Ještě nějaký požadavek? Jinak přivalíme kámen.
Sluhové: Ne, už žádný, přivalte ho.
Vojáci přivalili ke vchodu do hrobu velký kámen.
Longin: Vojín Markus, vojín Justus, vezměte pečeť a peče-

tidlo, zapalte svíci a připravte vše k zapečetění hrobu.
Kaifášovi služebníci vše spokojeně sledovali, aby to mohli ve-

leknězi dopodrobna oznámit. Longin zapečetil hrob. Podíval se
na služebníky a řekl:

Longin: Ještě něco?
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Sluhové: Ne, pane, jsme s vaší službou spokojeni. Věříme, že
po našem oznámení bude plně spokojen i velekněz.

Služebníci se vrátili do veleknězova paláce. Longin rozdělil
stráže na ty, kteří mají být v bdělosti, a na ty, kteří mohou odpočí-
vat, aby se mohli střídat. Pak se šel projít po okolí. Znovu si vyba-
voval včerejší krutou událost, slova umírajícího, zemětřesení, tmu,
moment Kristovy smrti. Nemohl se ubránit dojetí, chtěl být sám.

APOŠTOLÉ O BÍLÉ SOBOTĚ

Ten samý den ráno za ostatními apoštoly přišli z jiného domu
Jan s Jakubem. Petr chtěl zůstat sám; oplakával svou zradu. Apo-
štolé strávili sobotní den buď jednotlivě ve smutku, anebo ve spo-
lečných modlitbách. S pláčem vzpomínali na smutné události
minulého dne. Bolest a trápení naplňovaly jejich srdce. Nikam
nechodili. Dům byl zamčen. Když někdo tloukl na dveře, hned
mu neotvírali, dokud sám neřekl, kdo je. Byli vylekáni, báli se,
že je farizeové budou pronásledovat.

Všichni měli úctu před Janem a také se před ním cítili zahan-
beni. On jediný byl při Mistrově smrti. Jeho bratr Jakub se ho
zeptal:

Jakub Zebedeův: Jak jsi mohl stát pod křížem?
Ozval se i Ondřej:
Ondřej: Farizeové přece sršeli nenávistí vůči Ježíši i všem,

kteří Ho následují.
Jan: Velekněží a starší se Ježíši velmi vysmívali a také kolem-

jdoucí i vojáci. Jeho Matka ale byla tak tichá, pokorná a statečná...
na nic neodpovídala, jako by to ani neslyšela. Dívala se jen na
Ježíše. Stála tam v úplné odevzdanosti – a já jsem tam stál vedle
ní. Když s Ježíšem prožívala tu obrovskou bolest, chvílemi šep-
tem opakovala: Otče, buď vůle tvá!

Filip bolestně pokroutil hlavou:
Filip: Copak nikoho nepohnulo to strašné utrpení Mistra i

Jeho Matky k soucitu?
Jan: Zpočátku se Ježíši vysmívali i zločinci, kteří s Ním byli

ukřižováni. Když ale potom ten lotr po pravici slyšel, jak se Ježíš
modlí za ty, kteří Ho přibili na kříž, silně ho to zasáhlo. Ježíš v těch
největších bolestech prosil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“



32

Na to si Bartoloměj utřel hřbetem ruky slzy.
Bartoloměj: Tak prosit v nesnesitelných bolestech za ty, kteří

je způsobují, a navíc, když nejeví ani nejmenší známky toho, že
by stáli o odpuštění, tak toho obyčejný člověk opravdu není scho-
pen! Pak chápu, že mohl v našeho Pána uvěřit, přestože Ho viděl
umírat v ponížení a posměchu na kříži.

Jan: A také se ten lotr z kříže, na kterém visel, dlouze a zkou-
mavě díval na Ježíšovu Matku. Nedíval se na zástup, který stál za
ní, jen na ni. To, s jakou vírou hleděla na Ježíše, jako by v něm
zapálilo oheň víry.

Jakub Zebedeův: Díky Bohu za Ježíšovu Matku. Až v tak těž-
kých hodinách, jaké jsou tyto, poznávám, jakým útočištěm pro
nás je.

Filip: A jak jsi poznal, že ten lotr v našeho Pána uvěřil?
Jan: Obrátil se na Ježíše v té vřavě s takovou upřímností! Ře-

kl: „Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království!“ Vyznal,
že Ježíš je Král, vyznal, že věří v Jeho království.

Chvíli zavládlo pohnuté ticho. Pak Juda Tadeáš vyslovil otáz-
ku, kterou se v té chvíli zabývali všichni:

Tadeáš: A co mu Pán řekl?
Jan: Ten lotr byl vlastně jediný, komu Pán z kříže odpověděl.

Řekl mu: „Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji.“
Tadeáš si Pánova slova pomalu a udiveně zopakoval:
Tadeáš: Toto mu řekl? ... Ještě dnes... se mnou... a v ráji...
Jan: A ještě jeden člověk tam vyznal, že Ježíš je Boží Syn.
Bartoloměj: Kdo?
Jan: Setník, který řídil popravu.
Bartoloměj: Římský setník?
Jan: Když Pán naposledy vydechl a setník i ti, kdo s ním

Pána střežili, viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, byli z toho
zděšení. Setník padl před ukřižovaným Pánem na kolena, a teh-
dy vyznal: „On byl opravdu Boží Syn!“ ...Ale i mnozí z těch, kteří
všemu přihlíželi, když se vraceli domů, bili se do prsou.

Učedníci napjatě poslouchali Jana. Byl to jeden z mála roz-
hovorů, které toho dne vedli. Jinak se všechno v domě dálo v ti-
chosti. Převážně se modlili.
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ŽENY O BÍLÉ SOBOTĚ

Ženy byly v sobotu až do večera v různých domech, kde se
buď společně modlily nebo každá zvlášť truchlila se zahalenou
hlavou. Slabší trochu pojedly, ostatní se postily.

K večeru se Ježíšova Matka zahalila do pláště a odešla z do-
mu. Kráčela cestou, kudy včera šel její Syn na smrt. Zastavovala
se na místech, kde nejvíce trpěl. Pomalu přišla na Kalvárii.

Vojáci jí nijak nebránili. Jen tam tiše stála a občas se toužeb-
ně dívala na hrob, kde leželo mrtvé tělo jejího Syna. Znovu jí
v mysli zněla slova: „A třetího dne vstanu!“ Pak se vrátila zpět.

Když nastal večer, některé ženy přišly do domu, kde bydlela
Marie Kleofášova s Pannou Marií, a začaly mezi sebou hovořit.
Marie Kleofášova, snažíc se zadržet slzy, promluvila:

Marie Kleofášova: Už je po západu slunce, skončila sobota,
pojďme nakoupit masti a vše co je ještě potřebné, abychom uctily
Pánovo tělo.

Salome, matka Jakuba a Jana, vzdychla:
Salome: Pochovali jsme Pána tak spěšně...
Marie Kleofášova: Je třeba napravit, co jsme nestihly.
Magdaléna s touhou řekla:
Magdaléna: Všechno připravíme a půjdeme ke hrobu.
Když vše nakoupily a vrátily se domů, připravovaly masti a

Marta začala vzpomínat.
Marta: Naposled jsem připravovala masti k pohřbu svého

bratra Lazara. Tehdy mi také bylo velmi těžko. Ale pak přišel Pán.
On Lazara miloval. Soucitně zaplakal, a pak?... Pak jsme zažili tu
obrovskou radost – Pán mu vrátil život! Všechny naše pohřební
přípravy, všechno balzamování bylo naštěstí úplně zbytečné. Na
Ježíšovo slovo Lazar po čtyřech dnech vyšel z hrobu! Pán pak roz-
kázal, abychom mu rozvázali pohřební plátna a nechali ho odejít.
Byl to takový šok, že ani toho bychom nebyly schopny.

Salome: Bylo to ohromující! Jak velkou Boží moc měl náš
Pán! Mnoho židů, kteří to slyšeli a viděli, pak v Mistra uvěřilo.

Marie Kleofášova smutně dodala:
Marie Kleofášova: A my teď připravujeme masti Tomu, kdo

svým slovem křísil mrtvé...
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Marta: Co můžeme víc?
Мagdaléna: Hned časně zrána s nimi půjdeme k hrobu. Vzpo-

mněla jsem si, jak Pán minulý týden řekl: „Mne vždycky mít nebu-
dete“... Už Ho nemáme!…Už tu s námi není!

Magdaléna se dala do srdceryvného pláče.

VOJÁCI HOVOŘÍ V NOCI U OHNĚ

Mezitím vojáci, které vystřídala druhá stráž, začali mezi se-
bou hovořit:

Vojáci:
– Vzpomínáte na včerejší den? Já ty intrikány nenávidím!

Zvláště tu honoru nahoře.
– Taková pýcha a drzost! Přinutili Piláta, i když se bránil, aby

nakonec vykonal jejich zločinný záměr.
– Já vím, Pilát ho nechtěl odsoudit.
– Dokonce ho poslal k Herodovi, ať ho soudí on.
– Jenže průvod se s ním vrátil a Herodes ho znovu odkázal

na Piláta.
– Jaká povýšeneckost a drzost. Židé nás, kteří nejsme židy,

mají za nečisté, a to i samotného vladaře, ale když si chtějí pro-
sadit nějakou svou podlost, tak si námi poslouží.

– Představ si, ani nevešli do vládní budovy, prý aby se nepo-
skvrnili. Chápeš to? Prolévají nevinnou krev, ale prý aby se ne-
poskvrnili, pokrytci! Pilát musel vyjít k nim. Už to bylo pro něho
ponižující.

– Když na něho znovu naléhali, aby jim proroka odsoudil,
nechtěl.

– Řekl jim, že jim propustí jednoho zločince, kterého chtějí.
Zeptal se, jestli chtějí propustit Barabáše, který se dopustil vraž-
dy. Doufal, že hned budou volat, že chtějí propustit Ježíše.

– Jenže oni se rozhodli pro Barabáše.
– A když se jich Pilát zeptal, co má udělat s Ježíšem, volali:

„Ukřižuj!“ 
– Velekněží a farizeové zmanipulovali slovy i penězi zástup,

aby křikem prosadil Ježíšovu smrt.
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– Ale jak je to možné? Já jsem slyšel, že ten Ježíš činil velké
zázraky, našemu setníkovi v Kafarnaum uzdravil jeho věrného
služebníka.

– A také když v Kafarnaum umíral syn královského úřední-
ka, on řekl jen slovo, a v tu hodinu byl chlapec uzdraven.

– A slyšeli jste přece, byl toho plný Jeruzalém, že dokonce
vzkřísil mrtvého Lazara v nedaleké Betanii. Před několika dny.
Prý byl už čtyři dny v hrobě!

– Proto byl minulou neděli tak velký průvod. Doprovázeli
ho, seděl na oslu, házeli před ním palmové listí a s nadšením mu
provolávali „Hosanna“!

– Proto nemůžu snést nejen ty pyšné představitele národa,
ale i ty zaprodané lidi. Jak mohli volat „Hosanna“ a za několik
dní: „Ukřižuj ho!“?

– Jsem voják, ale mám smysl pro určitou vděčnost.
– Slyšel jsem, že ještě před rozsudkem přišla Pilátova žena za

Pilátem a prý ho varovala, aby tomu spravedlivému neubližoval.
– Když křikem žádali smrt jejich proroka, Pilát to nechtěl.

Stále ještě ho chtěl zachránit. Myslel, že když ho dá zbičovat, bu-
de jim to stačit.

– Vojáci, co pocházejí z Idumeje a Edómska, kteří zvlášť ne-
návidí židy, si svou zlost vylévali na něm, nevinném.

– Kdyby tam nezasáhl náš setník, dobili by ho při bičování
k smrti.

– Pak ho oblékli do potupného pláště a dali mu na hlavu ko-
runu z trní, i když k tomu žádný rozkaz nedostali.

– Vím o tom, vylévali si tím na něm svou nenávist k židům.
Plivali mu do obličeje a uráželi ho. „Hádej nám, králi židovský, kdo
tě uhodil!“ když jsem ho takového uviděl, bylo to i na mě moc.

– Pak ho Pilát předvedl před zástup zfanatizovaných židů,
a řekl jim: „Ecce homo!“ – ejhle, člověk. Chvíli všichni zmlkli.

– Ale jen chvíli. Pak znovu jako šílení začali řvát: „Ukřižuj,
ukřižuj!“

– To máš pravdu, byli opravdu šílení. Pilát jim tedy řekl: „Va-
šeho krále mám ukřižovat?“

– Křičeli: „Nemáme krále, jen císaře!“
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– Pokrytci! Přitom námi Římany i naším císařem pohrdají a
vnitřně ho neuznávají.

– To byla pro ně největší zrada jejich přesvědčení. Veřejně
se zřekli svého Boha, když volali: „Nemáme krále, ale jen císaře.“

– Všichni křičeli: „Když ho propustíš, nejsi přítel císařův! Každý,
kdo se vydává za krále je proti císaři!“

– Pilát věděl, že jsou schopni použít všechno, jen aby dosá-
hli smrti svého nenáviděného proroka. Žalobami u císaře a in-
trikami by se postarali, aby byl Pilát odvolán.

– Jsou to intrikáni! Nakonec Pilát vydal rozsudek smrti. Před-
tím si ale nechal donést mísu s vodou a umyl si ruce se slovy: „Ne-
vinen jsem krví tohoto spravedlivého“.

– A Ježíš Nazaretský pak musel mezi dvěma zločinci nést kříž
na popraviště. Přes ulice, kde ho mnozí, kteří přišli na svátky, znali.

– Na té cestě několikrát padl s křížem na zem. Pak naši vojáci
donutili nějakého muže, aby mu pomohl kříž nést.

– Bylo nebezpečí, že na popraviště ani nedojde a zemře na
cestě.

– Když byl ukřižován a visel na potupném kříži, ti židovští
předáci ještě přišli pod kříž a posmívali se mu, aby prý sestoupil
z kříže, když je Syn Boží. On jen mlčel. Posmívali se mu i někteří
z našich vojáků.

– Ale předtím, když ho křižovali, tiše opakoval: „Otče, odpusť
jim, oni nevědí, co činí.“

– Myslíš, že to patřilo našim, či těm židovským představite-
lům?

– Nevím, ale tak jsem ještě neviděl žádného člověka umírat.
Jsem přesvědčený, že byl nevinný!

– Zloba židů si vynutila od Piláta smrt a my jsme museli mít
účast na tom krvavém divadle.

– A ještě dnes hlídat mrtvého, to už je přespříliš!
– Proč si ho nemohli hlídat sami?! Přece mají chrámovou

stráž?!
– Proč o to žádali nás? Nenávidím ty pokrytce!
– Já to taky nechápu, proč my ho máme hlídat? Copak oni

věří, že by mohl vstát z mrtvých a vyjít z hrobu?
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– Asi tomu věří. Jeho učedníci ale, kteří zpovzdálí sledovali
popravu, tomu rozhodně nevěřili ani nevěří.

– Prý za svého života často opakoval, že bude zabit a že tře-
tího dne vstane z mrtvých.

– To slyším poprvé, i když jsem už o něm slyšel hodně.
– Kdo kdy slyšel, aby někdo, kdo je mrtvý, vstal z hrobu?!

Nebo myslíte, že on není mrtvý, že to je jen zdánlivá smrt?
Všichni výmluvně kroutili hlavami.
– Nežertuj, navíc, když mu probodl náš setník kopím bok,

vyšla z něho krev a voda; byl už mrtvý.
– A ty události včera: zatmění slunce, zemětřesení... To pak

už nebylo do smíchu nikomu. Mnozí se pak bili v prsa a vyzná-
vali, že on byl skutečně Boží Syn.

– Já jsem měl taky na mále. Slyšel jsem ale, jak ta slova opa-
koval náš setník – Longin.

– Ale pak se všechno uklidnilo a my tu teď máme hlídat je-
ho hrob.

– Hlídat, ale před kým? Snad před námi samými? Nebo před
jeho učedníky, nebo spíš před židovskou veleradou? Nechápu to!
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MOMENT VZKŘÍŠENÍ
A ZJEVENÍ BOHORODIČCE

PANNA MARIA SE VE SVÉ KOMŮRCE MODLÍ

Když se Ježíšova Matka vrátila od hrobu, nepromluvila
s Marií Kleofášovou a ženami, které byly s ní, ani slova. Její myš-
lenky byly u Ježíše. V domě, kde bydlely, Matčin pohled na chví-
li spočinul na strhaných a uplakaných tvářích svých společnic.
Podívala se na ně s velkou bolestí a láskou, ale v tom pohledu bylo
zároveň cítit jakousi naději a očekávání. Pak se tiše uchýlila do
své komůrky.

Je noc.
Panna Мaria si přikládá k srdci šátek, v němž je zabalena

trnová koruna i hřeby, pak ho znovu klade na své místo, kleká
si, zvedá ruce nahoru, modlí se. Znovu před Boží tváří prožívá
Spasitelovu výkupnou oběť… vše se naplnilo... – světlo Boží pří-
tomnosti osvětluje přislíbení daná ústy proroků. Z nich od první
chvíle věděla, že Mesiáš bude trpět, David prorokoval, že Mu při-
bijí ruce i nohy... Izaiáš hovoří o Muži bolesti: „Jeho vzezření bylo
tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, Jeho vzhled takový, že nebyl
podobný lidem... Byl v opovržení, kdekdo se Ho zřekl, tak opovržený, že
Jej za nic nevážili.“ Ano, na jejím Synu se to vše naplnilo. Její srdce
krvácelo spolu s Ním... Prorok David ale rozhodně prohlašuje:
„Nedovolíš, aby Tvůj svatý spatřil porušení.“ V srdci jí zní Ježíšova
slova: „Mám moc svůj život položit a mám moc ho znovu přijmout...“
Ano, věří, čeká s nezlomnou nadějí. Ježíš vstane z mrtvých, jak
to sám řekl! Očekává tu chvíli... On to zaslíbil a On to i naplní!

MOMENT VZKŘÍŠENÍ

Vojáci, kteří v noci ze soboty na neděli hlídají Ježíšův hrob,
si rozložili oheň a obcházejí před vchodem do hrobu. V temném
kamenném hrobě leží mrtvé Ježíšovo tělo zabalené do plátna. Je
ticho... Co se děje v duchovní oblasti? Ježíšův duch sestoupil po
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Jeho smrti z Otcových rukou do místa zvaného šeol, neboli hádés –
podsvětí. Na tomto místě zlomil vládu anděla, který držel v zajetí
duchy spravedlivých zemřelých.

Teď Ježíšův duch vychází z podsvětí a vchází do umučeného
těla. Myriády andělů soustředí svůj pohled na jediné místo ve ves-
míru: na hrob, kde leží mrtvé tělo Božího Syna. Najednou, v úpl-
né tichosti a skrytosti, přichází ten očekávaný moment – nastává
vzkříšení. Hrob naplňuje silné světlo. Nejvyšší moc Boží, Bůh sám,
vstupuje do mrtvého Kristova těla – Pán vstává z mrtvých!!! Tento
největší zázrak se stal zásahem všemohoucnosti Boha, který z ni-
čeho stvořil celý vesmír, všechny hvězdy, galaxie i naši zem, která
je jen jako prášek ve vesmíru. Všemohoucí Bůh teď působí i
zde – Ježíšovo svaté, katy rozdrásané tělo, je zcela proměněno,
oslaveno! Všechna zranění zmizela... Zůstaly jen zářící rány na
rukách, nohách a v boku – už nebolely, byly jen svědectvím bez-
mezné Ježíšovy lásky… Vzkříšený Pán se svým oslaveným tělem,
které už nepodléhá přirozeným zákonitostem, prochází kamen-
ným hrobem, který zůstává zapečetěný. Vojáci dále hlídají hrob,
ale ten už je prázdný... Smrt je přemožena! Ježíš je Vítěz!

Moment vzkříšení potvrdil, že Kristovo evangelium je pravda
a že Kristus je pravý Bůh.

ZJEVENÍ BOHORODIČCE

Právě v tomto čase Bohorodička setrvává na modlitbách, ne-
spí. Vždyť nastává třetí den po Ježíšově smrti. Den, na který Pán
zaslíbil své vzkříšení! Hluboká bolest, kterou prožila, ještě více
vystupňovala její očekávání a touhu po naplnění Jeho slova: „ale
na třetí den vstane z mrtvých.“ Plně věří tomuto Božímu slovu i v této
nejtěžší zkoušce, kdy všichni byli zlomeni bolestí a beznadějí.

Vzpomněla si na chvíli Zvěstování, kdy ji Bůh vyvolil za Mat-
ku svého Syna. Tehdy, když se modlila, přišel anděl Boží a ozná-
mil: „Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní.“ Teď je
noc. Přesvatá Bohorodička se opět modlí.

A najednou k ní přichází..., ne však anděl Gabriel, ale přichá-
zí k ní sám vzkříšený Ježíš! Ne už zakrvácený, plný ran, ale pro-
zářený nebeským světlem.
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Teď Ho vidí ve světle slávy, vzkříšeného. Stojí Ježíši tváří
v tvář, dívá se na Něj s nesmírnou radostí! Ta radost, kterou teď
při setkání se svým vzkříšeným Synem prožívá, převyšuje všechno
utrpení jejího života! Potichu opakuje:

Maria: Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém
Spasiteli!

Svou neotřesitelnou vírou se stala hodnou jako první ze všech
uvidět a prožít Kristovo vzkříšení. Jak hluboce byla Přesvatá Matka
spojena se svým Synem v utrpení, tak hluboce prožívala i teď na
sobě sílu Kristova vzkříšení.

Ten moment radosti, štěstí a pokoje, nelze vyjádřit slovy. Ježíš
tu stojí a nadpřirozeným světlem proniká celou její bytost. Ona
prožívá v hlubině své duše a ducha přítomnost svého vzkříšeného
Syna, tajemství nového života, tajemství spoluvzkříšení. Ona je
živým svatostánkem. Je novým duchovním Jeruzalémem, místem
setkání a přebývání Boha mezi lidmi.

V této chvíli si uvědomuje nejen hlubinnou duchovní jednotu
se svým Synem, ale zároveň se i dívá do Jeho očí. On zde stojí, dívá
se s velkou láskou na ni. Z Ježíšovy přítomnosti vyzařuje nesmírný
pokoj beze slov. Ona z hlubiny srdce tiše pronáší:

Maria: Je ho šu a…! Ty jsi vzkříšení a život!
Panna Maria se v hluboké pokoře klaní svému Synu a Bohu,

Ježíši Kristu.
Ježíš: Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Mám

klíče od smrti i podsvětí.
Maria:Ty jsi vstal z mrtvých! Ty mi dáváš spoluúčast na svém

vzkříšení. Velebím Tě. Klaním se Ti, můj Pane a Bože.
Když setkání se vzkříšeným Pánem skončilo, ještě dlouho dě-

kovala Bohu. Ona první poznala a prožívá tajemství nového živo-
ta – duchovní realitu spoluvzkříšení s Kristem! Když nám ji Ježíš
dal za Matku, dal nám skrze ni i samého sebe a všechny milosti.
Bohorodička je Matkou Kristovou, ale i Matkou všech Kristových
učedníků.
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ŽENY SE CHYSTAJÍ KE HROBU

Ženy prožily sobotu na modlitbách na několika místech. Če-
kaly na nedělní ráno, aby se mohly vydat k hrobu pomazat s ná-
ležitou úctou a láskou Mistrovo tělo vonnými mastmi. Ještě se
mezi sebou domlouvaly, aby se ujistily, že je vše připraveno.

Marie Kleofášova: Je vše hotovo?
Salome: Vonné masti jsme už se Zuzanou připravily.
Zuzana: Jana slíbila přinést po západu slunce plátna. Ale i

tady jsou nějaká.
Salome: A tu jsou nachystány vonné byliny a ostatní věci…
Marie Kleofášova chtěla něco říct, ale zlomil se jí hlas a na-

stalo ticho, do kterého se opět provalila vlna smutku, lítosti a
vzpomínek. Její ruce klesly a ona se se slzami v očích sesunula
na lavici, která stála u stěny. S bolestí vyslovila:

Marie Kleofášova: Kudy Mistr chodil, všude dobře činil. Ko-
lik lidí uzdravil, vysvobodil od zlých duchů, potěšil, kolik jich po
setkání s Ním zavrhlo cestu hříchu a začalo nový život…

Zuzana: Samy jsme to zakusily. Já jsem několik let nemohla
vstát z lůžka. Nikdo mi už nemohl pomoct –a Ježíš mě uzdravil.

V tu chvíli vstoupila do světnice Jana – manželka Herodova
správce – s plátny, která přinesla, a zaslechla poslední slova. Tiše
si sedla na lavici. Ženy se opět ponořily do vzpomínek a Jana s
nimi. Po chvíli chvějícím se hlasem navázala na slova Zuzany:

Jana: Při nešťastném úrazu jsem oslepla. Nemohla jsem se
starat o svou rodinu. Nebýt Ježíše, nevím…

Veronika překvapeně pozvedla hlavu, neboť si v zamyšlení
nevšimla jejího příchodu, ale pak souhlasně přikývla:

Veronika: Ano, kdyby nebylo Jeho, co by s námi dnes bylo!
I já jsem churavěla dvanáct let. A nyní…

Zuzana: Ty, Veroniko? Dvanáct let? Pověz nám o tom.
Veronika: Obyčejně vzpomínky zjitří rány na duši, ale vzpo-

mínky na dobrotu Pána oblažují. Povím vám o tom. Podstoupila
jsem předtím mnohá léčení, ale nic nepomohlo. Naopak, šlo to
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se mnou stále k horšímu. Už jsem se připravovala na to, že ur-
čitě brzy umřu… Jednoho dne jsem ale uslyšela o Ježíši, nevěděla
jsem, jak to udělat, styděla jsem se prosit Jej o pomoc, protože
podle zákona jsem byla nečistá a také druzí o mně říkali, že je
to jistě trest za mé hříchy.

Salome: Chápu. Vím, jaké to je. Lidé se na tebe dívají, jako
by tě Bůh odvrhl. I člověk sám se tak často cítí.

Veronika: Kolik jsem se naplakala… Jak jsem se modlila a
prosila… ale Bůh celá ta léta mlčel.

Jana: Co myslíš, proč?
Veronika: Také jsem se na to ptala. Věděla jsem, že příčinou

chorob může být nějaký hřích. Odprošovala jsem Boha za vše zlé,
nač jsem si vzpomněla, i do chrámu jsem dávala oběti. Někdo mi
řekl, že člověk na sebe stáhne prokletí, když se obrátí na věštkyni,
léčitele nebo dělá čáry… Nic takového ale v mém životě nebylo.

Zuzana: Když ani pak Bůh neodpovídá na modlitby, přichází
silné pokušení myslet si, že nemá smysl důvěřovat, znám to… Jis-
tě, není to tak, ale kdo svou víru nezakládá na lásce Nebeského
Otce, na vztahu k Němu, většinou si udělá takový mylný závěr.

Veronika: Ale ke své vlastní škodě. Je mnoho lidí, co takové-
muto pokušení uvěřili. I já jsem málem podlehla. Zpětně pak člo-
věk začíná vnímat věci úplně jinak. Teď vidím, že má choroba mě
naopak obracela k Bohu. Celá ta léta jsem byla nucena hledat své
útočiště, pokoj a sílu do nového dne v Něm. Začala jsem být vděč-
ná za věci, které jsem do té doby brala jako něco samozřejmého.

Salome: A přece – přišel konec tvému soužení.
Veronika: Ano. Ježíš byl má poslední naděje na uzdravení,

ale jak jsem řekla – styděla jsem se a taky jsem se bála Ho prosit.
Nakonec jsem si řekla: stačí, když se dotknu lemu Jeho šatu.

Veronika se odmlčela a znovu se ponořila do vzpomínek,
mladší ženy ji však vybídli:

Jana: Veroniko, ještě nikdy jsi nám o tom nevyprávěla tak
podrobně.

Zuzana: Jak to bylo dál?
Veronika: V ten den se okolo Ježíše tlačil velký zástup. Vši-

chni chtěli slyšet Jeho slovo, zbavit se svého trápení, vidět zázrak...
Já jsem se však neodvažovala před Ježíše předstoupit. Protlačila
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jsem se k Němu mezi lidmi zezadu. Někteří okolo začali být ne-
spokojení, kam se prodírám, že jim zabírám místo, kdosi mě ta-
hal za šaty, ale já jsem na to nehleděla. Byla jsem rozhodnuta, že
se Ježíšova šatu musím za každou cenu dotknout. Věřila jsem,
že když to udělám, budu uzdravena. Nakonec jsem se přece jen
protlačila tak blízko, že jsem na Něj dosáhla. Zlehka, plná strachu,
jsem se dotkla lemu Jeho roucha. V tom okamžiku jsem pocíti-
la, že se to stalo!

Zuzana: Jaká milost!
Marie Kleofášova: Ano, byla jsem tam tehdy také. Najednou

Mistr přestal mluvit a začal se ptát, kdo se Ho dotkl. Učedníci Mu
v rozpacích vysvětlovali, že těžko říct, vždyť celý zástup se na Něj
tlačí…

Veronika: A já jsem strnula strachem – co teď? Vše vyjde na-
jevo. Doufala jsem, že se utajím, ale když jsem viděla, že Pán roz-
hodně říká: „Někdo se mě dotkl, poznal jsem, že ze Mě vyšla síla,“ pa-
dla jsem Mu k nohám a pověděla celou pravdu… Třásla jsem se,
že se druzí pohorší nad mou opovážlivostí a Mistr mě pokárá…
vždyť jsem byla považována za nečistou a již pouhý můj dotek
poskvrňoval… Ale On řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v
pokoji a buď uzdravena ze svého trápení.“ (Mk 5,34)

Jana: Jak je Pán dobrý!
Veronika: Zalila mě vděčnost a láska. Víte, co to pro mě by-

lo? Pán mě za to, co jsem udělala, neodsoudil! Jaká úleva, jaký
pocit štěstí mě tenkrát naplnil! A teď? Už Mu nikdy nebudu moci
oplatit dobro a milosrdenství, které mi prokázal!

Tato bolestná myšlenka ji rozplakala.
Zuzana: I já cítím velký dluh vůči Mistrovi, který už Mu ne-

mohu nijak oplatit.
Anna – vdova z Naimu – vše mlčky poslouchala. Před očima jí

proběhl celý její život. I ona cítila veliký dluh vůči Ježíši. Jen před
dvěma lety Ježíše poznala, ale vlastně až tehdy začal její skutečný
život. Když se opět všichni odmlčeli, řekla:

Vdova naimská: Hodnotu toho, co je v životě nejvzácnější, si
člověk většinou uvědomí, až tehdy, když to ztratí.

Marie Kleofášova: Ach, je to tak, jak říkáš, Anno. Právě na to
myslím…
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Vdova naimská: Též jsem dnes mnoho přemýšlela nad svým
životem i nad okamžiky, kdy se vše najednou změnilo. Přitom jsem
si vzpomněla na jednu malou příhodu ze svého dětství. Tehdy
mi rodiče dali na starost naši jedinou ovci. Měla zrovna jehňátko.
Vodila jsem ji na pastvu a dohlížela na ni. Jednou jsem ji chtěla
zavést na místo, které bylo mnohem lepší než to, kam jsme vždy
chodily. Ale ovce nechtěla vstoupit na malý můstek, který tam
vedl. Marně jsem jí vysvětlovala, že jí tam bude lépe. Odmítala
jít za mnou. Začala jsem plakat. Nedaleko byl můj tatínek. Když
uviděl, jaké mám nesnáze, přišel k ovci, něžně vzal do náruče
její jehňátko, přenesl je přes můstek a pustil ho na druhé straně
na louku. Ovčí maminka okamžitě běžela za ním.

Marie Kleofášova: A tak jí tvůj tatínek dostal tam, kde jí pak
bylo mnohem lépe.

Vdova naimská: Ano. Ale proč o tom mluvím – protože mi
tato malá příhoda z dětství moc připomíná můj vlastní život. Man-
žel mi zemřel velmi brzy a s mým jediným synem jsme žili skromně.
Spíš jsme živořili. Práce bylo mnoho a živobytí málo. Na Boha a na
svou duši jsem proto nikdy neměla čas. Říkala jsem si: Bůh je dale-
ko, proto mi nemůže pomoct. Musím si pomoct sama.

A pak... můj syn, světlo mých očí, má jediná radost, onemoc-
něl a brzy nato zemřel. Zlomilo mi to srdce. Tu jsem si už sama
dát rady nemohla.

Marie Kleofášova: Ubohá Anno…
Vdova naimská: Léta jsem šla svou vlastní cestou místo toho,

abych poslechla hlas Hospodina, který mě nejednou volal. Odmí-
tala jsem jej následovat. Smrt mého dítěte byla ale tak silným Božím
voláním v mém životě, že jsem ho už nemohla ničím přehlušit.
Velmi jsem truchlila. Snad jediná myšlenka mi dodávala trochu
útěchy, snažila jsem se věřit, že Bůh přenesl mého syna na mnohem
lepší místo – tak jako kdysi můj tatínek jehňátko. Smrt dítěte – to
je to nejhorší, co může matku potkat. Velmi jsem plakala. Když
jsme vycházeli s pohřebním průvodem z města, tehdy šel kolem
Ježíš se svými učedníky. Do té doby jsem o Něm věděla jen ze sly-
šení. Naráz, zcela nečekaně, přistoupil k márám a průvod zasta-
vil. Obrátil se na mě s tak soucitným pohledem, že se mi zdálo, že
nikdo na světě mé bolesti nerozumí lépe. Řekl mi: „Neplač!“ a pak
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se stalo něco, na co mi nestačí slova. Ježíš se dotkl már a mému
synovi řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“… A mé dítě se posadilo
a začalo mluvit…

Anna se při vzpomínce na Ježíšovu dobrotu rozplakala:
Vdova naimská: Já jsem Boha nehledala, ale Bůh mě hledal!

Ježíš se nade mnou smiloval! On se nade mnou, bídnou, smiloval!
Od toho času jsem naslouchala Božímu hlasu, Ježíšovu hlasu, který
ke mně mluvil. Byl to hlas Dobrého Pastýře – který teď ale umlkl.
Už nikdy jej neuslyším…

Tu už dala cele průchod pláči… Marie Kleofášova ji povzbu-
zovala:

Marie Kleofášova: Určitě jej znovu uslyšíme. Mistr slíbil, že
se jednou vrátí.

Vdova naimská: A kdy?
Zuzana: To nikdo neví.
Marie Kleofášova: Vzpomínáte, jak jednou Ježíš řekl, že Jej

zabijí, ale On na třetí den vstane z mrtvých? Přece je ještě naděje!
Salome: Bojím se, abychom Mistrova slova nepochopily ne-

správně.
Marie Kleofášova si vzdychla a řekla:
Marie Kleofášova: Měly bychom si trochu odpočinout, už je

pozdě. Zajdu ještě za Ježíšovou matkou, a poprosím ji, aby s námi
ráno do hrobu nechodila. Pohled na Synovo utýrané tělo jí způ-
sobuje nesmírnou bolest. Poprosím ji, aby přišla později.

Salome: Myslím – nech ji této noci samotnou, věří, že Syn
vstane. Bude Ho očekávat.

Ženy odešly do svých komůrek, ale neuložily se k spánku, jen
si na lůžku čas od času trochu odpočinuly.
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UDÁLOSTI NEDĚLNÍHO RÁNA

V neděli ráno, ještě za tmy, se ženy sešly z různých domů, v
nichž byly v Jeruzalémě ubytovány. Jmény jsou v Písmu označeny
jen Marie Magdaléna, Marie Jakubova – Kleofášova, Salome a
Jana, ale je řečeno „a jiné“. Šlo i o další ženy. Jana, žena správce
Heroda, Chuzy, asi ještě s dvěma, bydlela ve svém domě. Marie
Kleofášova byla v jiném domě, kde byla i Ježíšova Matka, a ostat-
ní ženy bydlely spolu v jiné části Jeruzaléma – Marie Magdaléna,
Salome, Zuzana a jiné. V domě Marie, matky evangelisty Marka,
byla shromážděna větší skupina apoštolů. Jan a Petr a s nimi i Ja-
kub (sloupy), kteří byli Ježíšovi nejbližší, nocovali v jiném domě,
kde s nimi až do velikonočního čtvrtku bydlel i Pán Ježíš. Večeři
ale slavili všichni společně ve večeřadle, kde byli poprvé.

Když se ženy v nedělní ráno, ještě před svítáním, sešly v do-
mě, kde nocovala Marie Kleofášova a Panna Maria, přinesly vonné
masti a plátna.

Marie Kleofášova: Magdaléno, včera večer jsem neměla odva-
hu Ježíšovu Matku rušit. Nevím, možná se běž podívat, co s ní je.

Magdaléna: Ona první bude chtít jít ke hrobu.
Marie Kleofášova: Včera byla velmi vyčerpaná. Odešla do

své komůrky, a už zůstala sama.
Magdaléna: Běžím za ní.
Marie Kleofášova: Salome, zabal všechny ty masti a vonné

koření do plátna.
Salome: Vezmu i svícen. V hrobě bude tma.
Magdaléna se přiblížila k místnosti, kde byla Maria. Nesmě-

le zaklepala a zašeptala:
Magdaléna: Maria...! Maria...!
Chvíli naslouchala, jestli neuslyší odpověď, ale bylo ticho.

Lehce otevřela dveře a uviděla, že Maria spí blaženým spánkem.
Z jejího obličeje vyzařoval takový pokoj, že to na Magdalénu silně
zapůsobilo. Vyšla ven a řekla ženám:

Magdaléna: Naše Matka spí.
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Marie Kleofášova: Bohu díky, že po takovém čase mohla za-
se usnout. Trochu si odpočine. Nechme ji spát.

Magdaléna: Ano, nechme ji. Spí s výrazem takového pokoje a
radosti... že tomu nerozumím. Já stále nemohu najít pokoj... Po-
jďme už rychle ke hrobu!

Salome: Musíme dobře popřemýšlet, děvenko, čeho nám je
ještě zapotřebí, dokud jsme doma, abychom na nic nezapomněly.

Magdaléna: Ale vždyť jsme se chystaly už včera večer.
Zuzana: Ale teprve pozdě večer přinesla Jana plátna, a proto

musíme ještě vybrat, která z nich vezmeme.
Magdaléna: Já už ale půjdu!
Marie Kleofášova: Počkej Marie! Je to nebezpečné. Nemůžeš

jít sama. Půjdeme spolu. Ještě chviličku...
Magdaléna: Už tu nemůžu jen tak stát. Mistr čeká!
Marta jí na to rozpačitě odpověděla:
Marta: Ale Marie, Mistr leží v hrobě…
Magdaléna: Ale já musím být u Něho! Musím k hrobu! Bě-

žím sama!
Zuzana: Marie!
Marie Kleofášova: Počkej, děvenko, půjdu tedy s tebou…

vezmeme měchy s vodou a ostatní přinesou masti a plátna.
Marie Kleofášova si rychlým pohybem zapnula plášť a jen

tak, tak v poslední chvíli zastavila Magdalénu mezi dveřmi, poda-
la jí měch s vodou, druhý vzala sama a vyšly spolu do tmy. Salome
za nimi ustaraně hleděla a ostatním řekla:

Salome: Mám starost o to děvče. Velký žal ji obírá o střízlivost.
Vdova naimská: Bojím se to říct, ale chvílemi se mi zdá, že

i o rozum.
Zuzana: Když jsi s ní, mlčí a pak najednou propukne v hla-

sitý pláč a bědování. Anebo je ponořena do svých myšlenek tak,
že když na ni mluvíš, nereaguje.

Salome: Velmi Mistrovou smrtí trpí. Ale kdo by netrpěl? Je
to, jako by zabili sám Život…

Zuzana: Myslím, že nikdo nemiloval Mistra tak vděčnou lá-
skou jako Marie.

Salome: Máš pravdu. On jí zachránil život – i ten pozemský –
i věčný... Ještě před dvěma lety byla Marie známou nejen tu v Je-
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ruzalémě, ale taky v Tyberiadě a Magdale. Vedla nezřízený život.
A dnes? Dnes je to snad ta nejhorlivější a nejupřímnější kajícnice
na světě. Takový zázrak může s člověkem udělat jen Bůh.

Zuzana: Slyšela jsem, že ji jednou chtěli farizeové kameno-
vat. Víte o tom něco?

Salome: Vyprávěli mi to moji synové – Jakub a Jan. Byli zrov-
na při tom, je to už asi dva roky. Mistr ráno sestoupil z Olivetské
hory, kde se v noci modlil a pak šel i se svými učedníky do chrámu.
Lidé ho uviděli a hned se k Němu nahrnuli, jako vždycky. Farize-
ové a zákoníci už měli svůj plán. Dobře věděli, že je Mistr milo-
srdný a mysleli si, že se jim podaří naaranžovat vše tak, aby Ho
mohli obžalovat, že se staví proti Mojžíšovi a pohrdá Božím záko-
nem. O to jim šlo. Proto ji k Němu dotáhli.

Zuzana: To byla Marie?
Salome: Ano, byla to ona. Farizeové ji postavili doprostřed

a ona se neodvažovala ani pozvednout oči. Byla tak vyděšená, že
nebyla schopná prosit o milost, jen se třásla.

Zuzana: A co Mistr?
Salome: Nebylo to poprvé, co musel čelit jejich záludnosti.

Hned zaútočili otázkou: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako
cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“
(J 8,4-11) Když Marie slyšela takový výrok, zbledla jako stěna.

Vdova naimská: Ubožátko. Jistě ani netušila, jakou odplatu
s sebou nese hřích…

Veronika: A Mistr?
Salome: Mistr se sklonil a psal prstem po zemi. Co psal, viděli

jen ti, co se dožadovali usmrcení. Můj syn Jan mi ale řekl, že se
na jejich tvářích objevil zvláštní výraz. On sám neviděl, co je tam
napsáno, ale myslí si, že asi hříchy těch žalobců.

Zuzana: A co bylo pak?
Salome: Když na Něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl:

„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“
Zuzana: Jak museli být zahanbeni!
Salome: Prý se začali vytrácet, jeden po druhém, starší nej-

prve, až tam zůstal jen Mistr a Marie před Ním.
Vdova naimská: Jak je Pán dobrý! Odsuzuje hřích a zlo, ale

miluje hříšníka!
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Salome: Později mi to Marie sama vyprávěla. Řekla, že na to,
co jí tenkrát Mistr řekl, do smrti nezapomene. Zeptal se jí: „Ženo,
kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona Mu vděčně
odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Mistr jí řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi
a už nehřeš!“ Marie tehdy poprvé pocítila, jakou láskou ji miluje
Bůh. Tak teď už víte, za co vděčí Mistrovi. Není divu, že tak těžce
nese Jeho smrt.

Zuzana: Salome, to my všichni…
Vdova naimská: Každá z nás jen díky Ježíši sama ve svém

životě poznala, co je hřích a co je Boží láska.
Salome vzdychla a skládala plátna, která přinesla Jana. Pak

se na chviličku zastavila, jako by si na něco vzpomněla:
Salome: Ale tím to neskončilo. To, co se stalo krátce poté,

jsem už viděla na vlastní oči a také Jana by o tom mohla vyprávět,
i ona tam byla.

Jana: Ano, vidím to, jako by to bylo včera. Uviděly jsme ji v
zástupu. Byla to Marie, ale vypadala úplně jinak, než ji do té do-
by všichni znali. Hlavu měla zahalenou šátkem a její oděv se ne-
lišil od nejprostší ženy z lidu. Náušnice, zlaté prsteny, náramky,
perlové náhrdelníky, čelenky, nákotníky, prostě všechny okrasy
byly tytam. Dokonce ani opánky na nohou neměla – byla bosá.
Lid se usadil na zemi, aby poslouchal učení. Ona seděla na kraji,
téměř za Mistrovými zády, jakoby se sama za sebe styděla...

Salome: Jistě se jí zdálo, že hříšnice jako ona, nemá právo
poslouchat o Božích věcech.

Zuzana: Možná se bála, že ji lidé poznají a zaženou ji.
Jana: Nevím. Ale šátek měla hluboko do čela. Tiše poslou-

chala. Už jen výraz na tom kousku tváře, který bylo možné zahléd-
nout, vyjadřoval urputný boj, který prožívala. Občas si zakryla
tvář rukama a bylo vidět, že pláče. Mistr mluvil o dobrém pastýři,
který nechá devadesát devět ovcí na pustém místě a jde hledat
tu jednu, která se ztratila, dokud ji nenalezne. Když ji ale nale-
zne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá
sousedy a přátele a velmi se raduje z jejího nalezení.

Salome: A já viděla, jak při slovech: „Pravím vám, že právě tak
bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad
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devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují,“ se Mistr ne-
čekaně ohlédl a Jeho pohled spočinul na Magdaléně.

Zuzana: Myslíš, že ji poznal?
Salome: Určitě.
Veronika: Pro Něj není nikdo beznadějný případ. Nad nikým

neláme hůl. Hasnoucí knot neuhasí a nalomenou třtinu nedolomí.
Salome: Později, když se lid zvedl a obstoupil Mistra, nemocní

prosili o uzdravení, nuzní o pomoc či radu, najednou se k Němu
s pronikavým křikem prodrala a klesla před Ním na kolena.

Jana: Na rtech měla pěnu a křičela, prosila: Zachraň mě!
Zachraň mě! Oni mě mučí!

Zuzana: Kdo oni?
Jana: No... přece démoni.
Zuzana: Copak byla posedlá?
Jana: A co se dalo čekat? Po takovém životě, jaký vedla... Hřích

v duši – to je jako hnízdo pro démony. Prý jich měla sedm.
Veronika: Ubožátko, kdo ví, do čeho všeho se namočila...
Salome: Mistr je ale vyhnal pouhým slovem, se sykotem vy-

letěli, jako vzduch z propíchnutého měchu.
Veronika: A co to ubohé dítě?
Salome: Magdaléna zůstala ležet na zemi jako mrtvá.
Jana: Když zástup pochopil, o co jde, všichni se rozlétli jako

hejno vrabců. Lidé se takových věcí bojí.
Salome: Bylo mi jí líto... Když jsem poklekla vedle ní a jemně

s ní zatřásla, otevřela oči, jako by se právě probudila z hlubokého
spánku. Začala plakat, ale to nebyl křečovitý pláč, byl to pláč vel-
ké úlevy.

Jana: Až když bylo po všem, někteří ze zástupu se odvážili
upozornit Mistra na Magdaléninu minulost. Ty hlasy patřili fa-
rizeům, kteří i zde slídili, jako by Mu chtěli vytknout, komu to za-
se pomohl.

Salome: Pán ale v každé duši, byť i hříšné a lidmi zapuzené,
vidí Boží obraz, k němuž byla stvořena.

Zuzana: Řekl něco farizeům, anebo mlčel?
Jana: Mistr stál chvíli nepohnutě a pak řekl jen jednu větu:

„Syn člověka přišel hledat a spasit, co zahynulo.“ Potom se již nikdo
neodvážil otevřít ústa.
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Zuzana: Teď už se nedivím chování Magdalény...
Salome: Ano, jen člověk, který si je vědom, z jakých otrockých

závislostí a démonských svázaností jej Pán osvobodil, je schopný
takové lásky a věrnosti.

Jana: Ale… už je čas jít. Kde jen je Marta? Asi se zdržela pří-
pravou jídla pro Mistrovy učedníky. Nevěděly jsme, jak dlouho se
zdržíme u hrobu, proto to chtěla dokončit ještě teď ráno.

Salome: Zatím sbalíme ještě tato plátna a můžeme vyjít.

Mezitím Marie Kleofášova a Marie Magdalská už vycházely
z města. Nesly měchy s vodou a také malou lampu, kterou ale
ukryly pod plášť a vytáhly ji, až když se bezpečně dostaly za hradby.
Dlouho nepromluvily ani slova. Magdaléna měla stažené obočí
jako člověk, který je ponořen do svých myšlenek a velké bolesti.
Marie Kleofášova byla také vážná. Najednou ale Magdaléna řekla:

Magdaléna: Vzpomněla jsem si na slova proroka Izaiáše, že
Mesiáš musel trpět a zemřít za hříchy lidí.

Marie Kleofášova: Hmmm...
Magdaléna: Myslím na to, kolik jsem jich spáchala…
Marie Kleofášova: Král David plakal, že jich má víc než vlasů

na hlavě.
Magdaléna: Co můžu pak říct já? Léta jsem se vysmívala těm,

kdo ctili Boží zákon. Byli pro mě jen zkostnatělými a nudnými
ubožáky, kteří přicházejí o to, jak chutná život…

Marie Kleofášova: No, spíše bych řekla, že šlo o chuť…
Marie Kleofášova nedokončila, váhala, jak to říct…
Magdaléna: Smrti, že?
Marie Kleofášova: Ano, smrti.
Magdaléna: Teď tomu rozumím. Hřích je lež. Nikdy ti nedá,

co slibuje. Slibuje naplnění, a místo toho ti dá děsivou prázdnotu,
zklamání a smutek. Kdysi, hlavně když jsem zůstala sama, cítila
jsem takový strach, jako by se ve mně hříchem otevřela jakási pro-
past, ze které vál chlad smrti. Přesto jsem si pak ale našla novou
příležitost k hříchu. Teprve potom, když jsem poznala Mistra,
všechno se změnilo. Zhnusil se mi hřích, ze srdce zhnusil! To, co
klam světa nabízí, je hodné jen pohrdání. Dnes bych chtěla raději
zemřít, ano i všechny muky vytrpět, než znovu hřešit a ztratit své-
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ho Boha! Zahrnul mě tak milosrdným odpuštěním a láskou, že
to, co bylo bez Něj, ani životem nenazývám. To poznání, jak je
Bůh dobrý, převyšuje všechno!

Marie Kleofášova: Náš Mistr nám všem otevřel oči – i srdce.
Když jsem byla mladá, také se mi zdálo, že Boží přikázání člověka
jen omezují a ztrpčují mu život. Když jsem ale uviděla ovoce hří-
chu na svých vrstevnicích, pochopila jsem, že přikázání Boží mě
ochránila před neštěstím. Hřích je zlo. Způsobuje peklo na zemi
a pak i po smrti.

Jak tak ženy za hovoru spěchaly, najednou si uvědomily – a
to jim způsobilo velkou starost – že jim nemá kdo odvalit kámen
od vchodu do hrobu.

STRÁŽE U HROBU

Kristovo vzkříšení se odehrálo v naprosté tichosti a skrytosti.
Ani stráže nevěděly, kdy Kristus ve svém oslaveném těle vyšel z
hrobu.

Noc byla tichá. Vojáci seděli okolo ohně, tu a tam některý z
nich prohlédl s hořící pochodní okolí, zda se tam neskrývají učed-
níci Galilejského, aby ukradli mrtvé tělo. Byl mezi nimi i Longin,
setník, který při Ježíšově smrti na Golgotě vyznal: „On byl opravdu
Boží Syn!“

Stráže nahlas reptaly:
Stráže:
– Byl jsem v mnoha bojích, nejednou jsem hleděl smrti do

tváře… a teď? Teď mám hlídat hrob! Hrob! Co je to za nesmysl?!
– Co si ti židé vůbec myslí?! Sami si doma v teple spí a my

tu kvůli nim máme tak zbytečně mrznout!
– A nesmíme si dát ani kapku na posilnění a zahřátí!
– Hlídat hrob! Prý, aby jeho stoupenci mrtvého neukradli.

Dělají si z nás blázny!
– Kde jsou ti jeho stoupenci? Živého se nebyli schopni zastat,

a teď prý půjdou krást mrtvého! To zrovna! A kvůli tomu tu má-
me trčet!

– A hrát v té jejich farizejské komedii! Jak naivky, co neumí
do pěti napočítat! Je mi odporné to jejich intrikánství.
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Longin se do debaty nezapojil. Byl teď jiný. To, co zažil na
Golgotě, změnilo jeho nitro. Ostatní tu změnu cítili, dráždilo je,
že už není jako oni. Jeden z nich se naklonil k svým druhům a
potichu řekl:

– Pan setník nám po té popravě nějak změkl.
– Hmm... Také jsem si toho všiml.
Longin, který tato slova neslyšel, zamyšleně řekl:
Longin: Ještě nikdy jsem neviděl někoho tak umírat… Mo-

dlil se za ty, kdo se Mu posmívali, za ty, kdo Mu vráželi hřeby do
rukou a nohou… i za nás… prosil, aby nám to Jeho Otec odpu-
stil, protože nevíme, co činíme…

Strážce: Já bych se do toho tak nevciťoval. Asi byl vinen.
Longin: A co když nebyl a odsoudili Ho nevinně!? Možná

ze závisti?
Jiný strážce: Že sršeli nenávistí, to je pravda, už jim to ne-

šlo se přetvařovat. Něco takového jsem ještě neviděl.
Longin: A On neodpověděl nenávistí na nenávist. Když Mu

spílali, mlčel, když Ho křižovali, On odpouštěl.
Strážce: My jsme jen plnili rozkazy!
Longin: Slyšel jsem, jak na kříži zvolal: „Dokonáno jest!“ – To

vypadá, jako by Jeho smrt měla nějaký význam a byla součástí plá-
nu, který znal jen On a Jeho Otec. A v tom případě by to, že Jej
Otec nezachránil, mělo smysl.

Jiný strážce: Naši bohové takové plány nikdy neměli.
Longin: A právě to mi nedá pokoje. Římští bohové jsou známí

svými intrikami, náladami, vášněmi a kdejakou špinavostí. Ale ten
židovský Boží Syn byl jiný. Tichý, čistý, milosrdný… Slyšel jsem,
jak odpustil hříchy zločinci, který visel vedle Něj, a slíbil mu ráj.
Slyšel jsem, jak mluvil ke své Matce, k svému učedníkovi…, jak
se modlil, jak volal ke svému Otci…

Tu se ozval strážce, který delší chvíli jen mlčky poslouchal:
Strážce: Co se to s tebou děje, veliteli? Snad nechceš skončit

jako On!
Longin: Když člověk umírá, ukáže se jeho pravá tvář. A co

se pak dělo kolem! Slunce skrylo svou tvář a nastala tma po ce-
lé zemi!
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Jiný strážce: Nebuď naivní, veliteli! To mohla být klidně sho-
da okolností!

Longin: Země se třásla…
Strážce: No a co?
Longin: Skály pukaly… mrtví vstali ze svých hrobů, v židov-

ském chrámě se roztrhla opona shora až dolů… Příliš mnoho ná-
hod najednou, nemyslíš? To vše mě jen utvrzuje – byl to skutečně
Boží Syn! A co když vstane z mrtvých, jak předpověděl? Když je
Boží Syn, potom může také vstát z mrtvých!

Strážce: Longine, přestaň, když to tak říkáš, jde z toho husí
kůže!

Na chvíli zavládlo hrobové ticho… všichni uvažovali, co by to
mohlo znamenat, kdyby se tak stalo. Jeden z nich ale, jako by se to-
ho ticha bál, rychle přebil mlčení a posměvačně podpíchl ostatní:

Jiný strážce: Muži, na tom Galilejském něco bude… tolik lidí
mu uvěřilo… Už i Longin je tím nakažený. Nyní s židy čeká na
vzkříšení.

Všichni: Ha-ha-ha-ha!
Strážce: Nezlob se na nás, veliteli. Jsi unavený a my taky.

MAGDALÉNA A MARIE KLEOFÁŠOVA U HROBU
ZJEVENÍ ANDĚLA

Mezitím se už Magdaléna a Marie Kleofášova blížily k hrobu.
Čím byly blíž, tím větší starost a obavy na ně doléhaly.

Magdaléna: Trápí mě, kdo nám odvalí kámen od vchodu do
hrobu.

Marie Kleofášova: Samy to určitě nezvládneme. Vždyť je tak
veliký.

Magdaléna: Myslely jsme jen na to, jak prokázat poslední
poctu Pánovu tělu a přitom jsme na kámen u vchodu do hrobu
ani nepomyslely.

Marie Kleofášova: Budeme muset počkat, až přijde některý
učedník a hrob nám otevře.

Ženy přišly k zahradě.
Marie Kleofášova: Podívej, tam někdo je!
Magdaléna: Jsou to vojáci!
Marie Kleofášova: Římané!
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Longin vzal mlčky pochodeň a odešel. Viděl, že srdce vojáků
jsou nadále zaslepena lží i přes všechna znamení, která se děla.
Ještě zdálky slyšel hlasitý smích. Tropili si žerty, jakoby ti očeká-
vaní zloději měly být dvě ženy, které právě v tu chvíli vstoupily
do zahrady. Byla to Marie Magdalská a Marie Kleofášova, které
k hrobu přispěchaly první.

Strážce: Pozor, chlapi! Do zbraně! Zlodějky se blíží!
Všichni: Ha-ha-ha!
Najednou se ale stalo něco neočekávaného. Začalo jakoby

velké zemětřesení. Ženy se vyděsily.
Marie Kleofášova: Magdaléno, co je to za hřmot! Co se to

děje?
Magdaléna: Nevím..., óóó, podívej, z nebe sestupuje anděl!
Marie Kleofášova: Odvaluje kámen od hrobu! Sedá si na něj!

Jak majestátní má vzhled!
Magdaléna: Obličej jako blesk! A to roucho! Bílé jako sníh.

Tak oslňuje, že se na něj skoro nedá dívat!
Vojáci padli na zem jako mrtví, poraženi hrůzou z přítomnosti

anděla. Anděl řekl ženám:
Anděl: Vy se nebojte! Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižo-

ván. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl.
Ženy v hrůze a radosti padly na kolena.
Anděl: Pojďte se podívat na místo, kde ležel Pán.
Magdaléna ani druhá Marie však nebyly schopné se zvednout

a jít ke hrobu. Anděl proto pokračoval:
Anděl: Jděte rychle povědět učedníkům, zvláště Petrovi, že

Pán byl vzkříšen z mrtvých.
Oslněny a proniknuty tím zvláštním světlem, dále – jak u vy-

tržení – hledí na anděla, neschopny se pohnout.
Anděl: Vzkříšený Pán jde před učedníky do Galileje, tam Ho

spatří.

ÚTĚK VOJÁKŮ OD HROBU

Když se vojáci probrali z šoku, jak o překot všichni naráz ute-
kli. Až když uběhli hodný kus cesty, zastavili se. Celí udýchaní si
začali sdělovat své dojmy:
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Vojáci:
– Co to mělo všechno znamenat? To děsivé zemětřesení, bles-

ky? A teď? Úplný klid.
– Nevím, co to bylo, ale třesu se hrůzou ještě teď.
– Taky jste viděli toho mocného bojovníka, jak sestoupil z ne-

be? Ten obličej! Jako blesk! A oděv bílý jak sníh, nikdy jsem nic
podobného neviděl.

– To on odvalil kámen od hrobu.
– Byl jsem strachem jak bez sebe. Ale slyšel jsem, že mluví o

tom, že ten Ježíš, kterého jsme ukřižovali, vstal z mrtvých.
– Vidíš, já jsem ti říkal, že kolem toho Nazaretského se dějí

divné věci. Proto nás tu postavili hlídat.
– Jsem rád, že jsem to vůbec přežil. Pojďme rychle odsud!
– Chceš doopravdy utéct, Auguste? Ale to přece nesmíme,

za to jsou velké tresty.
– Tak ty se vrať. Já se radši nechám zabít, než abych se tam

vrátil!
– Jdeme s tebou, Auguste, kdo ví, co se tu ještě může dít!
Ustrašení a rozrušení spěchali branou do města. Tito římští

legionáři bojovali na různých frontách světa, v Galii, Británii, Ger-
mánii, Asii. Jakou hrůzu tu teď museli zažít, že je tak přemohla!

Velmi vylekané ženy se přiblížily ke hrobu a nahlédly dovnitř.
Tu jim přišla myšlenka, že někdo mrtvé tělo odnesl. V tom stra-
chu spěchaly ze zahrady a pak se udýchané na chvíli zastavily.

Magdaléna: Co se to vlastně stalo?
Marie Kleofášova: To byl anděl!
Magdaléna: Slyšelas, co říkal?
Marie Kleofášova: … že Ježíš byl vzkříšen!
Magdaléna: Vzkříšen!… Utíkejme!
Marie Kleofášova: Kam?
Magdaléna: K učedníkům přece! Musíme jim to hned říct!
Marie Kleofášova: Magdaléno, počkej! Pomaleji! Nestačím ti!
Magdaléna: Marie, já běžím! Musím jim to říct! Co nejdřív!
Obě ženy utíkaly k apoštolům, ale jinou cestou než tou, kte-

rou přišly k hrobu. Starší z nich, Maria Kleofášova, značně zaos-
tala za Marií Magdalénou, až ji nakonec úplně ztratila z očí.
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Když se vojáci dali na útěk, někteří u hrobu v panice zapo-
mněli zbraně. Zůstal jen Longin, který vše sledoval zpovzdálí. Když
zmizel Hospodinův anděl a vojáci se probrali z šoku a utekli, od-
vážil se přistoupit až k hrobu. Kámen byl odvalen, Longin nahlédl
dovnitř a spatřil, že hrob je prázdný. Zamyšlen odešel od hrobu
a sám pro sebe si říká:

Longin: Viděl jsem, jak tělo uložili do hrobu a jak ke vchodu
přivalili kámen. Tělo bylo v hrobě! My jsme pak krátce poté na
hrob natáhli provazy, zapečetili ho a od té chvíle jsem se odsud
ani nehnul. A přece je hrob prázdný. Galilejský skutečně vstal
z mrtvých! On je vskutku Syn Boží!

Pak ještě pro jistotu prohledal okolí s třesoucí nadějí, že potká
Vzkříšeného, ale když se nic takového nestalo, odebral se zamy-
šlený do města.

PŘÍCHOD JINÝCH ŽEN KE HROBU

Mezitím se k hrobu blížily i ostatní ženy, které nesly vonné
masti. Po cestě se s nimi potkala Marie Magdaléna. Vyšly k hrobu
později, tak jak se ráno domluvily. Byla to Salome, Zuzana, Jana
a jiné ženy, které se k nim ještě přidaly. Magdaléna jim jen spěš-
ně řekla:

Magdaléna: Anděl odvalil kámen! Pán vstal! Hrob je prázdný!
Ženy strnuly od úleku a Salome vykřikla:
Salome: Co to říkáš, Magdaléno?
Zuzana chtěla Magdalénu zadržet, neboť ta měla zjevně na-

spěch:
Zuzana: Jak to, že není v hrobě?!
Ale Magdaléna už běžela dál. Ženy zůstaly stát jak ohrome-

né. Nevěděly, co mají dělat. Tu k nim přichází Marie Kleofášova,
která zaostala za Magdalénou. Salome ji v rozrušení chytila za ru-
ku a zvolala:

Salome: Magdaléna říká, že Pán není v hrobě.
Starší žena sotva popadala dech, když odpověděla:
Marie Kleofášova: Není! Leží tam pouze plátna, kterými Pá-

na ovinuli.
Zuzana: A kde je Ježíš? Kdo Ho odnesl?
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Marie Kleofášova: Ukázal se nám anděl a řekl: „Vy se nebojte.
Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Jděte
rychle povědět Jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých!“ (Mt 28,5-7)

Ženy se tázavě podívaly jedna na druhou a pak znovu na Ma-
rii Kleofášovu. Jana vyhrkla:

Jana: Ale to nám Magdaléna neřekla.
Marie Kleofášova: Magdaléna byla jako bez sebe z toho, že

jsme Pána nenalezly v hrobě a ze všech těch událostí kolem, že
ani nevnímala, co vlastně anděl říkal. A není divu, vždyť i stráž le-
žela na zemi jako mrtvá hrůzou. I já jsem byla ze všeho tak ohro-
mena, že se z toho ještě teď nemohu vzpamatovat. Jen mi stále zní
v uších: „Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“

Ženy se ulekly, ale zároveň se zaradovaly. Váhaly ještě chvíli,
zda mají jít do zahrady a dodávaly si odvahy. Salome všechny
přesvědčovala:

Salome: Pojďme se také podívat do hrobu.
Zuzana: Počkejme, až se Magdaléna vrátí od apoštolů!

MAGDALÉNA SVĚDČÍ APOŠTOLŮM

Magdaléna přiběhla nejdříve do domu, kde byli Petr, Jan a
Jakub. Zabouchala na dveře. Jan otevřel. Magdaléna vyhrkla:

Magdaléna: Hrob je prázdný! Anděl odvalil kámen a řekl:
„Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného, není zde, byl vzkříšen! Hrob je
prázdný! Ale řekněte Jeho učedníkům, zvláště Petrovi: Jde před vámi
do Galileje, tam Ho uvidíte, jak řekl.“ (Mk 16,6-7)

Jan mlčel a díval se na ni nechápavě.
Jan: Marie, nechápu.
Magdaléna: Hrob je prázdný, kámen je odvalen!
Marie Magdaléna vnímala, že to musí povědět i ostatním

apoštolům. Otočila se a utíkala do domu, kde se schovávali ostat-
ní apoštolé.

Ze všech sil začala tlouct do zamčených dveří. Udělala velký
rámus. V okamžiku byli všichni apoštolé na nohou. Matouš vy-
děšeně zvolal:

Matouš: Už si pro nás přišli!
Šimon Kananejský: Velerada na nás poslala stráže!
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Bartoloměj: Já jsem to říkal, že je nebezpečné tady zůstávat.
A ještě k tomu pohromadě, jak stádo ovcí. Ani se nemuseli namá-
hat nás pochytat. Budou to mít najedenkrát!

Tadeáš: Běžte se někdo podívat z okna, kolik jich je!
Jakub Alfeův: Možná už obklíčili dům…
Filip vyběhl na druhé poschodí do světničky, jejíž okna směřo-

vala tam, kde byly vchodové dveře. Nachýlil se a spatřil Magda-
lénu, která sotva popadala dech, jak tluče pěstmi na dveře.

Filip: To je Marie! Otevřete jí!
Ondřej: Ta nás ale vyděsila!
Matouš: Co jí to napadlo, dělat takový rámus?!
Šimon Kananejský: A tak brzy ráno!
S takovou nespokojeností otvírali apoštolé dveře. Marie za-

čala volat, téměř od rozrušení křičela:
Magdaléna: Hrob je prázdný! On vstal! U hrobu je anděl!

Anděl z nebe v zářivém rouchu! Řekl, že Mistr vás čeká v Galileji!
Bartoloměj: Asi se zbláznila…
Matouš: Ne, možná se jí jen něco zdálo…
Magdaléna: Nezbláznila jsem se! Ani se mi nic nezdálo! Ří-

kám vám, hrob je prázdný!
Jakub Alfeův: Hrob je prázdný?
Tadeáš: Ukradli Mistrovo tělo! Ani po smrti Jej nenechají být!
Ondřej: Co s Ním udělali?
Tadeáš: Nejspíše Jej hodili do společného hrobu se zločinci!
Filip: Najednou se nebojí poskvrnit se dotykem mrtvého!
Matouš: Jistě si na to někoho najali!
Magdaléna: Ne! Nerozuměli jste mi! On žije! Anděl řekl, že

Ježíš vstal z mrtvých!
Tadeáš: Počkejte! Marie uklidni se, řekni to ještě jednou.

Jak to bylo?
Ondřej: Po pořádku.
Magdaléna: Přišly jsme – já s Marií Kleofášovou – k hrobu.

Byli tam strážní, nevěděly jsme, co si počít. Najednou sestoupil
anděl z nebe a strážní padli na zem jako mrtví. Nám ale anděl řekl,
že Mistr vstal z mrtvých a abychom vám to řekly.

Matouš: A jsi si jistá, že to byl anděl?
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Magdaléna viděla, že jí nevěří. Bouřlivou naději v jejím srd-
ci opět vystřídal hluboký smutek. Nevěra je nakažlivá. Učedníci
ji poslali odpočinout si, ale kdepak, jaký odpočinek?! Myšlenky
jak hejno vyplašených ptáků vířily v její mysli: Mistr, kříž, hrob,
anděl, vzkříšení… Opět se rozběhla ke hrobu.

ZJEVENÍ ŽENÁM V PRÁZDNÉM HROBĚ

Zatímco Magdaléna byla u apoštolů a svědčila jim o vzkří-
šení Pána, ke hrobu už dorazily ženy s vonnými mastmi. Vstou-
pily do zahrady, kde byl hrob, a udiveně se rozhlížely.

Salome: Co se tu stalo? Podívejte, tu na zemi jsou štíty, me-
če a kopí… jako by byly odhozené ve spěchu…

Zuzana: To jsou zbraně Římanů… Přišli snad zneuctít hrob?
Nestačilo jim, jak zhanobili Mistra, jak Jej utýrali a nakonec zabili?!

Salome: Ale proč by tu nechali svou výzbroj?
Vdova naimská: Možná je poslala velerada… Jistě nepoklá-

dali Mistrovo tělo za hodné pohřbu a chtěli je hodit do společ-
ného hrobu popravených…

Marta: Podívejte, tu je ohniště – ještě jsou v něm řeřavé uh-
líky. To znamená, že tu byli déle…

Magdaléna se vrací od apoštolů a vidí ostatní ženy, jak stojí
bázlivě v zahradě před hrobem, rozhlížejí se a nechápavě hledí
na odvalený kámen. Některé ženy se pak spolu s Magdalénou od-
vážily do hrobu vejít.

Zuzana: Opravdu, jsou tu jen plátna.
Salome: Pán tu není!
Jana: Kde může být?
A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva mládenci v

zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni
jim řekli:

Mládenec: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl
vzkříšen.

Ženy slyší: Byl vzkříšen! Ale nejsou schopny to vnímat. Mlá-
denec zdůrazňuje:

Mládenec: Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Ga-
lileji, že „Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukři-
žován a třetího dne vstát.“ (Lk 24,4-7)
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Tu se ženy rozpomenuly na Ježíšova slova.
Mládenec: Jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: „Jde

před vámi do Galileje; tam Ho spatříte, jak vám řekl.“
Ještě jednou se podívaly na prázdná plátna a třesouce se,

váhavě, ale s radostí vyšly z hrobu. Ženy byly naplněny velikou
radostí, ale i stejně velkou bázní. Co chvíli se zastavovaly, ohlížely
se, zdali někde Pána nespatří. Na některé padl takový strach a
hrůza, že utekly a nikomu nic neřekly, protože se bály. Jiné zů-
staly nedaleko od hrobu a ještě mezi sebou hovořily o tom, co
jim řekli ti muži v zářícím rouchu.

Jana: Ano, opravdu! Pán předpověděl, že vstane z mrtvých.
Vzpomínáte si?

Salome: Ano, bylo to ještě v Galileji.
Marie Kleofášova: I tato Jeho slova se naplnila, jako všechna

ostatní. Pán opravdu vstal z mrtvých.
Zuzana: Pojďme to oznámit apoštolům, jak nám to nařídil

mládenec v zářivém rouchu.
Byla to Marie Magdaléna, Jana, Marie Kleofášova a ještě ji-

né, které to šly apoštolům povědět.

ŽENY SVĚDČÍ APOŠTOLŮM O VIDĚNÍ MLÁDENCŮ

Neuplynulo mnoho času, když bylo opět slyšet bouchání na
dveře domu. Jakub s Ondřejem váhavě otevřeli a spatřili Marii
Kleofášovou, Janu, Salome, Zuzanu a Magdalénu. Když otevřeli,
ženy jedna přes druhou svědčily o tom, co zažily. Ondřej s Jaku-
bem se na sebe tázavě podívali a pak Jakub váhavě řekl:

Jakub Zebedeův: Tak, jak to bylo? Mluvte po pořádku!
Ondřej: Magdaléna už nám něco řekla.
Jakub Zebedeův: Je tu už podruhé.
Ondřej: Asi povíte něco nového?
Jana: Viděly jsme dva mládence v bílém rouchu, řekli, že Je-

žíš vstal, že žije!
Jakub Zebedeův: Magdaléna tvrdila, že hrob je prázdný.
Marie Kleofášova: Ano, hrob je prázdný... Anděl řekl, že Ježíš

byl vzkříšen a že se vám ukáže v Galileji...
Jana: Jeden z mládenců v bílém rouchu se nás ptal, proč hle-

dáme živého mezi mrtvými! A dodal: „On vstal! Tak jak řekl!“
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Ondřej s Jakubem stáli bezradně ve dveřích a nevěděli, co
si s tím vším počít. Mezitím se seběhli i další učedníci. Byli plní
nepokoje z toho, co slyšeli.

Ondřej: Počkejte, uklidněte se.
Jana: My jsme viděli dva mládence. Jeden z nich k nám mlu-

vil, ujišťoval nás, že Ježíš žije!
Marie Kleofášova: Já jsem viděla jednoho anděla. Seděl na

odvaleném kameni.
Matouš se ozval:
Matouš: Tak jednoho či dva?
Marie Kleofášova: Nejprve jsme přišly já a Magdaléna. Teh-

dy jako blesk sestoupil anděl, který odvalil kámen od hrobu a
řekl nám: „Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkří-
šen!“ Tu zprávu vám už Magdaléna řekla.

Matouš: A co ti dva mládenci?
Marie Kleofášova trpělivě pokračovala ve vysvětlování:
Marie Kleofášova: Ty jsme viděly až později. Ostatní ženy

přišly mezitím k hrobu a já jsem se vrátila s nimi. Později přišla
i Magdaléna. Některé z nás vstoupily do hrobu.

Matouš: A co jste tam viděly?
Zuzana: Ježíšovo tělo tam nebylo.
Matouš: A co bylo dál?
Magdaléna: Ukázali se nám dva mládenci v bílých řízách ve

zvláštním světle. Obklopovala je taková zář, že vypadali, jako by
vstali z mrtvých.

Matouš: Kolik jich tam vlastně bylo?
Salome: Byli dva, ale mluvil jen jeden. Takže ženy, které do

hrobu nevešly, pochopily, že v hrobě byl jeden.
Matouš: A co vám řekl?
Salome: Nejprve zopakoval to, co řekl už anděl, který odvalil

kámen.
Matouš: A dále co řekl?
Salome: Ukázal na prázdné místo, kde předtím bylo Pánovo

tělo, a řekl: „Hle, místo, kde jste Ho položili. Ale jděte, řekněte Jeho učed-
níkům, zvláště Petrovi: Jde před vámi do Galileje a tam Ho spatříte, jak
vám řekl.“ (Mk 16,6-7)
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Matouš se zamyslel a zeptal se:
Matouš: Hned jste sem přišly?
Jana: Ano, ale ne všechny. Některé z nás od hrobu utekly,

protože na ně padla hrůza a strach, a určitě se bojí o tom i jen
mluvit.

Matouš: A ještě něco vám ti mládenci řekli?
Zuzana: Když řekli: „Není zde, byl vzkříšen,“ pak ještě dodali:

„Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být
vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ (Lk 24,6-7)

Matouš: Dobře, teď už ale běžte, musíme si to, co jste nám
řekly, v klidu srovnat v hlavě.

Když zůstali apoštolé sami, promluvil Matouš.
Matouš: Ale co když mají ženy pravdu? Mistr přece nejed-

nou řekl, že Jej zabijí a On třetího dne vstane z mrtvých.
Bartoloměj: Ano, vstane! Vstane, ale ne dříve než ostatní mrtví.
Filip: Vstane, když přijde založit své království zde na zemi!
Šimon Kananejský: Tolik strašných věcí se má ještě stát před

Jeho příchodem!
Jakub Alfeův: Teď… to je ještě brzo…
Ženy odešly zraněné, že jim učedníci neuvěřili. Zamířily k do-

mu, kde nocovaly, avšak v půli cesty se zastavily a domlouvaly se:
Jana: Co teď?
Salome: Vraťme se k hrobu a přesvědčme se, že to nebyl klam.
Marie Kleofášova: Měly jsme je přesvědčit, aby šli s námi.
Jana: Pojďme tedy k hrobu. Možná v hrobě budou ještě ti

mládenci a řeknou nám, co máme dělat.
Ženy se ještě chvíli domlouvaly, ale Magdaléna už nečekala

a znovu se rychlým krokem opět vydala k hrobu. Mezitím tam už
přišel Petr a Jan.

PETR A JAN U HROBU

V pátek se všechny lidské naděje apoštolů ocitly v troskách.
Byli zdrceni náhlým zatknutím a ukřižováním Ježíše. Tak bolestně
svého Pána ztratili! Báli se, co bude dál. Avšak hned zrána v nedě-
li, první den v týdnu, jimi otřásla další ohromující zpráva: Hrob
je prázdný! Po tom, co jim ráno Marie Magdaléna oznámila, že
vzali Pána z hrobu a neví, kam Ho položili, řekl Petr Janovi:
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Petr: Musíme jít k hrobu.
Jan: Je to nebezpečné.
Petr: Já musím jít!
Jan: Jdu s tebou. Máš pravdu, nejlepší je, když sami zjistíme,

jak to vlastně je. V tom, co Magdaléna tvrdila, je několik nesrov-
nalostí.

Petr: Možná to nejsou nesrovnalosti, jen se to všechno po-
pletlo dohromady. Takže nevíme, co je vlastně pravda.

Jan: Tvrdila, že viděla anděla a že kámen je od hrobu odva-
len. A prý tam stáli na stráži římští vojáci, kteří pak ale utekli.

Petr: Také říkala, že někdo Pána ukradl.
Jan: Na druhé straně ale tvrdila, že anděl jí a Marii Kleofá-

šové řekl, že Pán vstal.
Petr: Také ten anděl prý pověděl: „Jděte a rychle to povězte Je-

ho učedníkům, ať jdou do Galileje a tam Ho spatří.“
Jan: Ano, to řekla. A ještě, že anděl dodal: „Řekněte to zvlášť

Petrovi.“
Petr: To mě zaráží. Copak anděl neví, že jsem před dvěma

dny svého Pána zapřel?
Jan: Ale Petře, a copak také neví, že jsi toho litoval a že jsi od

té doby vyplakal potoky slz?
Petr si hluboce povzdechl a řekl:
Petr: Je proč plakat. Nechápu ale, proč anděl řekl, že máme

jít do Galileje.
Jan: Možná to pochopíme později. Teď hlavně, abychom co

nejrychleji zjistili, co je vlastně realita.
Petr: Jdeme!
Oba běželi. Tu a tam vráželi do lidí, kteří jim nestačili včas

uhnout z cesty. Občas se proto za nimi ozvaly hněvivé výkřiky.
Ale oni je nevnímali. Proběhli několika uličkami. Zanedlouho byli
u hrobu. Jan, protože byl mladší, přiběhl k hrobu první, ale do-
vnitř nevstoupil, jen se od vchodu nahnul a spatřil lněná plátna.
Hned uvěřil. Pak doběhl Petr. Opatrně vstoupil do hrobu a za ním
i Jan. Petrovi začalo bušit srdce: Ježíšovo tělo tam opravdu nebylo.

Petr: Tu není žádná stopa po násilí, že by někdo Mistrovo
tělo ukradl.

Jan: Pojďme ven a podíváme se, jak to vypadá kolem.
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Vzrušení vyšli z hrobu.
Petr: Všiml sis? Ten těžký kámen není odvalený, je to jakoby

ho někdo vyzvedl do vzduchu a pak hodil tak tři kroky od hrobu.
Jan: Máš pravdu. To je zvláštní: na zemi jsou stopy od bot vo-

jáků a pošlapaná tráva, ale mezi hrobem a kamenem není žádný
znak, který by tam zůstal, kdyby někdo takovou tíhu valil!

Petr: Vidíš? Tam nad vchodem visí ještě části pečeti.
Jan: Aha...
Petr: Díval jsem se, u vchodu také není znak žádného násilí,

že by se snad někdo snažil železnou tyčí kámen odvalit. Támhle
je vyhaslé ohniště. Římští vojáci tu nechali nějaké věci...

Jan: Jak mohli dát své pečeti, hlídat hrob a potom utéct ze
stráže?

Petr: Nevím... Pojďme se ještě znovu podívat do hrobu. Na-
padá mě, jestli snad nemohl někdo tělo odnést, třeba římští vojáci.

Jan: Proč by pak ale hlídali hrob, když by ho sami chtěli od-
nést? A dokonce na hrob dali i pečeti.

Petr: To je pravda, proč by tělo odnášeli, a pro koho? Pro Pi-
láta? Pro velekněze? Nebo by ho přenesli do neznámého hrobu?

Jan: Ale právě toho se židé báli. Sami by tím zavdali důvod
myslet si, že Ježíš z hrobu vstal.

Petr: A Pilát?
Jan: V žádném případě by jim v tom nepomáhal. Navíc Ří-

mané mají v úctě hroby. Mají zákaz mrtvé někam přemísťovat.
Petr: Rozhodně ho nemohli ani židé ani Římané ukrást. Jo-

sef z Arimatie už vůbec ne. To je to samé, jako by někdo podezí-
ral nás. Navíc, hrob byl hlídán.

Jan: Tedy žádná krádež nepřipadá v úvahu.
Petr: Proč nechal Pilát hlídat hrob?
Jan: Museli ho o to požádat velekněží.
Petr: To chceš říct, že počítali s tím, že vstane?
Jan: Zřejmě s touto možností počítali.
Petr: Nechce se mi věřit, že by brali vážně Pánovy výroky o

tom, že třetí den vstane!
Jan: Vypadá, že je brali vážně.
Petr: My – myslím všichni – jsme ta slova chápali jen symbo-

licky, ne reálně – a že by je velekněží brali vážně?
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Jan: No, ale jiný důvod tu není. Pokud tam ta stráž byla, a
o tom se nedá pochybovat, pak měla povinnost zabezpečit, aby
nikdo Ježíšovo tělo z hrobu neukradl.

Petr: Dokonce tam dali své úřední pečeti, ale ...
Jan: V tom případě museli vojáci nejprve odvalit kámen a

přesvědčit se, že v hrobě Ježíšovo mrtvé tělo je.
Petr: To je jasné, přece by nedávali pečeť na hrob, kde mrtvé

tělo, které mají hlídat, není.
Jan: V tom případě padá námitka, že mohl někdo Ježíšovo

tělo ukrást v čase po pohřbu do doby, kdy přišla vojenská stráž.
Petr: Ano, ta námitka padá... A co tedy? Jaké je řešení?
Jan: Je tu jedno řešení... ale prohlédněme nejdřív ještě jed-

nou hrob.
Petr: Ano, prohlédněme hrob důkladněji.
Jan: Chtěl jsem ti říct ještě něco k pohřbu.
Petr: Pověz.
Jan: Josef z Arimatie vyžádal k pohřbu dovolení od Piláta.

Koupil i plátna. Mezitím Nikodém donesl asi 100 liber směsi myr-
hy a aloe. Ježíšovo tělo jsme zabalili do lněných pláten s těmi von-
nými věcmi. Plátna jsou na tom místě a zavinuta v tom stavu, jak
jsme je s Josefem a Nikodémem zanechali.

Petr: To je zvláštní.
Jan: Podívej, tu jsou příčné pruhy, kterými jsme nakonec za-

vázali velké plátno s vonnými látkami, když jsme do něj Ježíše
spěšně vložili.

Petr: To nechápu, jak mohly pruhy zůstat zavázané? Nikdo
je nerozvázal a tělo tu není.

Oba apoštolé chvíli stáli a udiveně se dívali jeden na druhého.
Jan: Kde je mrtvé tělo, když plátnem ani pruhy, které zůstaly

zavázány, nikdo ani nehnul?
Petr: Vypadá to, jakoby se tělo proměnilo ve vzduch a z plát-

na vyvanulo.
Jan: Plátno bylo přece původně i vespod, uvnitř těch plátě-

ných proužků. Kdo je mohl tak vysunout, že při tom příčnými
proužky ani nehnul?

Petr: No tak! Je tu pěkně svinuté. Kdo to mohl v tak těsném
hrobě udělat?
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Jan: Zloděj by neměl ani dost času, ani trpělivosti, aby vyndá-
val tělo a proužky nechal zavázané, a vlastně by to ani nešlo. Buď
by je musel rozvázat, anebo by je odnesl i s tělem.

Petr: A kdo by odnášel mrtvé tělo bez jediného plátna, které
ho zakrývalo?

Jan: V hrobě je všechno v takovém pořádku, že krádež je na-
prosto vyloučená.

Petr: Máš pravdu. Já už nic nechápu – ani s tím hrobovým
kamenem ani s pečetěmi ani s plátny ani s těmi vojáky.

Jan pokojně dodal:
Jan: Jediné řešení, které vidím jako reálné je, že Pán sku-

tečně vstal. Jeho několikeré předpovědi o Jeho vzkříšení nebyly
symbolické, ale reálné!

Petr smutně a nechápavě zakroutil hlavou.
Petr: Jdeme domů.
Jan: Magdaléna stojí před hrobem. Asi čeká, že jí dáme něja-

kou odpověď.
Petr: Jakou? Připadám si, jakoby mě někdo udeřil palicí po

hlavě. Pojďme domů.
Marie Magdaléna se tázavě podívala na Petra a Jana, jak vy-

cházeli z hrobu, ale Petr sklopil oči, jako by ji neviděl. Jan, i když
uvěřil, sám bez Petra nechtěl nic říkat. Tichá radost mu zůstala v
srdci. Beze slov se vraceli zpět. Petr kráčel pomalu, jakoby ho ne-
čekaný objev úplně ochromil. Z jedné otázky povstalo tisíc no-
vých. Naděje se v něm mísila se smutkem a bolestí. Odešli domů.
Petr se opět stáhl do svého soukromí. Jan se hned ve dveřích po-
tkal se svým bratrem Jakubem, který mezitím navštívil ostatní apo-
štoly, aby zjistil, co nového.

Jakub Zebedeův: Kde jste byli, Jene? Teď musíme být zvlášť
opatrní. Určitě nás chtějí vyslídit. Mluvil jsem s bratry. Nejlépe
nevycházet z domu – a když – tak jedině v noci.

Jan: Byli jsme u hrobu.
Jakub Zebedeův: U hrobu? A proč? Je to nebezpečné! Snad

jste těm ženským snům neuvěřili?
Jan: Chtěli jsme se přesvědčit sami! Jakube, hrob je opravdu

prázdný! Zůstala tam jenom plátna...
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Jakub Zebedeův: Jene, nebuď naivní! To ještě přece není dů-
kaz, že Mistr vstal z mrtvých. Mohou to být další intriky farizeů.
Třeba tělo někdo ukradl.

Jan: Kdo by kradl mrtvé tělo a k tomu nahé – bez pláten?
Jakub Zebedeův: To mohlo být jen kvůli obelhání…
Jan: Jakube, ale ta plátna nebyla rozházená, a vůbec – ani

rozmotaná! Naopak byla ztuhlá z aloe a myrhy a i když poklesla,
dále zachovala obrysy těla. Jak by bylo možné ukrást tělo bez roz-
motání pláten?

Jakub Zebedeův: Ale nikdo Jej neviděl živého. Nemohu pře-
ce věřit dohadům.

Jan: Ale přece i ženy…
Jakub Zebedeův: A to chceš snad druhým tvrdit, že vstal z

mrtvých, protože ženy něco pověděly? Kdo ti uvěří? Vždyť se ti
všichni vysmějí! Nedělej si marné naděje, Jene, a jestli ti můžu po-
radit – nedělej je ani ostatním. Nejitři rány, které i tak silně pálí.

To řekl Jakub a pak se vrátil k apoštolům do Markova domu,
aby jim oznámil, že Petr a jeho bratr byli u hrobu. Jan umlkl,
ale oheň víry, který se v jeho srdci rozhořel tam u hrobu, už nic
nemohlo uhasit. Uvěřil Ježíšovu slovu, kterým už předem potvr-
dil, že na třetí den bude vzkříšen.

Jan: Petře, pojďme za Jakubem k bratřím. Je třeba jim o tom
říct, určitě chtějí vědět, co jsme v hrobě viděli.

PETR A JAN U APOŠTOLŮ

Když Petr s Janem vstoupili, apoštolé je obklopili v napjatém
očekávání. Petr byl ale stále ještě mlčenlivý a hluboce zamyšlen.
Jan vypadal klidný, respektoval, že Petr je starší a Pánem ustano-
vený, a tak čekal, až co řekne Petr. Apoštolové však už nemohli
vydržet déle čekat. Chtěli vědět, co je pravdy na tom, co hovo-
řila Magdaléna. Ondřej se za všechny zeptal:

Ondřej: Jak to vypadá u hrobu?
Petr: Je prázdný. Uvnitř jsou jen lněná plátna. A rouška, kte-

rá byla na Ježíšově hlavě, je zvlášť svinutá na jiném místě.
Filip rozčileně vyskočil z místa:
Filip: Cože? Opravdu je hrob prázdný?
Bartoloměj: Copak někdo mohl odtud tělo Pána odnést?
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Jakub Alfeův: Co to má znamenat?
Matouš: Tak tedy Magdaléna viděla dobře.
Jan: Ano, Magdaléna viděla dobře a myslím, že pravdivé je

i to, co pověděla, že jí řekl anděl – že Kristus vstal!
Filip: Nemůže to být výplod ženské fantazie a přecitlivělosti?
Jan už neodpovídal, zamlkli.

JEŽÍŠ SE ZJEVUJE MAGDALÉNĚ

Zatímco Petr s Janem ještě zkoumali hrob, klečela Magdaléna
u jeho vchodu a opět se poddala zármutku. Oba apoštolé ještě
prohledali zahradu v naději, že uvidí něco, co jim pomůže pocho-
pit, co se to vlastně stalo. Když nakonec odešli, Magdaléna znovu
nahlédla do hrobu. Ani se příliš nedivila, že v něm bylo úplně jas-
no. Dobře viděla kamennou lavičku, na kterou v pátek večer po-
ložili zavinuté Spasitelovo tělo. Teď byla prázdná. Pán tu není.
Tato myšlenka ji celou rozlítostnila. Proto ji ani nezaujalo, že v
hrobě spatřila dva anděly. Byli oděni bílým rouchem. Jeden se-
děl v hlavě a druhý v nohách, kde předtím leželo Ježíšovo tělo.
Chvíli mlčky hleděla na tajemný zjev, ale myšlenka na ztrátu Ježí-
še přehlušovala všechno. Mrtvý Ježíš byl pro ni víc, než živý anděl.
Již se chtěla odvrátit, a v tom zaslechla otázku andělů:

Anděl: Ženo, proč pláčeš?
Ani tato otázka Marii nevytrhla z jejich myšlenek. Starost o

ztracené Ježíšovo tělo ji úplně ovládla. Odpověděla proto:
Magdaléna: Vzali mého Pána a nevím, kam Ho položili.
Odvrátila se. Zaslechla snad za sebou kroky? Zahlédla stín,

který přeletěl po skále? Či se snad v hrobě náhle zatmělo? Nebo
snad andělé pohlédli uctivě na někoho, kdo právě přicházel a ko-
ho Maria ještě neviděla?

Maria se ohlédla a spatřila před sebou muže, kterého neznala.
Důvodem nebyly slzy, které jí kalily zrak, ani nezvyklý šat, v ja-
kém se Spasitel zjevil. Hlavním důvodem bylo, že Magdaléna se
zmrtvýchvstáním vůbec nepočítala. Proto ji ani nenapadlo, že by
cizinec mohl být sám Ježíš. Pokládala za možné, že má před se-
bou snad zahradníka. Domnělý cizinec hleděl několik okamžiků
na lkající Magdalénu a potom se zeptal:

Ježíš: Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?
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Tento nečekaný zájem jí dodal odvahy. Sepjala prosebně ruce
a uctivě pravila:

Magdaléna: Pane, jestli jsi Ho vzal ty, pověz mi, kam jsi Ho
položil a já si Ho vezmu.

Domnělý zahradník ani neodpověděl, snad jen pokynul zá-
porně hlavou, snad se jen usmál a Jeho laskavý pohled spočinul
na Marii. Magdaléna poznala, že se od Něj nic o mrtvém těle milo-
vaného Mistra nedozví, proto ji přestal zajímat. Znovu si vzpomně-
la na anděly, snad u nich bude mít přece jen větší štěstí. Pohlédla
na ně prosebně, ale již se blížilo vysvobození. Sotva se obrátila,
zaslechla za sebou:

Ježíš: Marie!
Od hlavy k patě ji proniklo to jediné slovo! Tak ji přece oslo-

voval Spasitel! Rychle se otočila – opravdu, byl to On! V tom oka-
mžiku ji zaplavila nekonečná radost. Zapomněla na všechno a
vykřikla:

Magdaléna: Rabbuni! Mistře!
Ježíš: Nedotýkej se Mě, neboť jsem ještě nevystoupil k Otci...

Ale jdi k mým bratřím a pověz jim: vystupuji k Otci svému a k
Otci vašemu k Bohu svému a k Bohu vašemu.

Ježíš domluvil a zmizel. Ještě dlouho klečela Magdaléna na
tom místě, neviděla již nikoho, zato její duše byla plna svatého
štěstí. Hned se rozhodla, že donese radostnou zprávu apoštolům.
Když se rozběhla, potkala na cestě ženy. S nezadržitelným nad-
šením volá:

Magdaléna: Viděla jsem Pána!
Ale nezastavuje se, teď má před sebou jeden úkol: musí k

apoštolům. Některé z žen nečekají a jdou zprávu zvěstovat jiným.
Jiné o tom chtějí vědět podrobněji, a tak čekají, až se Magdaléna
od apoštolů vrátí.

MAGDALÉNA SVĚDČÍ APOŠTOLŮM: „VIDĚLA JSEM PÁNA!“
Poté, co se Petr s Janem vrátili k ostatním apoštolům a vydali

jim šokující svědectví, že hrob je skutečně prázdný. Byl to pro ně
první radostnější paprsek, jež ozářil tmu, která je dosud obklo-
povala. K úplnému světlu však bylo ještě příliš daleko. Kristovo
mrtvé tělo nenašli, ale zároveň nemohlo být ani řeči o jeho ná-
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silném odnesení. Otázka, co se s mrtvým tělem stalo, nebyla pro
ně dosud důvěryhodně zodpovězena. Když tuto otázku apoštolé
řešili, prudce se otevřely dveře a Marie Magdaléna, aniž by po-
zdravila, hned ve dveřích zvolala:

Magdaléna: Viděla jsem Pána!
Oči jí hořely svatým ohněm a tvář plála nadšením. Apoštolé

ale svými soucitnými pohledy a gesty prozrazovali jedinou myš-
lenku: „Ubohá, pomátla se.“ Nepřesvědčila je. Nebyli schopni
přijmout toto slavné poselství, že Pán opravdu žije.

JEŽÍŠ SE ZJEVUJE ŽENÁM

Marie Magdaléna utíká zpět k hrobu. Tam už byly opět vše-
chny ženy. Celou cestu mluvily o zjeveních anděla, mládenců...
Když vstoupily do zahrady, nalezly vše, jako předtím. Kámen byl
od hrobu odvalen, hrob byl prázdný – zůstala tam jen plátna. Po
andělovi a po oněch tajemných mládencích nebylo ani stopy. Jen
vyhaslé ohniště, římské zbraně a pláště rozházené po zemi byly
němými svědky toho, že se tu něco odehrálo. Když ženy uviděly
přicházet Magdalénu, Salome se jí zeptala:

Salome: Potěšila jsi apoštoly radostnou zprávou?
Marie Magdaléna zavrtěla hlavou:
Magdaléna: Ne, oni mi nevěří.
Veronika, která stála poblíž, se překvapeně zeptala:
Veronika: Nevěří, že Mistr opravdu vstal?
Magdaléna: Ne, nevěří!
Mezitím přistoupila k rozmlouvajícím Marta, druhá Laza-

rova sestra. Salome ji hned vybídla:
Salome: Co na to říkáš, Marto?
Marta: Vzpomínám si, že po Lazarově smrti, když jsem Mis-

trovi s pláčem vyběhla vstříc, pověděl mi slova, kterým jsem tehdy
vůbec nerozuměla. Řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ Teď to ale asi za-
čínám trochu chápat. Jestli je Mistr Vzkříšení – pak má moc vzkří-
sit nejen druhé, ale jistě má moc vzít si zpět i svůj vlastní život.

Salome: To máš pravdu. Slyšela jsem, jak jednou Mistr mluvil
o tom, že On je dobrý pastýř a že dobrý pastýř klade život za ovce.
Říkal toho víc, škoda, že si to už vše nepamatuji. Poslední slova
jsem si ale zapamatovala, protože židé, kteří Jej poslouchali, tím
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byli velmi pobouřeni. Křičeli, že blázní a nazvali Jej dokonce po-
sedlým… A to jen pro ta Jeho slova, že dává svůj život, aby jej
opět přijal… že Mu jej nikdo nebere, ale dává jej sám od sebe.
A pak ještě dodal: „Mám moc svůj život položit a mám moc jej opět
přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“ (J 10,18)

Marta: Opravdu: vše do sebe zapadá. Až teď, když se ohléd-
nu zpětně na vše, co se stalo, začínám rozumět mnoha Jeho slo-
vům, která mi předtím byla tajemstvím.

Veronika: Když Pán mluvil o své smrti – a nebylo to jen jed-
nou – mluvil o tom i před námi. Ach, tehdy jsme všichni ztuhli a
nikdo se neodvážil pozvednout oči. Taková slova se poslouchají
moc těžko. Ale došlo na ně.

Marta: Skutečně, Ježíš byl našimi předními muži vydán do
rukou pohanů a ti Jej zabili. Jestli se tedy splnilo první, pak se
musí naplnit i to druhé, co řekl: Na třetí den vstanu z mrtvých.

Magdaléna: Už se naplnilo! Mistr vstal z mrtvých!
Salome: I já věřím! On je živý!
Marta: Chtěla bych Ho uvidět…
Veronika: Já bych se chtěla dotknout alespoň lemu Jeho rou-

cha – tak jako tehdy… – abych mohla všem potvrdit, že je to On!
Zuzana: Pojďme, vraťme se do města. Musíme o tom všem

povyprávět, hlavně Jeho Matce!
Salome: Dobře – pojďme!
Marie Kleofášova: Vraťme se tedy.
Ženy se vydaly na cestu. Každá přemýšlela nad tím, co dnes

viděly a slyšely. Jen co ale vyšly ze zahrady, najednou uslyšely tak
známý hlas:

Pán Ježíš: Buďte pozdraveny!
Salome: Jak je to možné? Vždyť cesta před námi byla prázd-

ná. A najednou?! Snad to není...!!
Ženy jsou překvapením jako bez sebe.
Marie Magdaléna: To je Pán!
Ježíš opakuje s tímtéž laskavým úsměvem jako předtím:
Pán Ježíš: Buďte pozdraveny! Byl jsem mrtev a hle, živ jsem

na věky věků.
Až teď se ženy probraly z ohromení, vrhly se Mu k nohám,

objímaly je a klaněly se Mu a jedna přes druhou volaly:
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Ženy: Mistře! Rabbuni! Pane! Ty žiješ! Ty jsi to! Ty jsi tu! Jaká
radost! Jaké štěstí! Jsi to skutečně Ty! Můj Bože!

Pán Ježíš: Nebojte se! Jděte k mým bratřím a oznamte jim,
aby šli do Galileje, tam Mě spatří.

Ženy: Ano. Půjdeme a oznámíme jim to. Pane, zůstaň s námi!
Neodcházej!

Pán Ježíš: Buďte požehnané!
Pak zvedl ruku k požehnání, a jak se nečekaně zjevil, tak na-

jednou zmizel jejich očím. Ženy se z toho nemohly vzpamatovat.
Mistr je živý! Viděly Ho, dotýkaly se Jeho probodnutých nohou,
viděly Mistrovu žehnající pravici, na níž byla otevřená rána, která
už nekrvácela, ale naopak zářila jasným světlem. Ty paprsky jako
hojivý balzám pronikaly do jejich duší i těl. Bolest, smutek, únava
byly tytam. Ženy jako na křídlech utíkaly zvěstovat učedníkům
tu nejradostnější zprávu: Pán skutečně vstal z mrtvých! Pospěšte
si, uvidíte jej v Galileji.

SVĚDECTVÍ ŽEN O VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE APOŠTOLŮM

Udýchané a zářící štěstím přiběhly ženy k apoštolům. Apo-
štolé jim otevřeli a čekali, jaké zprávy nesou. Ženy byly v tak ra-
dostném rozrušení, že mluvily jedna přes druhou.

Jana: Viděly jsme Pána! Viděly jsme Ho!
Salome: Není mrtvý, je živý! Viděly jsme Ho jako teď vás!
Marie Kleofášova: Mluvil s námi! Poslal nás za vámi, chce se

s vámi setkat!
Salome: Vracely jsme se tou delší cestou, a tu…
Zuzana: Tu se nám zjevil sám Pán a řekl: „Buďte pozdraveny.“
Marie Kleofášova: Přistoupily jsme k Němu, objímaly jsme

Jeho nohy. My jsme se Ho dotýkaly! Jeho živého!
Salome: Jeho tělo, které bylo předtím plné ran, teď bylo tak

krásné! Čisté, beze stopy po strašném mučení. Jen na rukou a
nohou se skvěly velké rány po hřebech a zdálo se, jako by z nich
vycházelo jasné, hřejivé světlo.

Zuzana: Ta radost se nedá vypovědět... a přitom tak posvátný
strach!

Marie Kleofášova: Ježíš nám řekl: „Nebojte se, jděte a oznamte
mým bratřím, ať jdou do Galileje a tam mě spatří.“ (Mt 28,10)
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Ženy se ve svém šťastném nadšení nemohly zastavit. Stále
znovu líčily, že viděly zmrtvýchvstalého Pána, že líbaly Jeho no-
hy. Ale ani jejich slova apoštoly nepřesvědčila. Přece však jejich
vzkazy nebyly nadarmo. Apoštolům, kteří se báli být lehkovážní,
aby si nepřipravili další bolestné zklamání, se v duších ponenáhlu
rozjasňovalo. Petra, který už tak byl hluboce dojat předcházející
zmínkou o něm, teď navíc, stejně jako ostatní apoštoly, radostně
překvapilo, že Ježíš je dosud nazývá bratry. Led byl prolomen.
Tma se rozptylovala. Učedníci si postupně navykli na velikonoční
tajemství. Nebyli lehkověrní, a proto to trvalo tak dlouho, než
se propracovali k dětinné víře.

SVĚDECTVÍ VOJÁKŮ

Zděšení vojáci, kteří ráno utekli od hrobu, přiběhli do kasá-
ren. Cestou i v kasárnách svědčili o hrůze, kterou zažili. A bylo
vidět, že jsou stále ještě plni strachu.

Přichází nejvyšší velitel a vystrašení vojáci, jeden přes druhé-
ho, ještě plni hrůzy, kterou prožili a která je dosud neopustila,
na něj chrlí bez souvislosti své děsivé dojmy:

Strážci:
– To, že jsme živí, je zázrak!
– Všichni jsme padli k zemi jak mrtví!
Velitel Alexandr: Co se stalo?
Zděšení vojáků zapůsobilo i na něj.
Strážci:
– Ten muž v blesku byl jak obrovský válečník, šla z něj tako-

vá hrůza!!
– Vždyť jsme tam z té hrůzy nechali i zbraně!
Alexandr: Počkejte tady! Longine, pojď se mnou k Pilátovi,

vyjasníš to.
Rychle odešli k Pilátovi
Alexandr: Místodržiteli, stala se mimořádná věc, která přinu-

tila všechny vojáky opustit stráž... A za opuštění stráže jsou nej-
těžší tresty...

Pilát: Co se stalo? Mluv, Longine!
Longin: Naši vojáci jsou stateční, na mnohých frontách byli

ochotni dát život, ale toto je něco jiného.
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Longin se odmlčel a na jeho tváři bylo vidět, jak si znovu vy-
bavil ten mimořádný moment. Pilát na něm viděl, že říká pravdu.

Pilát: Pokračuj, Longine!
Longin: Ano, vladaři, bylo to něco, co jsem já ani žádný z nás

nikdy nezažil. Země se začala chvět...
Pilát: A dál?
Longin: Najednou jakoby uhodil silný blesk. Proměnil se v

zvláštní světlo...
Pilát: Co dál?
Longin: Ve světle se objevila nadpozemská bytost, ze které

nám tuhla krev v žilách. Vojáci padli na zem jako mrtví. Někteří
asi ztratili vědomí. Ta bytost promluvila k ženám, které tam při-
cházely...

Pilát: A ty jsi to slyšel, co to bylo?
Longin: „Vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.

Není zde, byl vzkříšen, jak řekl.“ (Mt 28,6)
Pilát: A co bylo dál?
Longin: Zjevení zmizelo, celé ovzduší bylo nabito zvláštní

hrůzou.
Pilát: A vojáci?
Longin: Když se probrali, dali se v hrůze na útěk. Nechali

tam i zbraně.
Pilát: A co mrtvé tělo?
Longin: Když to pominulo, přišel jsem k hrobu, ženy už od-

běhly, snažil jsem se podrobněji zjistit, co se vlastně stalo.
Pilát: Co kámen? Co pečeti?
Longin: Kámen leží asi tři metry od hrobu. Musel být odho-

zen ohromnou silou. Šňůra a část pečetí ještě visí nad hrobem.
Pilát: A co v hrobě?
Longin: Nahlédl jsem do hrobu.
Pilát: Cos viděl?
Longin: Mrtvé tělo tam nebylo, ale plátna, ve kterých bylo

zabaleno, tam zůstala nedotčena.
Pilát: Jak je to možné?
Longin: Nevím, ale vypadá to, jakoby jimi tělo prošlo jako

vzduch – a zmizelo.
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Pilát: Longine, můžeš jít.
Longin odešel a Pilát se radil s velitelem.
Pilát: Alexandře, co budeme dělat?
Alexandr: Nic moudrého mě nenapadá. Trestat vojáky?
Pilát: Na to se tě neptám. To v tomto případě nepřipadá v

úvahu. Myslím, co řekneme velekněžím.
Alexandr: Velekněžím? ... Asi... asi nejmoudřejší bude, ať

tam jdou vojáci sami a poví jim, proč opustili stráž.
Pilát: Myslím, že to je asi nejlepší řešení. Zavolej si Longina

a rozkaž mu, ať některé vojáky pošle k velekněžím.
Alexandr: Rozkaz!

VOJÁCI VE VELERADĚ

Když vojáci přišli do velerady, Kaifáš, aby se vyhnul skandá-
lu, protože pod vlivem silného zděšení vše hlasitě líčili, poručil
vpustit je na nádvoří. Strážci volali jeden přes druhého:

Strážci: On vstal z mrtvých! Ježíš Nazaretský vstal z mrtvých!
Vstal!

Kaifáš: Co tak křičíte!? Nekřičte tak! Tišeji, jinak se sem se-
běhne celý Jeruzalém!

Strážci:
– Ctihodný, hrob je prázdný! On byl vzkříšen! Stalo se to, o

čem jste mluvili…
– Oznámil to zářivý anděl, který sestoupil z nebe, jako když

za bouře udeří blesk.
– Člověk by umřel hrůzou jen z pohledu na jeho majestát! Ja-

ko válečník připravený k boji!
– Sám odvalil kámen od hrobu. Odvalil ten obrovský kámen,

kterým předtím čtyři chlapi sotva hnuli.
– Odhodil jej pouhým dotekem, jakoby to bylo peříčko.
– My jsme nespali, ctěný, ani jsme nepili. Říkáme, co jsme na

vlastní oči viděli!
Kaifáš: Počkejte chvíli, zachovejte klid, všechno bude v po-

řádku. Dobře, že to říkáte nejprve mně. Hned se k vám vrátím.
Velekněží a starší se hned shromáždili k poradě, aby se usne-

sli, co dělat, jak zastínit tak zjevný zázrak, který nemohl zůstat
utajen.
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Annáš: Kaifáši, bezpodmínečně musíme nějak zasáhnout!
Tak to nemůžeme nechat!

Kaifáš: Přesně toho jsem se obával, že něco takového nastane!
Annáš: Proto jsme tam postavili stráž, aby nedošlo k tomu,

že se rozšíří, že na třetí den vstal! A teď ještě sami vojáci jsou toho
svědky! To nám chybělo! Viděli jste, jak jsou vyděšení? Nejvíc to
rozhlásí oni!

Annáš si nervózně hladil vousy a horečně přemýšlel, co s tím
vším dělat. Jeden z přítomných farizeů jeho neklid ještě vystup-
ňoval, když přisvědčil:

Farizej: Jejich svědectví všichni uvěří!
Kaifáš: Nejsou to nějaké přecitlivělé ženy, jsou to zralí muži –

navíc vojáci, a přesto jsou vystrašeni k smrti. Už teď to od nich
plno lidí ví.

Annáš: To nemůžeme tak nechat! Musíme je nějak umlčet!!
Musíme Ježíšovo vzkříšení zatajit! Za žádnou cenu se o tom ni-
kdo nesmí dovědět! To by byl konec!

Jinak věkem sešlý Annáš udeřil rázně do stolu. Přítomní se-
bou trhli. Napětí stále rostlo. Najednou se ozval podlézavý hlas
dalšího z farizejů:

Jiný farizej: Ale jak to udělat?
Kaifáš: Dáme jim peníze... mnoho peněz. Nebudeme šetřit!

To je důležitá věc! Tato zpráva nesmí vyjít na světlo. Ať místo toho
rozhlašují třeba toto: „V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho,
když jsme spali.“

Annáš: Jsi moudrý, Kaifáši. Jen jestli nebudou mít strach, co
na to řekne Pilát. Víš, že vojáci nesmí na stráži spát.

Kaifáš: Tak jim pohrozíme, že pokud na to nepřistoupí, řek-
neme vladaři, že utekli ze stráže a budeme je za to hnát k zodpo-
vědnosti... Za to jsou přece tvrdé tresty, není to jen tak, utéct ze
stráže, dobře to vědí. Pokud ale přistoupí na naše podmínky, do-
bře jim zaplatíme. A přesvědčíme je, aby se nebáli, že kdyby o tom
uslyšel vladař, my ho uklidníme a zbavíme je starostí. Nemusí už
vědět jak. A my, pokud bude třeba, dobře zaplatíme i Pilátovi.
V chrámové pokladnici je peněz dost.

Annáš: Myslím, že na toto by už měli přistoupit. Pak je ještě
zavážeme, aby co nejvíc rozhlašovali, co jsme jim řekli.
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Starý farizeus, přítel velekněze Annáše, však pochybovačně
namítl:

Starý farizej: Ale co když jim lidé nebudou věřit? A také, kdo
z lidí kdy viděl, aby někdo kradl mrtvého? Navíc, jim mohou na-
mítat, že přece nemohou nic vědět o událostech, při kterých, jak
říkají, spali.

Kaifáš: To nevadí, to všechny nenapadne. Konec konců, ne-
necháme to jen na nich. Sami se také budeme snažit, aby se to
všude rozšířilo tak, jak potřebujeme my. A náboženským předsta-
vitelům lid přece věří bez pochybností! Toto privilegium je třeba
využít. Ať ve všech synagogách i v cizině, kněží mluví tak, jak jsme
se dnes usnesli.

Jak se domluvili, tak udělali. Vojáci byli reakcí velekněží pře-
kvapeni, protože nic na svědectví o vzkříšení nenamítali, jen peč-
livě sledovali podrobnosti. Bylo vidět, že mají jedinou starost –
umlčet je.

Kaifáš: Chápeme vaše rozrušení, ale nic se nemá přehánět.
Říkejte, že Jeho učedníci přišli v noci a ukradli Ho, když jste spali.
A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, aby-
ste neměli těžkosti. Samozřejmě, počítáme s tím, že si zasloužíte
za obzvlášť nebezpečnou službu náležitou odměnu.

Vojáci vzali peníze a učinili, jak jim bylo řečeno. Měli tvrdit,
že spali. To byla pro vojáky přitěžující okolnost, prohlašovat o
sobě, že spali na stráži. Navíc je skutečně nesmyslem, aby ti, kteří
spí, zároveň viděli, co se kolem nich děje. Vojáci se proto na ve-
lekněze dívali nechápavě, ale když jim nabídli nejen hodně pe-
něz, ale i to, že u Piláta zabezpečí, že z toho nebudou mít těžkosti,
přijali nakonec jejich návrh. Kdyby si chtěla velerada na vojáky
stěžovat, že utekli ze stráže, vojáci by se museli bránit a tak by o
Kristově vzkříšení svědčili. To židé nechtěli. Volili proto varian-
tu spících svědků.

JEŽÍŠ SE ZJEVUJE PETROVI

Co prožíval v posledních dnech apoštol Petr?
Mezi ním a Kristem dosud ležela jako temný stín nesmířená

vina trojího zapření. Apoštola hluboce zasáhl vzkaz anděla: „Po-
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vězte učedníkům, a zvláště Petrovi.“ Kolikrát si již opakoval tato slo-
va. Přál si vidět Ježíše. Petr ale nevěděl, zda mu Pán opravdu od-
pustil. Slyšel Magdalénu, po ní ostatní zbožné ženy, a všechny
přinášely radostnou zprávu: „Viděly jsme Pána.“ Ostatní apoštolé
jim nevěřili, ale Petr je neodmítal. Táhlo ho to ke hrobu.

Když se tam vrátil, nahlédl do hrobové jeskyně. Plátna le-
žela dosud tak, jak je viděl ráno. Nic se nezměnilo. Anděla ani
Ježíše nespatřil. Vrhl se na zem a dal se do usedavého pláče. Ka-
jící slzy smazaly dávno spáchanou vinu. Apoštol pojednou pocí-
til, jak se ho někdo jemně dotkl a zaslechl slova:

Ježíš: Pokoj tobě.
Zvedl hlavu. Před ním stál Ježíš. V prvním okamžiku nemohl

mluvit. Zastřel si obličej. Teprve po chvíli vykoktal slova:
Petr: Pane, já jsem Tě zapřel, já jsem se Tě zřekl.
Slzami smáčel Ježíšovy nohy. Spasitel mu nebránil. Po chvíli

apoštola pozvedl. Petr pochopil jasně, že i skála víry potřebuje
ještě hlubšího základu pokory, aby odolala úkladům pekla.

Ježíš: Protože jsi poznal svou slabost, Petře, můžeš nyní po-
znat i sílu Mé milosti.

Petr: Pane, já jsem slabý, já jsem Tě zapřel!
Ježíš: Petře, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšeni-

ci. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neochabla, abys, až se
obrátíš, posiloval své bratry.

Petr: Pane, já jsem Tě zapřel.
Ježíš: Jdi a posiluj své bratry.
Ježíš zmizel. Petrovu duši zaplavoval nesmírný pokoj a radost.

Věděl, že Pán mu odpustil jeho zradu. To, co jej nejvíce bolelo
a způsobovalo nesnesitelná muka, je pryč. Ježíš mu odpustil, On
mu nevyčítá, že zklamal. Jakoby jeho loďka dosud zmítaná prud-
kou bouří a tonoucí v temných hlubinách se ocitla v bezpečném
přístavu Božího odpuštění. Petr ještě chvíli klečel na zemi před
hrobem. Pak vstal a vracel se k bratřím. V uších mu znělo: „Jdi,
posiluj své bratry.“ Vešel do síně, kterou před hodinou opouštěl
se slzami v očích. Apoštolé si hned povšimli, že je rozrušený. Ne-
nechal je čekat dlouho. Pokynul jim, aby se usadili a potom po-
malu, dojatým hlasem pravil:

Petr: Bratři, viděl jsem Pána.
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Kdyby v tu chvíli udeřil hrom, nemohl by vyvolat silnější
dojem. Několik vteřin zavládlo hluboké ticho, jen srdce prudce
bušila. Potřebovali nutně klid, aby se mohli vzpamatovat. Bylo
jim, jakoby se probouzeli z hlubokého spánku. Teprve ponená-
hlu se jim vracela rozvaha a Petr musel znovu a znovu vypravo-
vat. Nakonec je Petr vyzval, aby se sešli k večeru v posvátném
večeřadle.
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ZJEVENÍ EMAUZSKÝM UČEDNÍKŮM

Dva ze sedmdesáti Ježíšových učedníků, Kleofáš a Lukáš, se
domluvili, že aspoň na nějaký čas opustí Jeruzalém. Kleofáš po-
cházel z Emauz, a tak se chtěl vrátit domů. Lukáš se rozhodl ho
doprovázet. Když už se chystali na cestu, zaslechli zprávy, které
přinesly ženy od hrobu. Kleofáš se svěřil:

Kleofáš: Poslední dva dny, to byly nejtěžší dny v mém životě.
Takovou bolest v srdci jsem ještě nezažil, a co bylo nejhorší, bo-
jím se to říct, ale málem jsem ztratil víru v našeho Mistra.

Lukáš: I já jsem prožil hlubokou bolest, větší, než kdyby mi
v jeden den zemřel otec i matka.

Kleofáš: Když ženy s nadšením vyprávěly, že viděly anděly,
probudila se ve mně nová naděje.

Lukáš: I já jsem dostal naději, ale zároveň se mi vkrádalo do
mysli: Co když velekněží poslali své lidi, aby ukradli Ježíšovo tělo
a hodili ho mezi ostatní mrtvá těla zločinců?

Kleofáš: I já jsem dostal strach. Ale hned mě napadlo: Proč
by to dělali?

Lukáš: Máš pravdu, proč by potom požadovali vojenskou
stráž, a to od samotného Piláta?

Kleofáš: Přece hrob mohli hlídat svou chrámovou stráží! A
nemuseli vyžadovat, aby byla na hrob dána pečeť. Pak by mohli
Ježíšovo tělo lehce odnést.

Lukáš: Ale v tom je zase háček. Když by ho odnesli a někde
skryli, anebo ho pochovali na jiném místě, sami by tím dali lidem
příčinu, aby si mysleli, že náš Mistr vstal z mrtvých.

Kleofáš: A právě to nechtěli.
Lukáš: Tak co s tím vším?
Kleofáš: Nevím.
To už za nimi do domu, kde byli, přibíhají druzí dva učedníci,

Josef Justus a Marek, a oznamují:
Marek: Před chvílí se Petr s Janem vrátili od hrobu.
Lukáš: Co tam viděli? Přinesli nějakou zprávu?
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Marek: Petr řekl, že hrob je prázdný.
Kleofáš: Anděly neviděli tak, jako ženy?
Marek: O andělech neříkali nic. Ale potvrdili, že kámen je

od hrobu odvalený. Nebyl ale prý odvalený po zemi. Byl jakoby
zvednut a hozen tak tři kroky od hrobu.

Lukáš: Jak to Petr ví? Přece zvednout tak velký kámen, to
není jen tak!

Marek: Říkal, že když uvážil, že na zemi zůstaly stopy od vo-
jenských bot po stráži, která hrob hlídala, tím spíše by pak muse-
la být na místě, kde by byl valen kámen, tráva zadusaná do země.
Nic takového tam ale nebylo!

Kleofáš: To je zvláštní! A co ještě říkal?
Marek: Že plátna zůstala v hrobě a vypadala prý tak, jako by

jimi tělo jen prošlo – jako proměněné ve vzduch – a zmizelo.
Lukáš: To je zajímavé!
Kleofáš: Jan také něco říkal?
Marek: Ne, Jan nemluvil, ale ve tváři měl zvláštní pokoj, vy-

padal úplně jinak než Petr, jako by ani žádné utrpení neprožil.
Lukáš: Jak je to možné? Vždyť přece on stál s Ježíšovou Mat-

kou přímo pod křížem a prožíval ta hrozná muka v jednotě s Mis-
trem! Myslel bych, že bude zlomený z nás všech nejvíc!

Kleofáš: Je v tom všem tolik záhad! Dobře, že jste nám to také
přišli říct. Děkujeme, že jste na nás nezapomněli. Chystáme se zro-
vna na cestu, táhne nás to domů, pryč z města. Ataké máme strach
z velekněží. Pokud vy zůstáváte, buďte opatrní.

Marek s Josefem se rozloučili a odešli.
Kleofáš: To zjevení ženám ve mně zažehlo jakousi malou jis-

křičku naděje.
Lukáš: Jakou naději? Že snad Mistr vstal z mrtvých?
Kleofáš: To asi ne. Když se o tom Mistr několikrát zmiňoval,

myslel to rozhodně symbolicky.
Lukáš: Ale když mluvil o smrti na kříži, nebylo to symbolic-

ké. Je to krutě reálné.
Kleofáš: Tak myslíš, že se mohlo stát i to, že vstal?
Lukáš: To nevím. Magdaléna ale volala: „Anděl nám řekl:

‚Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen! Uvidíte Ho
v Galileji.‘“
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Kleofáš: Myslíš, že je možné brát to vše vážně?
Lukáš: No... ale i ta zpráva Petra a Jana o prázdném hrobu...
Kleofáš: Nevím... Oni přece jen řekli, že hrob je prázdný.
Lukáš: Myslím, že už musíme jít. Vezmu jen ty nejnutnější

věci, i tak jsme se už zdrželi přes poledne.
Tito dva učedníci Pána, dva ze sedmdesáti, už nemohli v du-

sné atmosféře Jeruzaléma déle vydržet. Zmateni událostmi – od-
souzením a pak náhlou a potupnou popravou jejich Mistra – opu-
stili spěšně město. Chtěli u Kleofáše v Emauzích přenocovat a pak
pokračovat dál. Kráčeli smutní, zranění, v obavách, co bude dál.

Lukáš: Jak se jen mohlo stát, aby někdo tak svatý a nevinný
jako Ježíš, byl podroben takovému bezpráví a mukám… Všichni
jsme přece mysleli, že On je ten Boží Vyvolený.

Kleofáš: Copak jsme se zmýlili?
Lukáš: Co tím myslíš?
Kleofáš: Zmýlili jsme se v tom všem, co jsme očekávali od

Ježíše z Nazareta? Věřil jsem, že On je Mesiáš.
Lukáš: I já nad tím přemýšlím. Prorok Izaiáš předpověděl

Mesiáše slovy, že „na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jmé-
no... Božský bohatýr... že jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spo-
čine na trůně Davidově a na jeho království.“ (Iz 9,5-6) I Zachariáš
prohlásil, že Mesiáš „zbuduje chrám Hospodinův... bude sedět na svém
trůnu a vládnout...“ (Zach 6,13)

Kleofáš: To se o Ježíši říct nedá...
Lukáš: Lidská srdce si uměl získat... Už stačilo tak málo...

vždyť šli skoro všichni za Ním.
Kleofáš: Ano, byl to slavný den! Hlavně když potom vjel na

oslátku do Jeruzaléma a velký zástup lidí Ho s palmovými rato-
lestmi vítal a volal: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Ho-
spodinově, král izraelský!“ a oslavovali Ho za ten velký zázrak, kte-
rý udělal.

Lukáš: Vypadalo to, že vše už spěje k tomu, že převezme
vládu a bude kralovat nad celým Izraelem. To byly povznášející
momenty!

Kleofáš: Avšak ti, co Mu byli nejblíže, říkali zvláštní věc. Za-
razilo je, že když Ježíš před sebou uviděl Jeruzalém, plakal. Byl
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mezi tolika lidmi jakoby sám a jako by myslel úplně na něco ji-
ného než oni. Plakal nad Jeruzalémem.

Lukáš: V té radostné chvíli plakal?
Kleofáš: Prý slyšeli, jak říká, že Jeruzalém nepoznal čas své-

ho navštívení.
Lukáš: To by znamenalo, že Ježíš už tenkrát věděl, co bude

za týden...
Kleofáš: Farizeové to sledovali s velkým hněvem a závistí.

Dokonce tehdy řekli: „Vidíte, nic tu nezmůžeme, celý svět jde
za Ním.“

Lukáš: Lid byl za Ním. Stačilo slovo a prohlásili by Jej krá-
lem. Vždyť se o to už i dříve pokoušeli... ale On nechtěl.

Kleofáš: Co myslíš, proč nechtěl? Vždyť by se tím tolik věcí
vyřešilo. Konečně bychom se mohli vzepřít Římanům a dostali
by, co jim patří. Obnovili bychom království Izraele. Mohli jsme
ukázat světu, kdo je vyvolený národ Hospodinův!

Lukáš: Ale On to nechtěl... Marně si nad tím lámu hlavu,
proč. A když se té věci chopili někteří ráznější po tom, co Ježíš
rozmnožil chleby, a chtěli Jej k tomu přimět, unikl jim.

Kleofáš: To je zvláštní. Vždyť kdo z našeho národa na to ne-
čeká?!

Lukáš: Každý čeká Mesiáše.
Kleofáš: Zázraky, které dělal, svědčí o tom, že to nebyl oby-

čejný člověk... Teď už vůbec nevím, co si mám o tom všem myslet.
Lukáš: V každém případě byl prorok. Proroci byli nejednou

pronásledováni a zabíjeni...
Kleofáš: A pak, po smrti, jim naši vůdcové stavěli pomníky...
Lukáš: Ježíš byl mocný prorok! To nikdo nemůže popřít.

Kdo udělal více zázraků než On? Byl snad někdo, kdo by jako
On otevřel oči slepému od narození? Kdo kdy vrátil tolika hlu-
chým sluch, němým řeč, kdo kdy vyháněl s takovou mocí démo-
ny? Snad jsi někdy viděl, že by někdo uzdravil malomocného?
A On jich uzdravil naráz deset! A co víc, probudil k životu lidi,
kteří zemřeli – Jairovu dceru, mládence z Naimu a Lazara do-
konce po tom, co už byl v hrobě čtyři dny! Všichni jsme to ne-
dávno viděli na vlastní oči!
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Kleofáš: Ježíš tehdy, u jeho hrobu, mluvil o vzkříšení… A my
jsme si mysleli, že mluví o budoucím vzkříšení těla. Ale On řekl:
„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ A pak,
k úžasu všech, dal od hrobu odvalit kámen.

Lukáš: Ano, ano, musel se všem, co tam byli, tajit dech, když
zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Lazar na Jeho slovo
opravdu vyšel z hrobu živý! Po čtyřech dnech! Ježíš udělal mno-
ho neobyčejných zázraků, ale tento předčil všechny. Není divu,
že v Něj pak tolik židů uvěřilo.

Kleofáš: Možná i velerada časem změní o Ježíšovi své mí-
nění...

Lukáš: Ale co z toho, když budeme dále pod vládou Říma-
nů?! A kromě toho – velekněží i s celou veleradou zatvrdili svá
srdce na kámen. Ani pohled na Pána tak krutě zbičovaného je
neobměkčil, dál se domáhali ukřižování.

Kleofáš: Měli strach, že všichni v Ježíše uvěří, a proto se
smluvili, že Jej zabijí. Teď si mnou spokojeně ruce, že se jim to
podařilo.

Učedníci na chvíli zmlkli. Až po delším čase přerušil ticho
Kleofáš.

Kleofáš: Byl jsem na Golgotě... ale přihlížel jsem jen zpo-
vzdálí... ale když si to připomenu, co se tam odehrávalo, tuhne
mi krev v žilách. Abych se přiznal, nerozumím tomu, proč se to
tak stalo. Stále jsem měl naději, že Bůh zasáhne a učiní konec té
krutosti... že potrestá zlo... Doufal jsem, že Mistr najednou se-
stoupí z kříže, jak Jej vybízeli farizeové... že zjeví svou moc... tak,
jak to dělal dříve... nečekaně... Ale nic se nestalo...

Lukáš: Nic se nestalo... Proč Bůh mlčel?
Kleofáš: Nevím...
Lukáš: Místo toho, aby usedl na trůn, pověsili Jej na kříž a

nad hlavu Mu dali nápis: „Ježíš Nazaretský – židovský král.“
Oba učedníci znovu zmlkli. Před očima se jim promítaly

strašné obrazy pátečního Ježíšova utrpení. Pak Kleofáš řekl s hlu-
bokým povzdechem:

Kleofáš: Zdá se až nemožné, že je konec Jeho působení mezi
námi, všem Jeho zázrakům... Konec – jak hrozné slovo!
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Lukáš: Co si myslíš o tom, co říkaly ženy: Prý viděly prázdný
hrob a zjevení andělů, kteří jim řekli, že Ježíš vstal z mrtvých.

Kleofáš: Připusťme, že vstal z mrtvých... přestože je to ne-
možné... Lidé bývali vzkříšeni jménem Nejvyššího, ale nikdo ne-
vstal z hrobu sám! Řekněme však, že se to tak stalo... Jaký by pak
ale měl smysl ten soud, to strašné utrpení a smrt...? Kdo je scho-
pen vzkřísit sám sebe, neumíral by v tak strašných mukách na kří-
ži jako otrok! Ne, ne, to nikdy nepochopím... Kdyby vstal z mrt-
vých, museli by Ho spatřit i jiní – třeba další Jeho učedníci…

Lukáš: I my!
Zaujati pochmurným rozhovorem si ani nevšimli, kdy se k

nim přidal třetí poutník. Když uviděli jeho stín vedle svých, otočili
se a překvapeně na něj pohlédli. Připojil se k nim neznámo kdy.
Vypadal zcela obyčejně: oděv přizpůsobený na dlouhé putování
a poutnická hůl v ruce. Neznámý je předešel otázkou:

Ježíš: O čem to spolu cestou rozmlouváte? Vidím, že vás ně-
co trápí, když jste tak smutní.

Oni se zastavili a zarmouceně řekli:
Kleofáš: Ty jsi asi jediný v Jeruzalémě, kdo neví, co se tam

v těchto dnech stalo...
Lukáš: Možná jsi městem jen prošel jako poutník, ale i tak

nemohu uvěřit, že by ti to nikdo neřekl.
Ježíš: A co?
Kleofáš: No, o Ježíši Nazaretském, který byl prorokem moc-

ným slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem. Naši ve-
lekněží a členové rady Jej vydali Pilátovi a žádali po něm, aby Ho
odsoudil na smrt... Dosáhli svého a Ježíš byl ukřižován.

Lukáš: Přitom Jeho zázraky byly tak velké a Jeho učení tak
krásné, že se mnozí z nás domnívali, že byl poslán Nejvyšším, aby
vysvobodil Izrael. I já jsem si to myslel... Ale On zemřel! Strašli-
vou smrtí… Před třemi dny byl položen do hrobu...

Kleofáš: A my jsme doufali, že On je ten, který má vykou-
pit Izrael.

Tu však učedníci hovor přerušili, napadlo je, zda tento cizi-
nec není jeden z těch, které vyslal po okolí synedrion, aby našli
Ježíšovy učedníky! Tvář cizince však byla přímá a Jeho pohled
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vzbuzoval tolik důvěry, že se osmělili a pokračovali v začatém roz-
hovoru. Poutník zamyšleně dodal:

Ježíš: Tedy zabili Jej...
Kleofáš: Ano, před třemi dny.
Lukáš: Všechny naděje, které jsme do Něj vložili, byly zma-

řeny.
Ježíš: Jaké naděje?
Lukáš: No... když jsme viděli zázraky, které dělal... myslím

tím, že uzdravoval nemocné, vymítal démony, měl vládu nad mo-
řem, větrem... pěti chleby nasytil pětitisícový zástup, nepočítaje
ženy a děti... Byly to neslýchané věci... proto jsme se domnívali,
že Jej poslal Bůh...

Kleofáš: ... že On je Mesiáš, na kterého jsme čekali.
Ježíš: A byl to Mesiáš?
Kleofáš: Co teď říci? Všechny ty zázraky nás o tom přesvědči-

ly... ale... slova proroků o tom mluví něco jiného... ti mluví o ob-
novení království Izraele a... a Mistra... jak jsme ti již řekli, zabili...

Lukáš: Ohromila nás však slova žen, které byly dnes zrána
u Jeho hrobu. Přiběhly v rozrušení, že tělo nenalezly. Někteří z
našich běželi k hrobu, a nalezli vše tak, jak pravily ženy, ale Jeho
neviděli.

Kleofáš: Prý měly i vidění andělů, kteří jim řekli, že je živ.
Lukáš: Nevíme, co si o tom všem máme myslet.
Ježíš: Ó, jak jste jen nechápaví! To je vám skutečně tak těžké

porozumět a uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což nemusel to
vše Kristus vytrpět, a tak vejít do své slávy?

Ten muž mluvil tak přesvědčivě, že se učedníkům zdálo, jako
by rozháněl jakýsi kouř, který kalil jejich zrak. Dychtivě mu na-
slouchali.

Ježíš: Ještě nevidíte, jak se naplnilo vše, co se mělo naplnit?
Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim z

Písma vše, co se na Něj vztahovalo.
Ježíš: Vzpomeňte, co říká Mojžíš hned z počátku, o hříchu

Adama a Evy. Jak Bůh promluvil k hadovi už v ráji? „Mezi tebe a
ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hla-
vu...“ (Gen 3,15) Hříchem se ale mezi ďáblem a člověkem vytvo-
řilo pouto, děděné z pokolení na pokolení. Proto žena, o které
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Bůh mluví, musela být od tohoto vnitřního pouta svobodna – a
také její símě – Ten, který se z ní narodil. Mesiáš tedy nemohl
být obyčejným člověkem, když měl tak velký úkol.

A co říkají proroci? Z jakého rodu měl pocházet Mesiáš?
Kleofáš: Z rodu krále Davida.
Ježíš: A nepocházel snad ten, koho sami nazýváte svým Mis-

trem, z téhož rodu? A dále, vzpomeňte – Kde se měl podle Písma
Mesiáš narodit?

Lukáš: V judském Betlémě, protože je napsáno: „A ty, Betlé-
me efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten,
jenž bude vládcem v Izraeli...“ (Mich 5,1)

Ježíš: Pokračuj dál...
Lukáš: „... jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“
Ježíš: Tedy i tady se říká, že Mesiáš neměl být obyčejným

člověkem...
Kleofáš: Nad tím jsem se nikdy nezamýšlel... Tedy Betlém...

Ale, co vím, Mistr předtím bydlel v Nazaretě – v Galileji. A také
mě ještě matou slova proroka Ozeáše: „Z Egypta jsem povolal své-
ho syna...“

Ježíš: A nebylo v čase narození vašeho Mistra nařízeno sčí-
tání lidu? Každý se musel odebrat do města, odkud pocházel je-
ho rod...

Lukáš: Máš pravdu. Já jsem slyšel, jak Matka našeho Mistra
jednou říkala, že tehdy putovali z Nazareta do Betléma, protože
pocházeli z Davidova rodu. Ale co ten Egypt?

Ježíš: Po narození dítěte v Betlémě, přece museli uprchnout
před Herodem, který chtěl chlapce zabít, protože mu bylo řečeno,
že se narodil král. Bál se o svůj trůn. Josef s Marií se i s dítětem
před ním skryli do Egypta. Když nebezpečí pominulo, vrátili se
zpět do Nazareta. Proto je i v Písmu řečeno: „Země Zabulón a Nef-
talím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů – lid bydlící v tem-
notách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu
smrti.“ (Iz 8,23n)

Kleofáš: Odkud to vše víš, cizinče? Nejsi snad jejich příbuz-
ný nebo známý? Nebo jsi snad byl Jeho tajným učedníkem?

Neznámý však na tyto otázky neodpověděl, jako by ani ne-
byly vysloveny, ale sám se udivených učedníků zeptal:
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Ježíš: Nevolali jste jen před týdnem: „Hosanna synu Davido-
vu!“ a neprostírali jste své pláště a palmové ratolesti před Ním
na zem, když vjížděl do Jeruzaléma na mláděti tažného zvířete?

Lukáš: Tys tedy byl v Jeruzalémě a víš všechno, co se tam
událo! Nebo jsi snad prorok? Bůh ti dal rozumět slovům Písma
víc než komukoliv jinému.

Neznámý však na to opět neodpověděl a pokračoval:
Ježíš: Neřekl snad prorok Zachariáš: „Rozjásej se, siónská dcero,

dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spra-
vedlivý a spásu nesoucí, pokorně jede na oslu...“ (Zach 9,9) a nepřed-
pověděl také prorok David zradu jednoho z Jeho učedníků slovy:
„Ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval... ten, jenž jedl můj
chléb... vypíná se nade mě a zvedá proti mně patu...?“ (Ž 41,10)

Tu se oba dva učedníci ve velkém údivu zastavili, ale Nezná-
mý kráčel dál. Jejich srdce bylo zachváceno ohněm. Podívali se
na sebe a beze slova se rozběhli za ním. Teď se už začali vyptávat
bez zábran:

Kleofáš: Rabbi, řekni: jestli byl Mesiášem poslaným od Boha,
proč zemřel smrtí zločinců a otroků? Proč to Bůh dopustil? Jaká
to byla pro nás bolest! Jeho učení bylo svaté, Jeho život bezúhonný.

Lukáš: Velekněží a členové rady nemohli najít nic, z čeho by
Jej obžalovali. Svědectví vznesená proti Němu se neshodovala a
byla falešná. Také Pilát a Herodes vyznali, že na Něm žádnou vi-
nu nenalézají.

Kleofáš: Velekněží však byli vůči Ježíši naplněni takovou záští,
závistí a nenávistí, že si u Piláta vymohli, aby Ho dal ukřižovat.
Přiměli zástup, aby volal: „Ukřižuj ho! Nemáme krále, jen císaře!“ a
„Krev jeho na nás!“ Bylo to hrozné!

Lukáš: To volali i ti, kteří viděli Jeho zázraky. Mnohé z nich
dokonce uzdravil anebo alespoň jejich blízké. Někteří z nich Mu
před pár dny volali „Hosanna“, když vzkřísil Lazara. Co to jen
v lidech je, že jsou něčeho takového schopni?!

Ježíš: I to vše bylo předpovězeno proroky. Prorok David v
žalmu říká: „Nenáviděli mě bez příčiny.“ (Ž 35,19) A prorok Izaiáš
už o utrpení Mesiáše mluví otevřeně: „Nejpohrdanější, skutečně nej-
opovrženější byl z lidí, kdekdo se ho zřekl... Jeho vzezření bylo tak znetvo-
řené, že nebyl podoben člověku... muž bolesti, za nic jsme ho měli.“ (Iz
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52,14; 53,3) A na jiném místě je napsáno: „Byl připočten mezi zlo-
čince.“

A taky David o Mesiáši prorokuje: „Já jsem však červ a ne člověk,
vystaven posměchu a pohrdání lidí... Potřásají nade mnou hlavou: Ať ho
Hospodin vysvobodí, když si ho oblíbil... Rozevírají na mě tlamu jako řvoucí
lev... zlovolná tlupa mě obkličuje... probodli mé ruce i nohy... dělí se o mé
roucho, losují o můj oděv...“ (Ž 22) On dobrovolně přijal utrpení a
smrt, aby splnil Hospodinovu vůli, jak řekl Izaiáš na jiném místě:
„Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neu-
krývám svou tvář před potupami a popliváním.“ (Iz 50,6)

Kleofáš: Opravdu, pane, jak říkáš, tak se i stalo. Ježíše zbi-
čovali tak, že Jeho záda byla jako jedna velká rána. Pak vojáci
upletli z trní korunu, vložili Mu ji na hlavu a přes ramena Mu
hodili purpurový plášť, do pravé ruky Mu dali hůl, klekali před
Ním a posmívali se Mu: „Buď zdráv, židovský králi!“

Lukáš: Přitom Ho bili do obličeje, pak brali tu hůl a bili Ho
po hlavě, vysmívali se Mu a plivali na Něj. On však mlčel. Vůbec
se nebránil.

Kleofáš: Slova proroků, která jsi vyslovil, přesně popisují, co
se s Ním dělo... Ale řekni, proč takové strašné utrpení, když nic
zlého neučinil?

Ježíš: Izaiáš dále prorokoval: „Byl trápen a pokořil se, ústa ne-
otevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal
němý, ústa neotevřel.“ (Iz 53,7)

Lukáš: Opravdu, kdo kdy viděl takovou mírnost a trpělivost,
aby při tak strašných mukách zůstal někdo tak trpělivý. Vždyť to
není v lidských silách.

Kleofáš: A pak Jej, tak poníženého a zbitého přivedli k Pi-
látovi… Pilát už viděl mnohé, ale při pohledu na tak ztýraného
Ježíše, nebyl schopen říct nic víc než jen: „Hle, člověk!“ Ježíš byl
tak plný ran, že opravdu ani už nebyl podoben člověku.

Ježíš: Přesně tak to předpověděl prorok Izaiáš: „Jeho vzezření
bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že ne-
byl podoben lidem.“ (Iz 52,14)

Lukáš: I to bylo předpovězeno? Pane, ale pomoz nám po-
chopit, jaký je v tom Boží záměr. O tom také mluví proroci?
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Ježíš: Ano: „Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spra-
vedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. On pokropí mnohé
krví.“ (Iz 53,11; 52,15) On se stal pravdivým velikonočním Berán-
kem, který na sebe vzal hříchy lidu.

Lukáš: Od koho to o Beránkovi bylo předpovězeno?
Ježíš: Od Jana Křtitele. Mesiáš měl umřít smrtí ukřižováním.

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musel být vyvýšen Syn
člověka. On přemohl na kříži pekelného hada i jeho jed, kterým
je hřích.

Kleofáš: A co dále o Něm bylo povězeno?
Ježíš: Neslyšeli jste v sobotu číst slova proroka Izaiáše: „Byly

to naše nemoci, jenž nesl, naše bolesti na sebe vzal... byl proklán pro naši
nevěrnost, zmučen pro naši nepravost... ačkoli se sám nedopustil zla a v
jeho ústech nebylo lsti... Ale Hospodinovou vůlí bylo zdrtit ho utrpením...
aby položil svůj život v oběť za vinu.“ (Iz 53,4-10

Kleofáš: Tedy za naši vinu před Bohem Mistr zemřel...?
Lukáš: Za můj hřích?
Ježíš: Jan Křtitel o Něm přece řekl otevřeně: „Hle Beránek

Boží, který snímá hříchy světa!“ On je ten pravý velikonoční Berá-
nek. Vzpomeňte si, co se dálo v Egyptě, jak krev beránků zachrá-
nila naše otce před jistou smrtí, když jí potřeli veřeje svých dveří!
Tak Krev Božího Syna, která očišťuje lidské duše, zachrání je
před věčnou smrtí v pekle... Tak teď už chápete, že ani jedno
slovo, které Bůh řekl ústy proroků, nezůstalo prázdné?

Lukáš: Ale proroci mluvili o králi... o božském bohatýrovi...
Všichni jsme čekali na Mesiáše – krále...

Ježíš: Vzpomeňte si ale, jak vám váš Mistr vysvětloval, že kaž-
dý, kdo hřeší, je otrokem hříchu, a že jedině když Syn vás vy-
svobodí, budete skutečně svobodni. To je to jediné pravé a nej-
slavnější vysvobození! Ono přináší Boží království do vašich srdcí
i mezi vás. Jeho království není z tohoto světa, ale ti, kdo v Syna
uvěří, už teď do něj patří.

Učedníci byli rozhovorem s neznámým tak rozrušeni, že si
ani nevšimli, že už přišli k prvním emauzským domům. Byli dy-
chtiví poznání Božích tajemství, která jejich Společník před nimi
odkrýval jako skryté poklady, o kterých dosud ani netušili. Touha
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poznat víc Boží úmysly se v nich rozhořela jako neuhasitelný oheň.
Najednou se však s nimi poutník začal loučit:

Ježíš: Emauzy – cíl vaší cesty. S Bohem zůstávejte.
Kleofáš: Ne, nechoď, dál! Prosím, zůstaň s námi!
Lukáš: Vždyť už je k večeru a den se schyluje.
Kleofáš: Jistě jsi unavený a také je čas pojíst. Prosím, pojď

s námi do mého domu. Posilníme se... a ráno budeš pokračovat
v cestě.

Lukáš: Tak rádi bychom od tebe uslyšeli ještě víc.
Protože Ho nepřestávali prosit, vešel s nimi do domu.
Lukáš: Ty jsi říkal, že Mesiáš přišel na svět, aby odčinil naši

vinu před svatým Bohem. Přece Bůh vybral náš národ a pozvedl
jej mezi všemi národy. Nám dal skrze Mojžíše zákon, aby ten, kdo
jej bude dodržovat, byl požehnán a dobře se mu vedlo.

Ježíš: V Písmu je napsáno, že nikdo není spravedlivý ani je-
den člověk. Mojžíšův zákon člověka před Bohem nepozdvihuje
ani neospravedlňuje, ale naopak – obviňuje, protože čím více po-
znáváš Boží zákon, tím více zjišťuješ, že jej vlastně neplníš. A tak
tě od svatého Boha oddělí propast tvých vlastních hříchů.

Kleofáš: Zní to hrozivě... řekl bych – beznadějně.
Ježíš: Chtěli jste, abych vám odpověděl, jestli je všemu konec.

Je třeba, abyste věděli, že Jeho smrtí vše nekončí. Vzpomeňte, co
říká prorok Izaiáš: „Zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého
trápení spatří světlo.“ (Iz 53,10-11) A prorok David o Něm před-
pověděl: „Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj
Svatý rozpadl v prach.“ (Ž 16,10)

Po předcházejících bolestných slovech, která líčila krvavé
utrpení, zazněl teď Jeho hlas jako vítězoslavné a radostné volá-
ní, jako chorál stříbrných trub, dobývajících nebe vítěznou písní.
Srdce učedníků se rozbušila ještě živěji, ještě vroucněji.

Lukáš: Nyní se nám začínají otevírat oči. O Ježíši Kristu by-
lo vše s takovou přesností předpovězeno do nejmenších podrob-
ností!

Ježíš: Bylo nutno, aby se naplnilo Písmo... A naplnilo se. Syn
člověka zemřel, abyste nezemřeli vy, a žije, abyste vy žili. Musel
tak umřít, aby každý z vás mohl být zachráněn. Neboť prorok
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Izaiáš řekl: „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby
byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.“ (Iz 1,18)

Kleofáš: A co má člověk dělat, aby mu byly hříchy odpuštěny?
Ježíš: Přiznat je, pravdivě si uvědomit, že je před Bohem hříš-

ník a uvěřit v moc Beránka, který snímá hříchy světa. Kdo v Něj
uvěří, bude spasen. Přišel čas, a vy jste toho svědky, kdy Bůh zje-
vuje lidem cestu spásy, tou Cestou je Mesiáš – Syn Boží.

V té chvíli vzal Neznámý do rukou chléb, který před Ním
ležel, pozdvihl oči k nebi, dobrořečil Bohu, svému Otci..., požeh-
nal, lámal a dával jim ho se slovy:

Ježíš: Vezměte, jezte, toto je mé tělo.
Když jim podával chléb, učedníci na Jeho rukách spatřili, co

dříve spatřit nemohli: probodnuté dlaně! Zatajil se jim dech...
Ježíš: Vezměte a pijte, toto je kalich mé krve, která se pro-

lévá za vás na odpuštění hříchů.
Tu se jim otevřely oči a poznali Ho. Oni Pána poznali! Byl to

On...! Pomalu jim ale mizel z očí a více Jej nespatřili. Oba učed-
níci vyskočili ze svých míst a celí se chvěli.

Kleofáš: Mistr! Byl to On!
Lukáš: Ano, jsem si jist! Byl to Pán! On opravdu vstal z mrt-

vých!
Kleofáš: Ano, sám Ježíš! Živý Ježíš! A my jsme s Ním tak

dlouho mluvili a nepoznali jsme Ho!
Lukáš: Jak jsme jen mohli být tak slepí? Vždyť mluvil tak,

jak nikdo jiný nemluví, jedině Ježíš.
Kleofáš: Opravdu, což nám srdce nehořelo, když s námi na

cestě mluvil a otvíral nám Písma? Je to On – Ježíš Kristus. On
opravdu žije! Jeho smrt tedy neznamená konec. On je vládcem
i nad smrtí!

Ježíš změnil zoufalství těchto učedníků v obrovskou radost,
a ta je teď plně ovládla.

Lukáš: Pojďme zpět do Jeruzaléma a oznamme našim bra-
třím, že Ježíš žije a že se nám ukázal!

Kleofáš: Ano, pojďme! S takovou zprávou nemůžeme čekat
do rána.

Nebylo pro ně teď nic důležitějšího než tato novina. Nehle-
děli na to, že už se blíží večer a že je před nimi dlouhá cesta. V
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tu hodinu vstali a vydali se na cestu do Jeruzaléma. Nemysleli
už na to, jaké nebezpečí jim hrozí ze strany velerady. Šli velmi
rychle, občas až běželi. Nevnímali únavu, ani to že jim někdy ne-
stačí dech, tak velmi se toužili podělit s apoštoly o tuto radost-
nou zvěst. Po cestě se jen co chvíli vzájemně zasypávali otázkami:
„Vzpomínáš, jak říkal...? A jak říkal toto...? ... A jak to?“
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ZJEVENÍ APOŠTOLŮM
VEČER ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI

Apoštolé se v neděli podvečer shromáždili v Jeruzalémě v
domě za zavřenými dveřmi, neboť měli strach před židy. Jsou
plni rozporných myšlenek. Nejpokojnější je Jan, který hned, když
uviděl prázdný hrob, uvěřil v Kristovo vzkříšení, které Pán něko-
likrát předpověděl. Také Petr už vypadá jinak než ráno. Už řekl
bratřím, že se mu Pán zjevil.

Je večer a apoštolé ještě hovoří o všech těch událostech – zje-
vení Ježíše Marii Magdaléně i jak se s Ním setkaly jiné ženy. Me-
zitím si připomínají některá Ježíšova slova, kterými Pán ukazoval
na vše, co se s Ním má stát.

Filip: Vzpomněl jsem si, jak před nedávnem chtěli Pána vi-
dět nějací Řekové. Když jsme to tehdy s Ondřejem Ježíši řekli,
odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.“ A pak začal
mluvit o své smrti. Pamatuješ, Ondřeji?

Ondřej: Ano, řekl: „Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad
říci: ‚Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel.
Otče, oslav své jméno!‘“ A naráz z nebe zazněl mohutný hlas: „Oslavil
jsem a ještě oslavím.“ (J 12,27n) Určitě jsi to, Filipe, slyšel taky.

Filip: Bylo to tak hlasitě, že to slyšeli všichni. Někteří si mys-
leli, že zahřmělo. A Ježíš řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale
kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa
vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“

Ondřej: Tehdy jsem tomu nerozuměl. Ale Mistr mluvil o tom,
jakou smrtí zemře. Ježíš vlastně mnohokrát mluvil o své smrti.
Vzpomínám si, že i tehdy, když můj bratr Petr na Pánovu otázku
u Cesareje Filipovy vyznal, že je Mesiáš, Syn Boha živého, začal
nás Ježíš učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od
starších, velekněží a zákoníků a zabit...

Jan: Od toho času Pán mluvil otevřeně několikrát nejen o
svém utrpení a smrti, ale také o svém vzkříšení na třetí den – jak
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už v Galileji, pod horou Tábor, tak i tehdy, když jsme šli do Jeru-
zaléma. A jako se vše na našich očích naplnilo ohledně Pánovy
smrti, stejně tak to určitě je i se vzkříšením. Věřím tomu. Vždy,
co Pán řekl, to se i stalo. Jsou i svědci Jeho vzkříšení, ti Ho vidě-
li živého.

Filip: Ale my jsme Jej ještě živého neviděli. Takovým zprá-
vám se jen tak lehkovážně nevěří. To jsou vážné věci. A opírat se
o svědectví žen je nepevné, ženy často, co chtějí, to i vidí.

Jakub Alfeův: To, co říkaly, by opravdu jen těžko mohla být
pravda.

Ondřej: A proč?
Jakub Alfeův: Vzkříšení má nastat na konci světa, když vši-

chni mrtví vstanou z hrobů.
Jakub Zebedeův: Ale Magdaléna Jej viděla živého! Musíme

připustit, že...
Jakub Alfeův: Magdaléna říkala, že viděla, ale jak to ve sku-

tečnosti bylo, těžko posoudit.
Bartoloměj: I já si to myslím. Velký žal člověku zatemňuje

mysl...
Jan: Ale i ostatní ženy Pána viděly. Sami jsme slyšeli, jak plné

radosti, jedna přes druhou líčily, jak objímaly Jeho nohy. Dotkly
se Ho, tedy to nemohl být přízrak.

Filip: Kdyby Pán vstal, přišel by ve své slávě a se zástupy an-
dělů, jak o tom víckrát mluvil.

Ondřej: Ale Filipe, Mistr tehdy mluvil o svém druhém pří-
chodu, ne o vzkříšení.

Filip: A není to snad totéž?
Ondřej: Ne, není. Mistr řekl...
Filip: Mistr řekl, ale odkud máš jistotu, že je to právě tak,

jak ty to podáváš?
Matouš: Nechte toho. Když Jej viděla Magdaléna, ženy, a

hlavně tady Petr... něco na tom musí být.
Jan: Ano. Vzpomínáte? Neříkal nám snad sám několikrát,

že bude vydán do rukou pohanů, že Jej potupí, zabijí, ale On na
třetí den vstane z mrtvých?

Jakub Zebedeův: Ano, pamatuji si to. Poprvé to říkal u Ce-
zareje Filipovy.
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Matouš si vzdychl a řekl:
Matouš: Ale my jsme tehdy Jeho slovům nerozuměli... a vlast-

ně... nerozumíme jim ani teď. Já jsem byl tak zaskočený, že jsem
nevěděl, jak na to reagovat, co říct...

Petr při těchto slovech schýlil hlavu. Moc dobře si to pama-
toval. On jediný se tehdy odvážil Mistra přemlouvat a tvrdit, že
se Mu to nesmí stát. I ostatní si v podstatě mysleli totéž, ale neoz-
vali se, protože se báli. Mistr tehdy Petra tvrdě napomenul: „Jdi
mi z cesty, satane. Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Jak jen byl tenkrát Petr pokořený. Předtím se mu zdálo, že je něco
víc než ostatní, protože nejednou ho vzal Mistr s sebou jen s Ja-
kubem a Janem. Ani ostatním neuniklo, že mu Mistr projevoval
důvěru. A teď – tak tvrdá slova! A jak Petra zasáhlo, když Pán při
poslední večeři řekl přede všemi: „Jeden z vás mě zradí!“ Lekl se –
co když Pán míní jeho? Vzpomněl si také, jak jednou Mistr řekl:
„Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“ (J 6,70)

Zatímco se Petrovi honily hlavou vzpomínky, apoštolé pokra-
čovali v rozhovoru:

Tadeáš: I já si vzpomínám – je to tak, Mistr předpověděl svou
smrt i vzkříšení ještě několikrát.

Šimon Kananejský: I ženy, které dnes ráno přiběhly, to sly-
šely, když o tom mluvil v Galileji.

Matouš: Tak proč bychom tomu neměli věřit i my? Co když
je to pravda?

Jakub Alfeův: Já neříkám, že tomu nemáme věřit... Jen jsem
opatrný.

Filip: Počkejte, kdyby Pán vstal, přece by se zjevil svým ne-
přátelům, aby pravda vyšla najevo a byli pokořeni! A určitě by se
zjevil nám všem.

Tadeáš: Nemohu si to srovnat v hlavě, Pán zemřel tak stra-
šlivou smrtí, ale předtím dělal takové zázraky, nikdo nemohl to,
co On! Proč se nechal tak krutě bičovat, poplivat? Proč mlčel na
všechny ty potupy? Mohl se pomstít svým nepřátelům! Proč to
neudělal?!

Teď se ozval Petr, který do této chvíle mlčky poslouchal, co
ostatní říkají.
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Petr: Když si přišli pro Mistra do Getsemane, v panice jsem
vytáhl meč a začal Ho bránit. Pán mi tehdy řekl, abych meč scho-
val, a dodal něco, čemu jsem vůbec nerozuměl. Řekl mi: „Copak
si myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a hned by mi poslal víc než
dvanáct legií andělů? Ale jak by se potom naplnila Písma, že to tak musí
být?“ A těm, kdo pro Něj přišli, také řekl, že se to stalo, aby se spl-
nilo, co napsali proroci.

Bartoloměj: Co tím chceš říct, Petře? Že to vše chtěl Bůh?
Petr: Já nevím. Nechápu to, ale Bůh ústy proroka Izaiáše řekl:

„Mé úmysly nejsou vaše úmysly a vaše cesty nejsou moje cesty.“ (Iz 55,8)
Filip: Už se prý rozneslo, že Pánovo tělo není v hrobě. Jeru-

zalém je těch zpráv plný.
Tadeáš: Mluví se o tom, že se Ježíš ukázal Magdaléně a že-

nám. Ženy ty zprávy rychle roznesly. Možná jsme je měli napo-
menout, aby to zatím nerozhlašovaly. Nejsou opatrné... Není to
moc obezřetné. Farizeové se ještě stále neuklidnili. Slídí za námi.

Matouš: Farizeové chtěli tyto zprávy, co nejvíce zatajit, ale
když viděli, že se to nedá, změnili taktiku.

Tadeáš: Ano, říká se, že velekněží dobře zaplatili vojákům,
které si u Piláta vyžádali ke strážení hrobu, aby falešně svědčili,
že když spali, tak jsme prý přišli a ukradli tělo Pána Ježíše z hrobu.
Taková podlá lež.

Filip: Ale kdo ví, jaké to pro nás ještě bude mít následky. Fari-
zeové jsou schopni všeho. Nezastaví se před ničím. Mohli jsme
vidět v pátek, co udělali s naším Mistrem. S námi si poradí lehce...

Šimon Kananejský: Je třeba být dále opatrní a raději niko-
mu neotvírat.

Najednou někdo neočekávaně tluče na dveře.
Tadeáš: Kdo to jen může být?
Šimon Kananejský: Možná už jdou pro nás!
Matouš: Kdo je tam?
Za dveřmi se ozvaly hlasy dvou učedníků, kteří se vrátili z

Emauz.
Lukáš: Nebojte se, to jsme my!
Ze samé radosti zapomněli apoštolům oznámit, kdo to je „my“.

Kleofáš zvolal:
Kleofáš: Vracíme se z Emauz s radostnou novinou!
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Lukáš: Nebojte se, otevřete nám!
Emauzští učedníci se nemohli dočkat. Zpráva, kterou přinášeli,

jakoby jim spalovala ústa. Apoštolé chvíli zaraženě stáli u dveří
a přemýšleli, co to má znamenat, rozrušeně mezi sebou šeptali:

Filip: Podle hlasu jsem určitě poznal Kleofáše.
Matouš: Vždyť je to nedávno, co opustili Jeruzalém!
Tadeáš: Je to možné, že by už byli zpět?
Apoštolé opatrně otevírají. Dva udýchaní učedníci vstupují

a hned jeden přes druhého téměř volají:
Lukáš: Viděli jsme Pána! On opravdu vstal z mrtvých!
Kleofáš: Bratři, na vlastní oči jsme Ho viděli! Přidal se k nám

po cestě a mluvil s námi. My jsme ho nejdřív vůbec nepoznali.
Strach, který se apoštolů zmocnil, když emauzští učedníci

tak hlučně tloukli na dveře, teď ustoupil zvědavosti. Všechna po-
zornost byla v tom momentu upnuta k nim. Dvěma učedníkům
hořely oči, mluvili o překot, vůbec nemohli své nadšení ovládat:

Kleofáš: Nechápu, že jsme Pána tak dlouho nepoznali, a to
šel s námi takový kus cesty. Učil nás, dokládal nám Písmem, že
musel trpět, aby nás zachránil, aby se na Něm naplnila proroc-
tví. Když mluvil, naše srdce hořela! A přesto jsme nepoznali, že
je to On. Jako by něco drželo naše oči.

Lukáš: Ale pak se nám dal poznat při lámání chleba. Řekl:
„Vezměte a jezte, toto je mé tělo.“ A pak: „Vezměte a pijte, toto je kalich
mé krve...“

Kleofáš: Tehdy se nám konečně otevřely oči, ale On zmizel
našim zrakům.

Lukáš: Hned jsme se rozběhli nazpět do Jeruzaléma, aby-
chom vám to řekli!

Oba učedníci mluvili už tím, jak vypadali. Jejich tváře zá-
řily radostí a nadšením. Všichni apoštolé pozorně naslouchali.
Někteří začali přikyvovat na souhlas. Přišel také Petr, který se
chvíli o samotě modlil.

Jan: Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.
Ondřej: Ano, zjevil se Šimonovi. Šimone...! Šimone! Pán se

ukázal také učedníkům po cestě do Emauz.
Petr: Když jsem se teď vedle modlil, zaslechl jsem, co říkáte.

Povězte to ještě podrobněji, o čem Pán s vámi cestou mluvil?
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Všichni apoštolové napjatě poslouchali, aby jim neuniklo
ani slovo.

Lukáš: Šli jsme plni smutku do Emauz. Mluvili jsme o Ježí-
ši, o Jeho utrpení a tu se k nám nečekaně přidal neznámý pout-
ník. Měl šlechetný výraz a vyzařoval z Něj neobyčejný pokoj... My
jsme v té chvíli ještě nevěděli, že je to Ježíš...

Ještě nestihl dokončit větu a tu všichni vidí – mezi nimi upro-
střed místnosti stojí zářící postava. Apoštolé se zděsili a byli plni
strachu, protože se domnívali, že vidí ducha. Někteří jakoby od
úleku ztratili řeč, jen se dívali široce otevřenýma očima na zářící
postavu vzkříšeného Ježíše. Ježíš stál mezi nimi a zděšeným učed-
níkům říká:

Ježíš: Pokoj vám. Proč jste tak zmateni a proč vám takové
věci přicházejí na mysl?

Někteří apoštolé sklopili zrak. Pán k nim milosrdně vztáhl
ruce a řekl:

Ježíš: Podívejte se na Mé ruce a nohy: vždyť jsem to Já. Do-
tkněte se Mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti,
jako to vidíte na Mně.

Povzbuzeni Jeho slovy, osmělili se, hleděli na rány na Jeho
rukou a nohou... Ano, jsou to rány od hřebů, kterými byl Pán
přibit na kříž. Je to On – jejich ukřižovaný Pán! Ale jak je mož-
né, že tu teď stojí mezi nimi živý? Když tomu ještě pro samou
radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim:

Ježíš: Máte tu něco k jídlu?
Chvíli se po sobě nechápavě dívali. Pak Jan Petrovi šeptem

zopakoval:
Jan: Pán prosí něco k jídlu.
Petr honem podal kus pečené ryby a plást medu. Pán před

nimi pojedl. Jejich srdce se naplňovala stále větší jistotou a ra-
dostí. Už se neobávali, že vidí ducha. Ano, je to opravdu On –
jejich Mistr, kterého před pár dny tak bolestně ztratili! On – zno-
vu živý mezi nimi! Jakoby jim spadl ten nejtěžší balvan ze srdce:
Ježíš žije! On je tu s námi!

Tehdy jim Ježíš řekl:
Ježíš: To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a ří-

kal vám, že se musí naplnit všechno, co je o Mně psáno v zákoně
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Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech. Vzpomínáte si, že jsem to tři-
krát předpověděl? Syn člověka musí trpět, být ukřižován, ale tře-
tího dne vstane z mrtvých.

V srdcích apoštolů se probudila upřímná a velká lítost. Po-
třebovali ji před vzkříšeným Pánem vyjádřit, a tak jeden přes
druhého vyznávali:

Apoštolové:
– Nepřipomínali jsme si Tvá slova, my jsme jim nevěřili!

Pane, odpusť nám!
– Ani když jsi trpěl na kříži, nestáli jsme při Tobě!
– Byli jsme ve strachu a nevěře.
– Zapřeli jsme Tě! Zradili jsme Tě! Odpusť!
– Ty jsi nám říkal, že vstaneš z mrtvých, a my jako bychom

to neslyšeli.
– Nevěřili jsme ani těm, kteří Tě viděli vzkříšeného!
– Zhřešili jsme nevěrou vůči Tobě a Tvému slovu!
– Smiluj se nad námi, Pane!
Ježíš: Za vás jsem vydal svůj život, za vás a za mnohé, ne-

bojte se!
Tehdy jim Ježíš otevřel mysl, aby rozuměli Písmu:
Ježíš: Splnilo se na Mně, co Bůh řekl skrze proroka Izaiáše:

„Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž bolesti, zkoušený nemocemi, jako
ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

Byly to však vaše nemoci, jež nesl, vaše bolesti na sebe vzal...
On byl proklán pro vaši nevěrnost, zmučen pro vaši nepravost.
Trestání snášel pro váš pokoj, Jeho jizvami jste uzdraveni.
Všichni jste bloudili jako ovce, každý z vás se dal svou cestou, Jej

však Hospodin postihl pro nepravost vás všech.
Tímto utrpením a smrtí získá můj služebník spravedlnost mnohým;

jejich nepravosti on na sebe vezme.
Vydá sám sebe na smrt a bude počten mezi zločince.“ (Iz 53)
Apoštolům vstoupily slzy do očí – tak silně k nim toto proroc-

tví splněné na Ježíši promlouvalo. Se zkroušeným srdcem volali:
Apoštolové:
– Až teď rozumíme – Pane, to jsi byl Ty, kdo byl opovržen!
– Teď chápeme proroctví, Pane, Ty jsi byl proklán pro naši

nevěrnost!
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– Ty jsi to byl, ten muž bolesti!
– A my jsme se Tě zřekli!
– Ó, Pane, Ty ses vydal na smrt za nás!
– Byl jsi zmučen pro naši nepravost!
– Ty, Pane, jsi vydal sám sebe za naše hříchy!
– Pane, odpusť nám hřích naší nevěry!
– Tvými ranami jsme uzdraveni!
– Tím, co jsi vytrpěl, jsi nás ospravedlnil!
– Ó, Pane, děkujeme!
– Klaníme se Ti!
Ježíš: Tak je psáno: a tak musel Kristus trpět a třetího dne

vstát z mrtvých.
Potom jim Ježíš znovu řekl:
Ježíš: Pokoj vám.
Když to řekl, rozlil se hluboký pokoj a naplnil jejich srdce:

pokoj z odpuštění hříchů, z vědomí, že Ježíš jim nepřičítá vinu,
že On ji vzal na sebe!

Potom Ježíš znovu zopakoval:
Ježíš: Podívejte se na Moje ruce a nohy. Já jsem to! Dotkněte

se a přesvědčte se!
Apoštolé padli před Ježíšem na kolena.
Ježíš: Komu hříchy odpustíte, tomu se odpouštějí. Komu je

zadržíte, tomu jsou zadrženy.
Apoštolé klečeli před Ježíšem a nespouštěli z Něj oči. Přistou-

pil ke každému z nich. Každý se poklonil, dotkl se Jeho rukou
a políbil Jeho rány na nohou. Když se vzpřímil, Ježíš mu vložil
ruce na hlavu, dechl na něj a řekl:

Ježíš: Petře, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,
jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.

Petr: Pane, Ty jsi mi odpustil! Copak mohu já jinému zadržet?
Ježíš: Jakube, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,

jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Jakub Zebedeův: Pane, odpusť mou nevěru a mou zradu!
Ježíš: Jene, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,

jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Jan: Pane, Ty jsi mě chránil. Neopouštěj mě!
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Ježíš: Ondřeji, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,
jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.

Ondřej: Pane, nechápu, ale přijímám!
Ježíš: Filipe, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,

jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Filip: Pane, odpusť především mně! Přijímám, nechápu, ale

věřím.
Ježíš: Bartoloměji, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy od-

pustíš, jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Bartoloměj: Pane, Ty mi odpusť! Přijímám. Pomoz mé slabé

víře!
Ježíš: Matouši, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,

jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Matouš: Kdo jsem já, Pane? Přijímám!
Ježíš: Jakube Alfeův, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy od-

pustíš, jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Jakub Alfeův: Tolikrát jsem pochyboval, odpusť! Teď přijí-

mám, Pane!
Ježíš: Šimone, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš,

jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Šimon Kananejský: Pane, neopouštěj mě v mé slabosti!
Ježíš: Judo Jakubův, přijmi Ducha svatého. Komu hříchy od-

pustíš, jsou mu odpuštěny, komu zadržíš, tomu jsou zadrženy.
Tadeáš: Pane, ty znáš mou slabost. Raději smrt než Tě zradit!
Ježíš pak mírně couvl a nechal apoštoly klečet v jejich několi-

kanásobné radosti a pokoji, které svět nikomu nemůže dát. Pak
se na ně s láskou i autoritou podíval a řekl:

Ježíš: Jako Mě poslal Otec, i Já posílám vás. V Mém jménu
hlásejte pokání a odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Je-
ruzalémem. Vy jste tohoto příkazu i Mého vzkříšení svědky!

Učedníci hledí na oslaveného Pána a začínají chápat podsta-
tu spásy, která je v Jeho smrti a v Jeho vzkříšení. Nutnou podmín-
kou spásy je pokání – přiznání si osobních hříchů před Bohem
a přijetí Krista jako svého Spasitele, který za mé hříchy zemřel.
Zároveň do této podmínky spásy náleží přijetí Ježíše jako svého
Pána a Boha, který vstal z mrtvých a žije! Kdo takto přijme Je-
žíše, zakusí pokoj, který mu dá sám Ježíš Kristus. Ježíš pozvolna
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mizel očím apoštolů, ale Jeho pokoj i Jeho přítomnost dále za-
koušeli ve svých srdcích.

Když Pán odešel, byla už noc. Na spaní však nikdo neměl
ani pomyšlení.

Jan: Na tento večer určitě nikdo z nás do smrti nezapome-
ne. Máme hlásat Krista!

Petr: Ano, máme Krista hlásat! My jsme svědky všeho toho,
co Ježíš činil v Judské zemi i v Jeruzalémě. Oni Ho však pověsili
na kříž a zabili. Bůh Jej ale třetího dne vzkřísil a dal, aby se zje-
vil nám, kteří jsme s Ním po Jeho zmrtvýchvstání jedli a pili. A
uložil nám, abychom kázali lidu, a dosvědčovali, že je to On, ko-
ho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni pro-
roci vydávají svědectví, že pro Jeho jméno jsou odpuštěny hří-
chy každému, kdo v Něho věří.

Jan: Ano, Petře, tak to je. A naše svědectví o Jeho vzkříšení
se zakládá nejen na tom, co jsme viděli a slyšeli, ale i na tom, če-
ho se naše ruce dotýkaly!

Petr: Ano, to zvěstujeme! A zároveň nesmíme zapomínat na
hlásání pokání, protože před tím, než Ježíš řekl: „Věřte evangeliu,“
řekl: „čiňte pokání.“ (Mk 1,15)

Jakub Zebedeův: A také řekl: „Jestliže nebudete činit pokání,
všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Jan: Jestliže však chodíme ve světle, jako On je ve světle,
Kristova krev nás očišťuje od každého hříchu!

Petr: Ano, od každého hříchu!
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ZJEVENÍ TOMÁŠOVI

Slavnostní neděle skončila, ale učedníci na návrat do Galileje
dosud nepomýšleli.

Tísnivou bolest a strach pátku vystřídalo nadšení ze setkání
se zmrtvýchvstalým Pánem. Stále o něm hovořili a nemohli se
vzpamatovat z nečekaného zvratu. Znovu a znovu do všech pod-
robností vzpomínali na Ježíšova slova i gesta. Teď konečně začí-
nali chápat to, čemu předtím nerozuměli. V neděli spolu hovořili
dlouho do noci a ještě i na druhý den zůstávali spolu a sdíleli se
s myšlenkami, kterých byli plni:

Matouš: Jak radostné a hluboké jsou zážitky ze včerejšího se-
tkání s Mistrem! Stále se mi teď vrací na mysl ta závažná otázka.

Matouš se na chvíli odmlčel. Bartoloměj na něj tázavě hleděl,
ale když Matouš nepokračoval, zeptal se přímo:

Bartoloměj: Jaká?
Matouš: Otázka odpuštění hříchů.
Filipa toto téma zaujalo, a hned se do rozhovoru zapojil:
Filip: Máš pravdu, i mně to vrtá v hlavě. Přece, kdo může

odpouštět hříchy?
Matouš: Jen a jen sám Bůh.
Bartoloměj: Vzpomínáte, když v Kafarnaum přinesli toho

ochrnutého, Ježíš dřív, než ho uzdravil, řekl: „Odpouštějí se ti hří-
chy.“

Filip: Kdo by si to nepamatoval? Tehdy se zákoníci pohoršili
a reptali: „On se rouhá! Kdo může odpouštět hříchy, než jedině Bůh?!“

Bartoloměj: Ježíš na to řekl: „Jak to, že tak uvažujete? Co je snad-
nější říct ochrnutému: ‚odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo ‚vstaň a choď ‘?“

Matouš: A pak ještě dodal: „Abyste věděli, že Syn člověka má moc
odpouštět hříchy“ – a obrátil se k ochrnutému se slovy: „vstaň, vezmi
své lože a choď.“ (Mt 9,2-7) A on vstal, vzal lože a odešel.

Filip: To je jasný důkaz! A také svým vzkříšením Ježíš doká-
zal, že je opravdu Boží Syn. Že je Bůh!

Bartoloměj: Ale co my? My jsme slabí a hříšní lidé!
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Matouš: Ježíš nám ale do modlitby, kterou nás naučil, vložil
prosbu k Otci: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům.“

Filip: Máme odpouštět, a Bůh odpustí i nám.
Matouš: Kolik zla už hřích napáchal! Hřích je přestupkem

proti Bohu, který do nás vložil svědomí a dal nám své zákony, ale
hřích zasahuje i toho, kdo hřeší, a často zraňuje i našeho bratra
či sestru.

Filip: Je samozřejmé, že vinu vůči svému bližnímu, máme
napravit nakolik je to možné. Buď tím, že se omluvíme, když jsme
ho urazili či vrátíme věc, kterou jsme mu vzali, anebo mu také od-
pustíme, když se vůči nám dopustil bezpráví či nějakého zla.

Bartoloměj: Ale jak usmířit Boha? Přece, když člověk hřeší,
na prvním místě uráží Boha...

Filip: Určitě Ho poprosit za odpuštění, upřímně litovat... a
pak uvěřit, že i za tento hřích Pán Ježíš na kříži zaplatil... Pama-
tujete, jak jednou přišel za Ježíšem bohatý mládenec a položil Mu
otázku: „Mistře, co mám dělat, abych získal život věčný?“ (Mt 19,16)

Matouš: Pamatuji si to. Ježíš mu tenkrát odpověděl: „Chceš-li
vejít do života, zachovávej přikázání.“

Filip: Ale on se hned zeptal: „A jaká?“ Ježíš mu řekl: „Nebudeš
zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti svého otce i matku.“

Ostatní apoštolové, kteří do této chvíle se zájmem mlčky po-
slouchali, se teď přidali. První se ozval Petr:

Petr: Zde Ježíš ukázal na hříchy proti přikázání Desatera ve
vztahu k člověku. Je to zabití, cizoložství, krádež, křivé svědectví
a neúcta k rodičům.

Jan: Ale v Desateru jsou ještě tři první přikázání, která se tý-
kají vztahu člověka k Bohu. První je základem celého Desatera.
Pokud máme milovat Boha, musíme zachovávat první přikázání.

Ondřej: A první přikázání zní: „Já Hospodin, jsem tvůj Bůh,
nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Jiným bohům se přece klanějí
pohané!

Petr: Pohané si znázorňují bůžky, uctívají takzvaně posvátné
ptáky, zvířata, hady nebo všelijaké vodní tvory. No a to je zakázané
modlářství.
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Jan: Ve skutečnosti pohané neuctívají pravého Boha, který
je stvořil, ale démony.

Filip: Taková slepota je pro nás nepochopitelná! Jak mohou
takovým nesmyslům věřit?

Jan: Věří proto, že falešní bohové, démoni, projevují svou
moc skrze čaroděje, mágy, jasnovidce a vyvolávače duchů. Kdyby
tuto zkušenost s temnotou neměli, pohanství by za svým modlář-
ským zevnějškem nemělo žádnou sílu. Nebylo by pro lidi tak při-
tažlivé...

Jakub rozhořčeně dodal:
Jakub Zebedeův: Jen si vzpomeňte, je to nepochopitelné!

Jak si mohl náš národ ulít modlu, zlaté tele, navíc tak brzy po nej-
větším zázraku naší historie?! Přece prošel Rudým mořem suchou
nohou! A pak na vlastní oči viděl, že v něm utonula celá síla fa-
raónova vojska!

Bartoloměj: A za chvíli, jako by se nic nestalo, tvrdí o té hnusné
modle: „To je náš bůh, který nás vyvedl z otroctví!“ To je ztráta
rozumu!

Petr: Modlářství – úcta k pohanským démonům – je velký
hřích! Člověk se odvrací od Boha a obrací se jinam, kde čeká nad-
přirozenou pomoc. Skrze různé věštce či věštkyně, mágy a čaro-
děje, působí duch lži a zla, který si vyžaduje úctu patřící jen je-
dinému Bohu!

Tadeáš: Když bychom tak probrali judské a izraelské krále –
většinou byli modláři. Za jejich zradu Boha přicházely války a
utrpení na celý národ!

Filip: Za tento hřích byl náš národ vyhnán ze země a držen
v babylonském zajetí. Hřích modlářství přece proroci nazývali
duchovním smilstvem! Neustále před ním národ varovali.

Tadeáš: Většinou ale bezvýsledně.
Jan: V prvním přikázání je řečeno: „Já Hospodin jsem tvůj

Bůh, Bůh žárlivě milující.“ Největší přikázání bylo dáno dávno před
Ježíšovým příchodem – milovat Boha celým svým srdcem, celou
svou duší a vší silou. Podstatný je právě osobní vztah k Bohu. Ježíš
toto přikázání znovu potvrdil a rozvinul.

Matouš: Ano, to je základ. Ale ještě k tomu modlářství... –
obracení se na duchovní síly, které stojí proti Bohu, znamená
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dostávat se pod vládu těchto temných sil. Jen zdánlivě pomohou,
ale pak přijde tvrdá daň. Nejhorší je, že se tím člověk odkloní od
Boha a zůstane v nekajícnosti; jde za falešným světlem do věčné
záhuby.

Šimon Kananejský poslouchal a pak to krátce shrnul:
Šimon Kananejský: Hřích je v tom, že se člověk odvrátí od

svého Stvořitele a přikloní se k tvorstvu. Zbožšťováním zvířat
uctívá démony.

Bartoloměj: Hřích je vzpourou proti Bohu a Jeho nárokům.
Jedinou cestou osvobození od hříchu je Ježíš Kristus. On je pře-
možitelem hříchu. Sám byl bez hříchu a vzal kletbu hříchu na se-
be. On nás smířil s Bohem. Jeho kříž a vzkříšení je vítězstvím nad
hříchem, nad smrtí a nad démony.

Jan: Hřích člověka zaslepuje, ať už je to modlářství, morální
nečistota a nezřízenost nebo různé projevy lidské pýchy. Příkla-
dem je král Šalamoun. Vynikal mimořádnou moudrostí, kterou
mu Bůh dal, ale nakonec skončil v pýše, nečistotě a modlářství.

Filip: Hříchem se člověk stává duchovně slepý. Ubližuje so-
bě i druhým. Hřích Davida viděl celý národ, ale on sám byl k ně-
mu úplně slepý. Tak je to s každým člověkem.

Petr: A já bych ještě dodal: Hřích nejen oslepuje, ale i zotro-
čuje. Člověk se nejdřív nechá oklamat a na svém zotročení spolu-
pracuje. Když se pak chce z otroctví dostat, většinou už to nejde.
Jen Bůh v tom může pomoci, ale člověk musí Boha o pomoc pro-
sit a dělat upřímné pokání.

Jakub Zebedeův: Ano. Kdyby všichni dělali upřímné pokání,
svět by vypadal jinak. Utrpení, války, všechno zlo je ovocem hří-
chu. A to nejhorší je, že když se člověk z hříchů nekaje, čeká ho
po smrti peklo.

Petr: Proto je třeba se od hříchu s Boží pomocí zavčas od-
dělovat. Ježíš nám hříchy odpouští ne prostě tak, On za ně za-
platil svou smrtí na kříži! Navíc nám Ježíš dává i vysvobození.
K tomu slouží nejen Boží přikázání, ta spíš člověka chrání, ale
hlavně Boží pomoc – moc Jeho Ducha. Ježíš sám řekl: „Jestliže
vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (J 8,36)

Jan: Přemýšlel jsem nad tím, co napsal Mojžíš. Hřích vlastně
začal v ráji – u Adama a Evy. Bůh je stvořil bez hříchu, dal jim
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přikázání, ale oni Bohu nevěřili. Uvěřili svádění ducha lži. Zhře-
šili neposlušností a nevěrou vůči Bohu. A toto jádro je v každém
hříchu.

Filip: Hospodin náš národ už skrze Mojžíše vedl jistým způ-
sobem k pokání... V Jeruzalémském chrámě jsou neustále přiná-
šeny oběti za hříchy, především jsou obětováni beránci.

Matouš: Myslíte, že krev beránků by mohla usmířit vinu spá-
chanou proti Nejvýš svatému a Všemohoucímu Bohu?

Jakub Zebedeův: Určitě ne. Je jen předobrazem smíření Boha
s člověkem.

Filip: Vzpomínám si, jak Jan Křtitel v přítomnosti Ondřeje
a ještě jednoho učedníka ukázal na Ježíše a řekl: „Hle, Beránek Boží,
který snímá hříchy světa.“ (J 1,36)

Ondřej hned živě přitakal:
Ondřej: Ano, tak to Jan řekl a na druhý den to ještě jednou

zopakoval.
Jakub Zebedeův: To je nám jasné, Ježíš nejen hříchy odpou-

ští, ale On také za naše hříchy zemřel na kříži. A to, že je Boží
Syn a jedno s Otcem, jak sám řekl: „Já a Otec jedno jsme“ (J 10,30),
to dokázal svým vzkříšením.

Petr: Vzpomínám si, jak Ježíš v synagoze v Nazaretě přečetl
z proroka Izaiáše: „Duch Páně je nade mnou, pomazal mě, abych vy-
hlásil zajatcům propuštění, abych zdeptané propustil na svobodu.“ To četl
o sobě, toto Ježíš udělal! Hřích opravdu drží člověka v otroctví
a deptá ho na duchu i na těle.

Matouš: A ničí soulad mezi Bohem a lidskou duší. Proto Pís-
mo říká: „Nemají pokoje bezbožní.“

Filip: Naše spása spojená s bojem proti hříchu byl první dů-
vod, proč náš Spasitel přišel.

Tadeáš: Proto Ježíš řekl: „Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale
hříšníky.“ (Lk 5,32)

Matouš: Kdo je spravedlivý? Jedině Bůh. A kdo je bez hříchu?
Taky jenom Bůh. Je tu ale falešná samospravedlnost, která je du-
chovní slepotou. Tu mají farizeové a velekněží. Pokládají se za
spravedlivé před lidmi, ale jak Mistr řekl, jsou obílenými hroby
plnými hniloby a kostí.
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Filip: Tito samospravedliví jsou vlastně duchovně slepí pro
svou pýchu. Nejsou vůbec schopni přiznat si vlastní chybu a omlu-
vit se za ni. Právě takoví lidé Ježíše ukřižovali.

Tadeáš: Ne staroba či choroba nebo jiný problém je pro člo-
věka největším zlem, ale hřích. Hlavně proto, že z něho dělá svého
otroka. Vezme pokoj a nikdy v něm člověk nenajde pravé štěstí.
To spočívá jedině v harmonii duše s Bohem.

Matouš: Nejhorší ale je, že hřích má následky i po smrti, když
se duše odloučí od těla a duch člověka jde před Boží soud.

Bartoloměj: Ježíš se často zmiňoval o trestu pro lidi, kteří
odmítli pravdivé pokání a žili bezbožným a zlým životem a dru-
hým působili utrpení. Mluvil o věčném trestu, o pekelném ohni
a červu ve svědomí, který trápí bez konce.

Filip: Uvědomil jsem si strašlivou pravdu: Pro jeden hřích
andělů se z nich stali démoni, pro jeden hřích byli Adam a Eva
vyhnáni z ráje. A kolik má každý z nás před Bohem hříchů!

Tadeáš: Hmmm. Máš pravdu. David se dopustil hříchu s že-
nou Uriášovou a pak jejího muže poslal do první linie v boji, aby
se ho zbavil.

Bartoloměj: Na tom jsou přesně vidět důsledky hříchu. Za-
slepí člověka. Proto mu tehdy prorok Nátan musel nejdřív pově-
dět podobenství o boháčovi, který žádal od chudáka jeho jedinou
ovečku. (2Sa 12,1-7)

Tadeáš: David pobouřeně zvolal: „To je podlý člověk!“ Nátan
ho hned usvědčil: „Ty jsi ten člověk!“ Až tehdy si David uvědomil
svůj hřích a přiznal: „Zhřešil jsem!“ A prorok mu řekl: „Bůh ti tvůj
hřích odpustil.“

Jakub Zebedeův: Tedy k odpuštění hříchu je třeba si ho před
sebou i před Bohem přiznat.

Petr: Ano, to znamená nazvat ho pravým jménem – jako zlo.
A rozhodnout se od něho oddělit. To jsou podmínky k odpuštění
hříchu před Bohem.

Jan: Ježíš na kříži zaplatil za všechny hříchy, ale odpuštění
přijme jenom ten, kdo si hřích přizná, lituje ho, chce se s ním ro-
zejít a uvěří v Ježíše, který je Božím Synem a za naše hříchy ze-
mřel. On je Beránek, který snímá hříchy světa.
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Jakub Zebedeův: To je ta radostná zvěst! Každý člověk po-
třebuje Ježíše, každý.

Tadeáš: To všechno, o čem jsme teď hovořili, je mi jasné, ale
nějak pořád nechápu, co znamenají ta slova, která jsme včera od
Pána slyšeli: „Komu hříchy odpustíte, tomu se odpouštějí, a komu je zadr-
žíte, tomu se zadržují.“

Matouš: I já si kladu tu samou otázku. Jen Bůh může odpou-
štět hříchy, stejně tak i Ježíš, který za hříchy zemřel. Ale jak my?

Jan: Tak mi živě utkvělo, co před tím, než to Ježíš vyslovil,
řekl a co udělal, vzpomínáte?

Filip: Ano. Nejdřív řekl: „Pokoj vám. Jako mě poslal Otec tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na nás dechl a řekl: „Přijměte Ducha
svatého.“

Jan: Tím nám Pán vlastně předal Boží moc pro tuto službu,
která je spojena ne s naší autoritou či mocí, ale působí tu Duch
svatý. A Duch svatý je jedno s Otcem i Synem – jak nám i toto ta-
jemství Božího života Ježíš odkryl.

Šimon Kananejský: A to už Bůh nikomu neodpustí hříchy,
jenom skrze nás?

Jan: Odpustí. Když mnozí nebudou mít možnost tuto služ-
bu využít.

Tadeáš: A co když my zemřeme, tím se tato služba ztratí?
Jan: Neztratí, tak jako se neztratí ani úkol hlásat spasení v

Kristu a slavit večeři Páně, kterou Pán ustanovil ve čtvrtek před
svou smrtí.

Tadeáš: A jak se bude předávat do budoucna?
Jan: I v budoucnu si bude Pán volat tak, jako nás, dělníky na

svou vinici, ty, kteří vše opustí a budou ochotni jít za Ním. Těm
pak předáme tuto Pánovu službu mezi věřícími – svatými.

Filip: A co s Tomášem? Včera tam nebyl a Pán mu k této služ-
bě nedal svého Ducha!

Jan: Je to jako když Mojžíš vybral 70 spolupracovníků a mo-
dlil se za ně. Oni se shromáždili, ale dva vybraní nemohli přijít.
Duch svatý sestoupil i na ty dva – Eldada a Médada.

Šimon Kananejský: A kde je vlastně Tomáš? Od pátku o něm
nic nevíme!
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Tadeáš: Přece včera musel slyšet o těch událostech, o prázd-
ném hrobě, o zjevení andělů ženám i o zjevení Pána Petrovi, vždyť
je toho plný Jeruzalém!

Hluboká bolest a zklamání, které Tomáš v pátek prožil, a ta-
ké strach z velerady ho vedly k tomu, že se oddělil od společen-
ství apoštolů. V neděli slyšel různé zprávy. Nejen od zbožných
žen, ale i od mnohých poutníků, kteří se ten den zdržovali ve
městě, či už z něho odcházeli. Slyšel o prázdném hrobě i o andě-
lech u hrobu i o zjevení Ježíše ženám. Protože je slyšel od žen,
odbyl je pohrdavým mávnutím ruky, ale svědků přibývalo a pro-
buzená zvědavost mu nedopřávala klidu. Proto se pak v pondělí
vrátil k apoštolům.

Šimon Kananejský: Slyšeli jste? Někdo klepe na dveře. To
bude určitě Tomáš. Už jsem měl strach, co s ním je.

Filip nahlédl z okna.
Filip: Máš pravdu, je to Tomáš. Jdu mu otevřít.
Apoštolé uvítali Tomáše radostnou zprávou: „Viděli jsme Pá-

na!“ Když Petr viděl, že v horlivosti mluví všichni naráz a Tomáš
jen nechápavě zírá, řekl:

Petr: Povězte mu to všechno po pořádku, ne tak jedno přes
druhé.

Jakub Zebedeův: Hned, když nám ženy oznámily, že hrob je
prázdný, Petr s Janem utíkali k hrobu. Zjistili, že včera, bez jakého-
koliv násilí, a dokonce i jakéhokoli dotyku, zůstala plátna prázdná!

Tadeáš: Potom k nám přišla Magdaléna a tvrdila, že viděla
Pána. Nevěřili jsme jí.

Filip: Brzy na to opět přišla skupina žen a tvrdily, že se jim
Pán ukázal, že objímaly Jeho nohy.

Šimon Kananejský: Tehdy se zvedl Petr a šel znovu ke hrobu.
Vrátil se úplně jako vyměněný a jen tiše řekl: „Viděl jsem Pána.
On se mi ukázal.“

Filip: Potom nás Petr všechny pozval, abychom se k večeru
shromáždili ve večeřadle.

Tadeáš: Kolem osmé hodiny někdo klepal na dveře. Přišli
učednici z Emauz, ještě udýchaní z toho jak spěchali, a nadšeně
nám vyprávěli, že viděli Pána.
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Filip: Přidal se k nim jako poutník, když včera popoledni
vyšli z Jeruzaléma.

Tadeáš: Když přišli do Emauz, dal se jim poznat při lámání
chleba. Když nám to líčili, stalo se něco ohromujícího! I když jsme
měli zavřené dveře, Ježíš najednou stanul uprostřed nás! Byl tady!

Šimon Kananejský: Nemohli jsme se z toho vzpamatovat!
Pán nejdříve řekl: „Pokoj vám!“ A pak nám ukázal své ruce i bok
a asi abychom nebyli tak vyděšení, dodal: „Podívejte se na mé ruce
a nohy. Vždyť jsem to já.“

Filip: My jsme totiž nejdřív mysleli, že vidíme ducha.
Tadeáš: Ale Ježíš nám řekl: „Duch nemá maso a kosti, jak to vi-

díte na mně.“ (Lk 24,39)
Šimon Kananejský: Když jsme pro samou radost nemohli

uvěřit a jen jsme se divili, řekl: „Máte tu něco k jídlu?“
Filip: Podali jsme Mu kus pečené ryby a med.
Tadeáš: On si vzal a pojedl před námi! Jeho přítomnost by-

la tak uchvacující, že jsme z Něj nemohli spustit oči.
Filip: Pak začal hovořit o proroctvích, která se na Něj vzta-

hovala.
Jakub Zebedeův: Tehdy nám otevřel mysl a my jsme pocho-

pili, že se ta proroctví z Písma naplnila!
Bartoloměj: Pán nám řekl: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a tře-

tího dne vstane z mrtvých.“ (Lk 24,46)
Matouš: Tehdy jsme porozuměli tomu, co Mistr několikrát

předpověděl, že musí být zabit a že třetího dne vstane z mrtvých.
Šimon Kananejský: Pak přistoupil ke každému z nás, na kaž-

dého dechl a řekl: „Přijmi Ducha svatého. Komu hříchy odpustíš, tomu
se odpouštějí.“ (J 20,22n)

Matouš: Když Pán ke každému z nás přistoupil, políbili jsme
Jeho nohy a On pak vložil na každého ruce a dechl na nás.

Jan: Pak také řekl, že máme jít hlásat pokání na odpuštění
hříchů, počínaje Jeruzalémem.

Matouš: Veliký pokoj naplnil naše duše.
Filip: Ale předtím jsme vyznávali své hříchy, svou nevěru

v Jeho slovo i nevěru ve svědectví proroků.
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Matouš: To nebylo jen zevnější vidění a dotýkání se Ho, ale
Jeho pokoj hluboce pronikl naše srdce, která byla do té doby tak
zatemněná a zraněná hříchem nevěry.

Tadeáš Tomášovi s nadšením ukazoval:
Tadeáš: Podívej, Tomáši, tady jsou ještě kosti z té ryby, kte-

rou Pán jedl!
Matouš: A tady se ukázal, na tomto místě, tady uprostřed –

a my jsme byli tady!
Tomáš se pochybovačně mračil a kroutil odmítavě hlavou.
Filip: Ty nám nevěříš, Tomáši?
Tomáš: Ne!
Tadeáš: Ne?! Ale jaký máš důvod? To si myslíš, že ti lžeme?

Copak nás neznáš?
Filip: My jsme se Jeho ran dotýkali! Všichni, Tomáši! Přece

bychom ti nelhali. Proč bychom to dělali?
Tadeáš: Tomáši, věř nám! Nebuď tak zatvrzelý. Proč nám

nevěříš?!
Tomáš: Dejte mi pokoj. Nenuťte mě. Já vám prostě nevěřím

a nemíním vám nic vysvětlovat!
Filip: Jaký důkaz ti ještě máme dát, abys nám uvěřil?
Tomáš prudce vstal a podrážděně, zvýšeným hlasem řekl:
Tomáš: Neuvidím-li v Jeho rukou rány od hřebů a nevlo-

žím-li Mu svou ruku do boku, neuvěřím!
Po těch slovech Tomáš rychle odešel. Apoštolé se bezmocně

dívali jeden na druhého. Toto nečekali.
Matouš: Jak můžeme jít do celého světa a hlásat Kristovu

smrt a Jeho vzkříšení, když samotný apoštol v Kristovo vzkří-
šení nevěří?!

Tadeáš: Myslel jsem, že půjdeme co nejdřív do Galileje, jak
nám Pán přikázal, ale jak tam můžeme jít, když nemáme mezi
sebou jednotu v základní věci?

Matouš: Tomáš odmítá jakékoliv svědectví. Skloní hlavu jen
tehdy, když bude moct vsunout prst do Ježíšových ran v rukou
a svou ruku vložit do Jeho probodnutého boku.

Filip: Přistoupí Mistr na takové pokořující podmínky?
Tadeáš: Já Tomáše nechápu! Přece než byl vzkříšený Lazar,

když jsme všichni před cestou do Betanie odrazovali Pána, aby
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tam raději nechodil, Tomáš odvážně řekl: „Pojďme, ať umřeme spo-
lu s Ním!“ (J 11,16)

Matouš: A při poslední večeři, když Pán zastřeně mluvil o svém
odchodu, právě on se zeptal: „Pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom
mohli znát cestu?“ (J 14,5)

Petr: Pán mu tehdy odpověděl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život!“
Matouš: Tomáš přece celou svou duší visel na Mistrovi!
Filip: Páteční katastrofa ho úplně zlomila. Přes všechna pro-

roctví si nedokázal připustit, že Mistrova smrt bude tak pokořující
a tak strašná.

Matouš: A copak my jsme na tom byli líp než Tomáš?
Petr: Já jsem třikrát zapřel svého Pána. Já Tomáše chápu.

Nechápu ale, že zůstává v nevěře. Já jsem hned po pádu hořce
plakal. A dodnes, i když mi Pán odpustil, mám skrytou bolest,
kdykoliv si na svou zradu vzpomenu.

Jan: Tomáš svou nevěrou našeho Pána uráží – a nám všem
působí velkou bolest.

Matouš: Těžko říct, co může být příčinou tak vzpurné nevěry.
Šimon Kananejský: Možná je to uražená pýcha, že nebyl s

námi, když se Pán zjevil, a že se dokonce Pán předtím ukázal i
dvěma jiným učedníkům.

Tadeáš: A jim se včerejší den ukázal dokonce dvakrát.
Matouš: Možná Tomáše dráždilo, že jsme mu s takovým nad-

šením svědčili, když on to nezažil.
Tadeáš: Nestalo se vám někdy něco podobného, když jste tře-

ba byli pokořeni nebo rozčíleni a jiný vám předkládal své argu-
menty? I když víte, že jsou pravdivé i rozumné, stejně v té chvíli
stojíte neústupně na svém, a dobře cítíte, že ten druhý má pravdu.

Filip: Musím se přiznat, že nevím, jak bych se s tím na To-
mášově místě vyrovnával já. Když si představím, že by všichni
Pána viděli, On na každého vkládá ruce... jen já bych tam nebyl!
Konec! Jak se znám, byl bych v pořádné chmuře a sebelítosti a asi
bych měl i vztek na sebe, že jsem se svévolně někde motal a nebyl
tam, kde jsem měl být.

Jan: Nevím, ale Tomáš věří svému úsudku víc, než nám všem
dohromady.
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Tadeáš: Když se to tak vezme, když ženy přiběhly a svědčily,
de facto jsme se zachovali podobně. Nevěřili jsme jim.

Matouš: Máš pravdu, je to stejná nevěra, v jaké jsme byli my,
a za ní je duch lži.

Tadeáš: Tomáš si velikost svého hříchu neuvědomuje, pod-
obně jako my, dokud ho sám Pán nějakým způsobem nezasáhne
svou milostí.

Bartoloměj: Tomáš nám nevěří. Nevěří tomu, že Pán sku-
tečně vstal.

Jakub Alfeův: Ale nás je deset! A všichni jsme Ježíše jasně vi-
děli i slyšeli a dotýkali se Ho!

Šimon Kananejský: I ty kosti z ryby tu ještě zůstaly.
Tadeáš: Proč nám tedy nevěří?
Filip: Snad mu dá Pán milost později. My jsme přece done-

dávna taky nevěřili.
Petr: Kdo ví, jestli by na jeho místě někdo z nás reagoval lé-

pe. Pán se smiloval nad námi, věřím, že se smiluje i nad Tomá-
šem a dá se mu poznat. Pán je tak dobrý a milosrdný. Já jsem Ho
třikrát zapřel a On se mi ukázal jako prvnímu z nás apoštolů a
odpustil mi. My všichni, kromě Jana, jsme Pána opustili v nej-
těžší chvíli, jak nám i předpověděl: „Všichni ode mne odpadnete, ne-
boť je napsáno: ‚Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda‛,“ a On
se nám přesto ukázal a dal nám milost vidět své rány, které pro
nás vytrpěl, aby nás smířil s Bohem.

Věřím, že tu milost dá i Tomášovi. Jen musíme být vůči ně-
mu trpělivější. A raději se za něj pomodleme.

Všichni vstali a začali se společně modlit, jak je naučil Pán:
Apoštolé: Otče náš, jenž jsi na nebesích...
Modlili se velmi soustředěně. Po tom, co jim zmrtvýchvstalý

Kristus otevřel mysl, aby rozuměli Písmu a dechl na ně se slovy:
„Přijměte Ducha svatého,“ byli zasaženi Boží milostí – Písmo i mod-
litba se pro ně staly živé a jasné. Když se pomodlili, nikdo ještě
nechtěl jít spát, každý se chtěl podělit s tím, co se mu vyjasnilo.

Ondřej: Když Ježíš mluvil o svém utrpení a že v Jeho jménu
máme zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, zno-
vu jsem si vzpomněl, jak o Něm Jan Křtitel řekl: „Hle, Beránek
Boží, který snímá hříchy světa!“ (J 1,29)
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Jakub Zebedeův: On se vlastně stal tím pravým velikonočním
Beránkem, aby naplnil Mojžíšův zákon i slova proroků. I zabit byl
o Velikonocích, kdy byla v Jeruzalémě přinášena oběť beránka.

Jan: Viděl jsem, že Ježíšovi nelámali vojáci kosti, jako těm,
kteří byli ukřižovaní s Ním, ale jeden z vojáků mu kopím probodl
bok; a hned vyšla krev a voda. Jak bolestné je na to jen vzpome-
nout! Naplnilo se Písmo: „Ani kost mu nebude zlomena,“ (Ž 34,21)
jak je to přikázáno o velikonočním beránkovi.

Bartoloměj: Trpěl dobrovolně a neotevřel svých úst, jak pro-
rokoval Izaiáš: „Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stři-
hači zůstal němý...“ Položil svůj život v oběť za vinu – za naši vinu.

Petr: Opravdu, vydal se jim do rukou, nechal se vést na smrt
jako beránek. Když přišli do Getsemanské zahrady, aby Ho zajali,
snažil jsem se Ho bránit mečem, ale řekl mi: „Myslíš, že bych nemohl
poprosit svého Otce, a poslal by mi hned víc než dvanáct legií andělů? Ale
jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“ (Mt 26,53n)

Jan: Na Golgotě se do písmene splnilo, co prorokoval král
David v Žalmech: „Probodli mé ruce a nohy. Dělí se o mé roucho, losují
o můj oděv.“ (Ž 22,17.19) Vojáci, když Pána ukřižovali, opravdu
pak losovali o Jeho oděv.

Jakub Zebedeův: A ještě jsi říkal, že když Pán prožíval na kříži
ta strašná muka, zvolal: „Žízním!“ V žalmu je i toto Jeho utrpení
popsáno: „Jako střep vyschla má síla, jazyk se mi přilepil k patru.“

Jan: Stála tam nádoba plná octa; namočili houbu do octa a na
yzopu ji Pánu podali k ústům. I na tom se naplnilo, co bylo na-
psáno: „Když jsem žíznil, dali mi pít ocet.“ A pak Pán na kříži řekl:
„Dokonáno jest!“ – On věděl, že naplnil proroctví a dokonal dílo
naší spásy.

Petr: Byli jsme vykoupeni tou nejvyšší cenou, drahou krví
Krista, Božího Syna, Beránka bez úhony a poskvrny.

Jakub Alfeův: A podobně jako krev beránka zachránila v
Egyptě izraelské prvorozené od smrti, tak nás Ježíšova krev za-
chraňuje od věčné smrti.

Petr: Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, přibit na kříž a za-
bit, jak to i sám Pán několikrát předpověděl. Ale Bůh Ho vzkřísil;
smrt Ho nemohla udržet ve své moci. Jak o Něm praví David:
„Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl
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v prach.“ (Ž 16,10) Bůh Ježíše Krista nezanechal v říši smrti a ne-
dopustil, aby se Svatý rozpadl v prach. Kristus vstal z mrtvých. Je
živý a my jsme toho svědky!

Tomáš mezitím prožíval velký boj s pochybnostmi. Svědectví
apoštolů o jejich setkání se vzkříšeným Ježíšem ho zasáhlo. Ale
zraněná pýcha, že on sám nebyl svědkem zjevení, mu nedovolo-
vala otevřít se pravdě. Proto měl mnoho svých „Proč?“ Zůstával
ve smutku. Občas zaslechl radostné rozhovory apoštolů o setkání
s Ježíšem, ale to ho přivádělo k ještě větší sebelítosti a nespoko-
jenosti. S apoštoly na toto téma nehovořil. Většinu času zádum-
čivě mlčel. Když mluvil, pak jen krátce a úsečně. Nejraději se
však všech stranil, aby nemusel s nikým mluvit. Zůstával nekom-
promisně ve svém postoji nevěry a hněvalo ho, když se ho sna-
žil někdo přesvědčit o opaku. Jednou seděli společně u večeře.
Apoštolé začali vzpomínat na poslední večeři s Pánem.

Petr vzdychl:
Petr: Ty poslední dny tak rychle utekly. Tolik se toho událo.

Zdá se to jako včera, když jsme tu s Pánem slavili hod beránka.
Jan: Už tehdy nám Pán tady řekl: „Zanedlouho mě již nespatříte

a zanedlouho mě opět uzříte.“ (J 16,16)
Ondřej: Nerozuměl jsem tomu, co to znamená. A ještě řekl:

„Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude
radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Nyní
máte zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost
vám nikdo nevezme.“ (J 16,20.22)

Bartoloměj: Dnes už víme, co znamená to: „Zanedlouho mě
již nespatříte“ a „vy se budete rmoutit,“ Pán mluvil o svém utrpení a
smrti.

Tadeáš: Opravdu, jak hrozně nás to zarmoutilo! Pán věděl,
že to tak bude. Už jen vzpomínka na to, jak Ho zajali, bičovali,
korunovali trním a ukřižovali, je jako nůž do srdce. Ale tím větší
radostí po tom všem bylo vidět Pána zase živého.

Jakub Zebedeův: Jak nám Ježíš předpověděl: „Zanedlouho
mě opět uzříte“ a „váš zármutek se promění v radost“. Určitě mluvil o
svém zmrtvýchvstání! Když jsme Jej viděli vzkříšeného, naplnila
nás nepopsatelná radost.
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Šimon Kananejský: Ano, ano, tak jak Pán řekl: „Uvidím vás
však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“

Jan: Každé Pánovo slovo je pravda a naplňuje se.
Všichni apoštolé souhlasně přikyvovali. Jenom Tomáš seděl

sklesle, ponořený ve svých chmurných myšlenkách. Hlavou mu
probíhaly myšlenky:

Tomáš: Všichni se tváří tak radostně. Jestli to dělají schvál-
ně, aby se mi vysmívali...?!

Takové a podobné klamy podsouval Tomášovi starý pokuši-
tel. Svou nevěrou se Tomáš dostal do moci jeho lží, které ho čím
dál víc oplétaly. Apoštolé viděli, že sedí smutně, vnímali, jaký boj
svádí, ale byli v tom bezmocní. Juda už to nevydržel:

Tadeáš: Tomáši, proč jsi pořád tak smutný? Vždyť radost ze
zmrtvýchvstání Pána je i tvoje radost!

Tomáš: Zatím jsem se o tom nepřesvědčil, abych se mohl ra-
dovat.

Pak Tomáš znovu rozmrzele odešel. Přestože vystupoval ne-
přístupně až sebevědomě, v srdci nenacházel pokoj. Vnímal, že
jeho postoj rozbíjí vzájemnou jednotu mezi ním a apoštoly. Dříve
ji měli a Pán za ni přece tak naléhavě prosil při poslední večeři!
A najednou – jako by si byli cizí, jako by mezi nimi stála nějaká
překážka. Ale co bylo ještě horší, vnímal tuto překážku také me-
zi ním a Bohem. Nemohl se ani opravdově modlit, ani najít vy-
touženou útěchu.

Hluboko v srdci vnímal, že by se měl kát, ale nechtěl si svou
vinu do konce připustit... Namlouval si, že má vlastně pravdu a
jedná správně, že má přece právo – ne-li povinnost – nejprve se
přesvědčit, a ne jen lehkovážně věřit. Nechtěl se pokořit, nechtěl
přijmout svědectví svých bratří, přestože bylo jednohlasné. Zů-
stával zatvrzele ve své nevěře.

Osmý den po Ježíšově vzkříšení, v neděli večer, byli všichni
apoštolé opět spolu, tentokrát i s Tomášem. Dveře měli znovu
ze strachu před židy zavřeny. Petr řekl:

Petr: Už je to týden, co se nám Pán ukázal. Bylo to večer,
stejně jako teď.

Jan: Kéž by k nám Pán zase přišel!
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Všichni souhlasně přizvukovali. Jen Tomáš znovu zádumčivě
mlčel. Jeho nevěra ho vnitřně vylučovala ze společenství s Bohem
i s bratry a dělala stále osamělejším a nešťastnějším. Nezúčastně-
ně ani nepozvedl zrak. A tu najednou bylo slyšet zvolání:

Matouš: Pane!
Bartoloměj: Ty jsi přišel!
Tomáš zvedl oči – uprostřed místnosti vidí Ježíšovu vysokou,

bíle oděnou postavu. Pán tu stál mezi nimi jako před týdnem.
Apoštolé se zaradovali! Tomáš se vylekal. Hlavou mu proletělo:

Tomáš: Pán určitě ví, že jsem tak zarputile nechtěl věřit v Je-
ho zmrtvýchvstání. Vyloučí mě ze sboru apoštolů?

Z úzkostných myšlenek ho vysvobodil známý Pánův hlas pl-
ný milosrdenství a dobroty.

Ježíš: Pokoj vám!
Apoštolé uvítali Pána vděčnými pohledy a projevy tiché ra-

dosti. Tomáš byl ohromený, nemohl od Krista odvrátit oči. Vše-
chny pochybnosti zmizely, jako by do mlhavého dne zazářilo jas-
né slunce. Pán se rozhlédl po apoštolech, očima hledal Tomáše.
Ten zbledl a sklopil zrak. Ale Ježíš už kráčel k němu. Ostatní bez-
děky ustoupili. Zahleděl se na zbloudilou ovečku. Vztáhl k To-
mášovi své ruce, vzal jeho pravou ruku do svých probodnutých
dlaní a řekl vážně, až se Jeho hlas zachvěl bolestí:

Ježíš: Vlož svůj prst sem.
A přitom svou pravou rukou jemně vtiskl jeho prst do své

rány na levé ruce. Rozhalil svůj šat, rozpřáhl paži a ukázal apo-
štolovi hlubokou ránu v boku. Pravil:

Ježíš: Vztáhni svou ruku a vlož ji do Mého boku. A nebuď
nevěřící, ale věřící.

Jako žhavé uhlí dopadala Ježíšova slova na Tomášovu hla-
vu. Apoštol na Pána prosebně pohlédl. Spasitel nemohl hlouběji
pokořit Tomášovu pýchu, než splněním všech jeho podmínek.
Sotva Ježíš domluvil, klesl Mu Tomáš k nohám. Zahanbení, lí-
tost, láska, vše jako by se hluboko v nitru uvolnilo a jako gejzír
vytrysklo spolu se slzami lítosti a lásky. Srdcem volal: Odpusť mou
nevěru! Nyní vyznávám... a z úst vyplynula slova:

Tomáš: Pán můj a Bůh můj!
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Ježíš: Tomáši, protože jsi Mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení,
kteří neviděli a uvěřili.

Ježíš se na Tomáše podíval pohledem plným lásky a pomalu
mizel. Ještě dlouho stáli apoštolé každý na svém místě a s bratr-
skou láskou hleděli na Tomáše. Minul poslední stín, který kalil
jejich velkou radost.

Tomáš se prosebně podíval na apoštoly a řekl:
Tomáš: Odpusťte mi i vy, bratři, mou nevěru a trápení, kte-

ré jsem vám celý týden způsoboval.
Za všechny se ozval Petr s Janem:
Petr: Před každým z nás stojí náš hřích nevěry a zrady. My

nemáme co odpouštět. Pán odpustil nám všem.
Jan: Tomáši, ta slova – blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili – ne-

patří nám; my všichni jsme viděli. Ta slova patří všem těm, kte-
rým máme svědčit, že Ježíš opravdu vstal a že se nám ukázal.

Petr: Zřejmě budeme muset za toto svědectví zaplatit svou
krví, aby naše oběť utvrdila víru těch, kteří mají přijmout to, co
jsme na vlastní oči viděli a čeho se naše ruce dotýkaly.
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CESTA UČEDNÍKŮ DO GALILEJE

Učedníci se podle Ježíšova příkazu vrátili do Galileje. Opusti-
li Jeruzalém, město, nad kterým jejich Mistr nejednou plakal: „Je-
ruzaléme, Jeruzaléme, zabíjíš proroky... Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé
děti, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!“

Ježíš poslal apoštoly z této atmosféry nevěry, smrti, pokrytec-
tví a vzpoury vůči živému Bohu na místa, kde se dýchalo volněji,
na místa spojená s Jeho působením a učením. Vyšli z Jeruzaléma.
Putování do Galileje trvalo tři dny. Cestou spolu rozmlouvali:

Ondřej: Jak to přesně řekl anděl ženám?
Jan: „Jděte rychle povědět Jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých

a jde před nimi do Galileje, tam Ho spatří.“
Juda Tadeáš: A když se jim ukázal Ježíš, řekl: „Jděte a oznamte

mým bratřím, ať jdou do Galileje, tam mě spatří.“
Bartoloměj: Pán tedy jde do Galileje před námi.
Filip: Tam Ho spatříme.
Jakub Zebedeův: Galilea, Galilea...! Tam jsme doma. Roky

jsme v Genezaretském jezeře lovili ryby...
Jan: Tam také přišel Pán, když opustil Nazaret a ubytoval se

v Kafarnaum u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí, aby se napl-
nilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: „Země Zabulón a země
Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů – lid, který bydlel
v temnotách, uviděl veliké světlo. Těm, kteří seděli v krajině stínu smrti,
zazářilo světlo!“ (Mt 4,15-16)

Filip: Také my jsme uviděli to veliké světlo. Pán sám je tím
Světlem.

Ondřej: Jan Křtitel tehdy o Něm svědčil, že je Boží Syn, Be-
ránek Boží, kterému není ani hoden rozvázat řemínek sandálu.

Petr: A Ježíš si povolal nás, obyčejné rybáře, abychom Ho ná-
sledovali. Vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes. Byl krásný
den. Ježíš šel podél Galilejského moře.

Ondřej: Házeli jsme právě s Šimonem Petrem síť do moře.
Petr: Řekl nám: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“
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Ondřej: Pomyslel jsem si: Je vůbec možné, že Pán volá nás?!
Jaká to pro nás byla radost! Nás volá! Hned jsme opustili sítě a
šli za Ním.

Jan: Já na ten den taky nikdy nezapomenu. Nedaleko vás
jsme na lodi s Jakubem a s naším otcem spravovali sítě.

Jakub Zebedeův: A Pán tehdy přišel i k nám, pokynul nám
a řekl, abychom Ho následovali.

Jan: Pocítil jsem v srdci tak uchvacující štěstí, že smím i já...
Otec na nás shovívavě pohlédl... už byl starší, potřeboval pomoc...
vím, že nás měl rád, i my jeho, ale vždycky nám dával svobodu
a věděli jsme, že by na našem místě udělal totéž.

Jakub Zebedeův: A tak jsme také hned opustili loď i svého
otce a šli za Ježíšem.

Jan: Nedokážu si představit svůj život bez tohoto rozhodu-
jícího dne.

Ondřej: To nikdo z nás.
Matouš: Dodnes žasnu nad tím, že si Pán povolal právě mě,

a rovnou z celnice. Pak za to musel při každé příležitosti snášet
od farizeů osočování. Jako bych to znovu slyšel: „Jak to, že váš Mistr
jí s celníky a hříšníky?“ Jak jsem byl vždycky rád, že se jim nikdy
nepoddal. Naopak, ještě zdůraznil, že nepřišel volat spravedlivé,
ale hříšníky k pokání. Nechtěli to chápat, a sami dělat pokání, to
už vůbec ne. Náš Mistr byl úplně jiný, úplně jiný než všichni.

Petr: Když si jen vzpomenu, jak jsme s Ježíšem procházeli ce-
lou Galileou a On vyučoval v synagogách, kázal evangelium králov-
ství a uzdravoval každou nemoc a každý neduh v lidu, znovu mi
buší srdce jako tenkrát. Každý den jsme byli svědky zázraků! Pán
uzdravil i mou tchyni z horečky, ona hned vstala a obsluhovala nás.
Nikdy potom mi nevyčítala, že jsem pro Pána všechno opustil.

Ondřej: Zpráva o Něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k Ně-
mu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bo-
lestmi, posedlé, náměsíčné a ochrnuté a Pán je uzdravil. Šly za
Ním veliké zástupy z Galileje a z Dekapole, i z Jeruzaléma, z Jud-
ska a ze Zajordání.

Šimon Kananejský: Kolik zázraků jsme viděli na vlastní oči,
to se snad ani nedá spočítat! Zažili jsme toho za ty tři roky s Je-
žíšem tolik!
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Bartoloměj: Bylo to úžasné! A po té modlitbě, když se Ježíš
celou noc modlil na hoře, si pak z tolika učedníků vyvolil nás dva-
náct, abychom byli s Ním. Vzpomínám si, jakou jsem měl radost,
že i mě.

Filip: Dal nám pak také moc uzdravovat nemoci a vymítat
démony.

Šimon Kananejský: Ano, ano, poslal nás tehdy: „Jděte a kaž-
te: Nebeské království se přiblížilo! Nemocné uzdravujte, malomocné oči-
šťujte, mrtvé křiste, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dej-
te.“ (Mt 10,7-8)

Filip: Já jsem měl napřed trochu strach: Jak půjdeme sami,
bez Mistra?! On ale dokonce řekl: „Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo
vás odmítá, odmítá mne. Kdo pak odmítá mne, odmítá Toho, který mě
poslal.“ A když jsme pak na Jeho slovo šli, až přímo hmatatelně
jsme vnímali, že nebeské království se opravdu přiblížilo! Kolik
to bylo uzdravení, osvobození od démonské moci…! Mám před
očima ty konkrétní lidi...

Filip se zamyšleně díval před sebe, zanořen do vzpomínek…
Tu ho z nich vytrhl Tadeášův hlas.

Tadeáš: Nikdy před tím jsem nic podobného nezažil. Když
jsme se pak s takovou radostí vrátili a oznamovali Ježíši, že i dé-
moni se nám poddávají v Jeho jménu, pamatujete, co řekl: „Ne-
radujte se z toho, že se vám poddávají duchové, ale spíše se radujte, že
vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Často jsem pak na to myslel –
naše jména jsou zapsána v nebesích!

Jakub Zebedeův: Až v dětském nadšení jsme Mu popisovali,
co jsme v Jeho jménu vykonali! Jak to tehdy Ježíš řekl? „Chválím
tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumný-
mi a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.“ (Lk 10,21)

Matouš: Vzpomínám si, jak se tehdy Ježíš rozveselil. Byli jsme
Bohem tak nezaslouženě poctěni a obdarováni! Prostě tak se Otci
zalíbilo. A Ježíš taky jednou řekl: „Blaze očím, které vidí, co vy vidí-
te. Říkám vám totiž, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte,
ale neviděli, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli.“ (Lk 10,24)

Tomáš: Bůh je tak dobrý! Chvála Mu za to.
Když tak spolu mluvili o Ježíšovi a vzpomínali, co s Ním pro-

žili v Galileji, cesta jim velmi rychle utíkala. Až nakonec dorazili
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do svého cíle. Dlouho nepřemýšleli, kam půjdou nejdřív. Zamí-
řili ke Galilejskému jezeru. Na jeho břehu se zastavili. Měli vel-
kou radost, že jsou znovu tady! Největší radost měl ale Ondřej,
Petr, Jakub a Jan, kteří byli s tímto místem tak úzce spjati.

Ondřej: Všechno mi tu tak připomíná našeho Pána!
Jan: Tu je to místo, kde si nás s Jakubem Pán povolal.
Petr: A tam nás s Ondřejem.
Učedníci jakoby zapomněli na všechnu únavu. Hlavou jim

vířilo mnoho radostných vzpomínek. Už jsou zase v družném roz-
hovoru. Jak rádi vzpomínají na ten čas, který tu trávili s Pánem,
na Jeho dobrotu, na Jeho moc!

Filip: Vzpomínáte na tu obrovskou větrnou bouři, když jsme
byli na lodi a Pán spal?

Jakub Zebedeův: Ano, ano, vlny se vzdouvaly do takové výše!
Loďka se v nich zmítala jak nepatrné smítko.

Filip: Myslel jsem si tenkrát, že to je naše poslední hodinka.
Vypadalo to, že loď se určitě potopí!

Ondřej: Zkoušeli jsme všechno, ale nic nepomáhalo. Loď se
nijak nedala ovládat.

Jan: Strhlo nás to, vyneslo na hřeben vlny a vzápětí nás to
smetlo z obrovské výše do ječící zpěněné hlubiny.

Jakub Zebedeův: Vždy znovu jsme doslova vylétli nahoru a
znovu jsme se řítili dolů, jako bychom měli už navěky zůstat po-
hřbeni v bezedné propasti. Pokaždé se mi zdálo, že to už je na-
posledy, že teď už je to určitě náš konec!

Filip: Křečovitě jsme se drželi bortů, promáčení, ohlušení,
rozdrásaní svistem větru, který nám dech vrážel zpět do hrudi.

Jakub Zebedeův: Vzpomínáš, Petře, tehdy jsi volal: „Vodu!
Vylévat vodu!“ Pokusil jsem se o to, ale v tom okamžiku nás to
zase vyneslo a znovu jsme se neovladatelně propadali dolů. Byli
jsme prostě bezmocní...

Jan: Tu někdo začal volat: „Mistře! Mistře!“ To jsi byl ty, Pe-
tře, ne?!

Petr: Já. Viděl jsem, že si sami nedáme rady. Prostě šlo o ži-
vot! Pán spal zvláštním spánkem. Každý druhý by se v takové
bouři už dávno vzbudil. Asi to tak bylo kvůli nám, myslím, že nás
Pán zkoušel.
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Jakub Zebedeův: Já jsem se hned k tobě s voláním přidal a
taky ostatní. Už celí zoufalí jsme Pána vzbudili. „Pane, zachraň nás,
hyneme!“

Petr: A Pán… nikdy nezapomenu jak nám v tom všem hum-
buku, bez nejmenší známky vzrušení řekl: „Proč se bojíte malověrní?“
Vstal, napomenul vítr i moře: „Zmlkni, utiš se!“ A nastal naprostý
klid! Úplný klid!

Filip: Připadal jsem si jako v pohádce. Takovými slovy by
snad mohla matka napomínat rozdováděné dítě, ale rozbouře-
né moře?

Jan: Všecko, co bylo – bouře, zápas větru a vod, všecko na-
jednou přestalo, jako by nikdy nic nebylo…

Šimon Kananejský: Od úžasu jsem tehdy nemohl věřit svým
očím ani uším.

Tomáš: Ještě dnes vnímám ten velký strach, jaký na nás padl.
Tenkrát jsme říkali jeden druhému: „Kdo to je, že Ho poslouchá i vítr
a moře?“ (Mk 4,41)

Jan: Ježíš – Boží syn!
Ondřej: To byl pro mě opravdu jasný důkaz! Ale takových

důkazů pak bylo ještě hodně.
Jakub Zebedeův: Jako tehdy ten zázračný rybolov... Vzpo-

mínáte si? Tehdy Ježíš kázal tady na břehu Boží slovo. Aby Ho
zástupy neumačkaly, vstoupil na tvou loď, Petře, a řekl ti, abys
trochu odrazil od břehu.

Petr: Ty víš, jaká to byla pro mě čest, Jakube. Co mi ale po-
tom Pán řekl, to mi vyrazilo dech! „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě
k lovu!“ (Lk 5,4)

Jakub Zebedeův: Pamatuji si, jak ses na Pána překvapeně
podíval, chápal jsem to. Po tom, co jsme spolu a s Janem praco-
vali celou noc a nic jsme nechytili, bylo jasné, že příhodný čas na
lov už minul.

Petr: Byl jsem po té noci rozmrzelý, unavený, hladový, a teď
místo odpočinku to zkoušet znovu – v poledne? Pro mě to bylo
holé bláznovství.

Jakub Zebedeův: I já jsem si říkal: ryby jsou přece teď tak
hluboko, že můžeme spouštět sítě, jak chceme, nic z toho nebude.
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Petr: Ale potom, co jsem Ježíše slyšel mluvit v takové moci,
nemohl jsem Ho neposlechnout. Řekl jsem jen: „Mistře, namáhali
jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na Tvé slovo spustím sítě.“

Jan: A když jsme to tak udělali, nabrali jsme tak veliké množ-
ství ryb, že se nám síť začala trhat. Museli jsme dát znamení svým
druhům na jiné lodi, aby nám přišli pomoct. A když přišli – pa-
matuješ – naplnili jsme obě lodi tak, že se potápěly!

Petr: Poprvé v životě jsem zažil takový rybolov! A to už jsem
rybařil mnoho let. Byl to jasný zázrak! Když jsem to uviděl, padl
jsem Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mě, Pane, vždyť jsem hříšný
člověk!“ Zmocnil se mě takový úžas nad tím úlovkem ryb, které
jsme chytili, že jsem věděl jasně: Ježíš není obyčejný člověk!

Jakub Zebedeův: I my s Janem jsme to od té chvíle věděli.
Byl to opravdu zázračný rybolov.

Petr: Řekl jsem: „Odejdi ode mě Pane...,“ a přitom jsem si tak
strašně přál, aby už nikdy nikam neodcházel a abych s Ním mohl
zůstat už napořád! Pán mi naštěstí odpověděl: „Neboj se, ode dne-
ška budeš lovit lidi,“ a vzal mě s sebou. (Lk 5,8-10)

Učedníci ještě chvíli stáli na břehu Genezaretského jezera a
hovořili. Bylo jim tu dobře. Zdálo se jim, že to vše je jako včera –
jako by tu i Pán byl s nimi. Slunce se však už schýlilo k západu a
od moře začal vát chladný vítr.

Tomáš: Už by asi bylo dobré vrátit se domů.
Petr: Ano, jděte. Já tady ještě chvíli zůstanu.
Jakub Zebedeův: Budeme u rodiny hledat nocleh. Jen jestli

potom budeš vědět, kde jsme, Petře.
Petr: Nebojte se, určitě vás najdu, vždyť jsme tady doma.
Apoštolové tedy odešli. Petr chtěl být chvíli sám. Cele se po-

nořil do vzpomínek na Pána. Díval se na vlnící se jezero. Znovu
jakoby se viděl u nohou Ježíšových, jak Mu říká: „Odejdi ode mě,
Pane, vždyť jsem hříšný člověk!“ Začal se modlit:

Petr: Ano, Pane, tak to se mnou je: jsem hříšný člověk. Přesto
už ale nevolám „odejdi ode mě,“ ne, já volám: „Pane, přijď!“ Tak
toužím se s Tebou znovu setkat. Bylo to před několika dny v Je-
ruzalémě, kdy jsi řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť
je psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce stáda se rozprchnou.‘ Ale po svém vzkří-
šení vás předejdu do Galileje.“ Sem, Pane, do Galileje. Tehdy jsem
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sebevědomě tvrdil, že i kdyby od Tebe všichni odpadli, já nikdy!
Když jsi mi řekl, že Tě zapřu, ještě víc jsem tvrdil, že i kdybych
měl s Tebou umřít, nezapřu Tě. Pak jsem ale nebyl schopen s Te-
bou ani jednu hodinu v Getsemane bdít, a přitom Tvá duše byla
smutná až k smrti. Odpusť! Teď už, Pane, nespoléhám na své síly.
Můj hřích – má zrada je stále přede mnou... Ale nepřipomínám
si ji už v zoufalství. Vím to – Ty jsi mi, Pane, odpustil. Čekám Tě
tady, tady v Galileji, jak jsi řekl.

ZJEVENÍ U GALILEJSKÉHO MOŘE

Apoštolé teď byli spolu v Galileji. Nevěděli však přesně, co
mají dělat dál. Zmrtvýchvstalý Pán jim ještě nedal konkrétní po-
kyny, jen že mají jít do Galileje, a tam Ho uvidí. Stáli před záva-
žnou otázkou: Co dál? Jak bude náš život vypadat teď? Tak spolu
seděli, bezradně mlčeli a přemýšleli. Slunce se sklánělo k západu,
od jezera začal vát chladnější větřík a čisté nebe slibovalo tichou
a klidnou noc. Petr se zahleděl na jezero, najednou vstal a řekl:

Petr: Jdu lovit ryby!
Bartoloměj: Jdu s tebou!
Tomáš: Já taky!
Jakub Zebedeův: Pojďme všichni!
Jan: Pojďme!
Už se stmívalo. Rychle přinesli sítě a jiné rybářské náčiní. Vy-

šli společně – Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymus, Bartoloměj,
který byl z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z Ježí-
šových učedníků a nastoupili na loď. Byla to první noc po sobo-
tě. Celou noc se namáhali.

Jakub Zebedeův: Šimone, zkus hodit sítě tam!
Petr: Nic, ani jedna rybička.
Filip: Zkusme ještě jednou zajet dále, směrem do středu mo-

ře, tam hodíme sítě.
Bartoloměj: Zase nic! Vypadá, že všechna naše námaha byla

zbytečná.
Petr: Už svítá, je ráno. Vraťme se ke břehu.
Petr se zamyslel a řekl:
Petr: Jakube, vzpomínáš na tu noční událost, kterou jsme tu

zažili?
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Jakub Zebedeův: Moc dobře, jako by to bylo dnes. Jenže dnes
je klidná noc a tehdy vál vítr proti nám!

Tomáš: To bylo hned po tom rozmnožení chlebů, kdy Pán
nasytil 5 000 mužů, kromě žen a dětí.

Jan: A těsně předtím, když Ježíš viděl zástup, bylo mu jich
líto, uzdravil všechny nemocné, prosili Ho, aby se mohli do-
tknout alespoň třásní Jeho oděvu.

Tomáš: A kdo se Ho dotkl, byl uzdraven.
Bartoloměj: Ježíš tehdy propustil zástup, chtěl zůstat o sa-

motě, na modlitbě. Nás poslal, abychom pluli na druhý břeh.
Jan: Když byla loď už daleko od země, začaly jí zmítat vlny,

protože vítr vál proti ní. (Mt 14,24-32)
Bartoloměj: A najednou – pamatujete, jak jsme se vyděsili –

vidíme, po hladině kráčí postava! Po hladině! Byl to takový šok,
že jsme se z toho nemohli vzpamatovat – Ježíš k nám šel po moři!
Nebyli jsme schopni Ho ani v tom úleku poznat.

Filip: Šel po hladině a my jsme strachem křičeli, byli jsme
přesvědčeni, že je to přízrak! Přece obyčejného člověka by voda
neudržela, nikdo nemůže chodit po vodě.

Tomáš: Ježíš na nás zavolal, ještě dnes jako bych Ho slyšel:
„Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“

Jan: A ty jsi hned, Petře, odpověděl: „Pane, jsi-li to Ty, přikaž
mi, ať k Tobě přijdu po vodě!“ Strnuli jsme. To jsi mohl říct jedině
ty. Nikdo z nás by se neodvážil.

Petr: A Ježíš mi tehdy řekl: „Pojď!“
Jan: S napětím jsme sledovali, jak vystupuješ z lodi, vyšel

jsi na hladinu, udělal krok, druhý, třetí a šel jsi k Ježíšovi.
Petr: Ale když se zvedl vítr a viděl jsem, jaké vzdul vlny, asi

proto, že jsem se přestal dívat na Ježíše, mě přepadl strach. Za-
čal jsem se topit.

Jan: Uslyšeli jsme tvůj výkřik, mráz nám přeběhl po zádech,
mysleli jsme – tak to je konec! Ale ty jsi zvolal: „Pane, zachraň mě!“

Petr: Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil mě! Vyzdvihl mě z vody
a držel tak pevně, že jsem zase mohl jít. S lítostí mi řekl: „Ty ma-
lověrný, proč jsi pochyboval?“

Bartoloměj: Když jste vstoupili na loď, vítr se najednou utišil.
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Jakub Zebedeův: Pamatuji, jak jsme se tenkrát Pánu s obdivem
a velkou bázní klaněli a s tou největší upřímností vyznávali: „Ty jsi
jistě Boží Syn!“

Bartoloměj: Tak jsme si zavzpomínali, a noc uběhla.
Tomáš: Žádnou rybu jsme nechytili.
Jan: Podívejte! Tam na břehu někdo stojí!
Byl to Ježíš, ale učedníci nepoznali, že je to On. Když se při-

bližovali, zeptal se jich:
Ježíš: Nemáte něco k jídlu?
Tomáš: Nemáme.
Ježíš: Hoďte síť napravo od lodi, tam ryby najdete.
Filip: Petře, máme házet? Zkoušeli jsme to celou noc a nic

jsme nechytili! Tady tak blízko břehu to už nemá cenu.
Petr: Zkusme to. Nic tím neztratíme.
Rozhodili tedy sítě. A co se stalo?! Síť se hned začala pohy-

bovat. Petr s Jakubem ji už sotva udrželi.
Petr: Pomozte nám!
Všichni přiskočili a pomáhali, ale nemohli síť vytáhnout pro

veliké množství ryb.
Jan: Připomíná mi to ten zázračný rybolov.
Jan se znovu zadíval na břeh.
Jan: Petře, to je Pán!
Petrovi se rozbušilo srdce: Pán! Pán je tu! Vyslyšel jeho mod-

litbu a znovu se mu ukázal! Dlouho neuvažoval, rychle se přepá-
sal pláštěm, vrhl se do moře, bylo to už blízko. Nemohl déle čekat!
Chvíli plaval a pak se brodil za Pánem vodou. Ostatní učedníci
zanedlouho připluli na lodi – byli od břehu jen asi dvě stě loket –
a táhli za sebou síť s rybami. Když vystoupili na zem, uviděli žha-
vé uhlí a na něm ležet rybu a chléb. Byli tak rádi, že Pána znovu
vidí. Cítili se jako děti. Pán na ně čekal se snídaní. Ale ze samé
radosti nevěděli, co by Mu mohli povědět. Ježíš jim řekl:

Ježíš: Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!
Šimon Petr rychle vystoupil na loď a táhl na zem síť plnou

velkých ryb. Bylo jich 153. A i když jich bylo tak mnoho, síť se
neroztrhla.

Ježíš řekl učedníkům.
Ježíš: Pojďte snídat!
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Po tom, co se celou noc namáhali, byli učedníci velmi hlado-
ví. S chutí se pustili do jídla. Nikdo z nich se však neodvažoval
zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Uvědomovali si, že se na-
plnil Ježíšův příslib: „Jdu před vámi do Galileje, tam Mě uvidíte!“ To
už se jim Pán po svém zmrtvýchvstání zjevil potřetí! Ježíš přistou-
pil, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. Všichni byli plni radosti,
tak jak jim při poslední večeři Ježíš řekl: „Uvidím vás znovu a vaše
srdce se bude radovat.“ Neměli potřebu ani nic říkat. Jen to, že mo-
hou být znovu spolu s Pánem, je naplňovalo hlubokým štěstím.
Petr si pomyslel:

Petr: Pán se chová tak láskyplně, jako by si ani nepamatoval,
že jsem Ho zradil. On se na mě nehněvá! Nic mi nevyčítá. Jeho
láska se vůbec nezměnila. Nepřičítá mi vinu. Naopak, vzal ji na
sebe. Zemřel za mě, aby mi bylo odpuštěno. Odpustil mi! Odpu-
stil – jak blažené slovo! Teď vím, o čem mluví Písmo, když říká:
„Blaze muži, kterému Pán už nepočítá hřích.“ Jak nezměrná je Jeho
dobrota!

Když posnídali, Ježíš se obrátil na Petra:
Ježíš: Šimone, synu Janův…
Ježíš se odmlčel. Pak pokračoval:
Ježíš: Miluješ Mě1 více než tito?
Petr, šťastný, že může jako kajícník vyznat svou lásku před

ostatními, v pokoře, vědom si své vlastní ubohosti a hříšnosti, řekl:
Petr: Ano, Pane, Ty víš, že Tě mám rád...
Chvíli bylo ticho, které přerušoval jen příboj vln. V tomto váž-

ném okamžiku Petrova života, Ježíš pomalu a vážně promluvil:
Ježíš: Pas mé beránky.2
Ježíš dobře viděl Petrovu touhu splatit Mu bolest, kterou Mu

učinil. Znovu se mu podíval do očí a podruhé se zeptal:
1 Řečtina používá pro slovo „láska“ několik slov s různými významy.
„Agapé“ je nezištná láska, kterou nás miluje Bůh a kterou od nás oče-
kává potom, co nás naplnil svým svatým Duchem. „Filia“ je lidská lá-
ska, např. mezi rodiči a dětmi, láska k národu...
Ježíš se dvakrát ptá Petra „Agapas me?“ – „Miluješ mě tou Boží, čistou,
obětavou láskou?“ Petr, vědom si své slabosti, pokorně odpovídá: „Filo
se.“ – „Miluji tě tou lidskou láskou.“
2 řec. „arnia“ (arnion) se překládá jak „beránci“, tak „jehňata“
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Ježíš: Šimone, synu Janův, miluješ Mě?
Petr: Ano, Pane, Ty víš, že Tě mám rád.
Ježíš: Buď pastýřem mých ovcí!
Když se však Ježíš Petra zeptal potřetí, už se ho neptal jako

předtím: „Miluješ Mě?“ – to znamená tou čistou, božskou láskou,
ale řekl jen...

Ježíš: Šimone, synu Janův, máš Mě rád?
Petr se zarmoutil, že se ho Pán potřetí zeptal už jen: „Máš

Mě rád?“ Znovu si uvědomil svůj hřích, to, že není schopen mi-
lovat Ježíše tak, jak po tom touží a jak je toho Ježíš hoden. Už
znal pravdu o sobě. Vzpomněl si na bolestný Ježíšův pohled na
nádvoří veleknězova domu i na to, že Ho té noci třikrát zapřel.
Teď viděl Ježíšův pohled plný čisté, Boží lásky, té lásky, která se
za něj nechala ukřižovat. Petrovi vstoupily slzy do očí:

Petr: Pane, Ty víš všecko, Ty víš, že Tě mám rád.
Ježíš: Pas mé ovce!
Ježíš znal Petrovo srdce, znal jeho upřímnost, chtěl potvrdit

jeho úřad prvního mezi bratřími a pastýře svého stáda. Kdyby se
Ježíš zeptal Petra ještě před dvěma měsíci: „Miluješ Mě více než ti-
to?“, určitě by Mu odpověděl: „Ano, miluji Tě tou Boží, čistou
láskou a miluji Tě více než tito.“ Vlastně se považoval za lepšího,
horlivějšího než ostatní – on přece pro Ježíše opustil ženu, děti,
svůj domov, svou loď, sítě, své zaměstnání, které bylo jeho živo-
bytím. On byl přece Ježíšův věrný učedník, otevřený na Boží svět-
lo, o němž Ježíš řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, neboť ti to nezjevilo
tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ On prošel mnoha zkouškami.
Když Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna
člověka a pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život,“ mnozí z Jeho učed-
níků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdo to může poslouchat?“ a odešli od Ježí-
še. Už s Ním nechodili. A když se Ježíš zeptal apoštolů: „I vy chcete
odejít?“ Petr bez váhání odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty
máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že Ty jsi Kristus,
Syn živého Boha.“ On tři roky chodil s Ježíšem, byl svědkem tolika
zázraků! A přesto v tom všem hledal ještě také sám sebe a svou
slávu, aniž by si to tenkrát uvědomoval. Ježíš mu před svou smrtí
řekl: „Až se obrátíš...“ a Petr tenkrát tvrdil: „Půjdu s Tebou do vězení
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i na smrt... Kdyby Tě všichni opustili, já ne...“ Neznal sebe, nebyl je-
ště plně obrácený. Ježíš mu řekl: „Šimone, Šimone, hle, satan si vy-
žádal, aby vás tříbil jako pšenici... a ty až se obrátíš, buď posilou svým
bratřím.“ Nikdo pak veřejně Ježíše nezapřel, jen Petr… Ježíš za
Petra prosil, aby dostal milost pokání. Hořkým pláčem po zradě
začal etapu pravdivého obrácení.

Ježíš, ale teď, u Genezaretského jezera, chtěl Petrovi říct je-
ště něco moc důležitého:

Ježíš: Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš
ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.

To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Pak už
bude mít tu Boží lásku – agapé, která je spojena s Ježíšovým kří-
žem a Jeho smrtí. A po těch slovech Ježíš dodal:

Ježíš: Následuj Mne!
Když pak spolu kráčeli po břehu jezera, Petr se obrátil a spa-

třil Jana, jak jde za nimi. Zeptal se Ježíše:
Petr: Pane, a co bude s ním?
Ježíš: Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá

věc. Ty Mě následuj.
A tak se mezi bratry roznesla řeč, že ten učedník nezemře.

Ježíš však neřekl, že nezemře, ale: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud
nepřijdu, není to tvá věc.“

Od toho dne Petr každý den na modlitbách prosil, aby Pán
naplnil svou láskou jeho srdce. Znovu a znovu opakoval: „Nedo-
vol už, abych Tě zradil.“ A když pak po letech stál odsouzen na
smrt ukřižováním, ještě si stihl vyžádat:

Petr: Hlavou dolů! Nejsem hoden být ukřižován tak, jako
můj Pán!

Splnili jeho poslední přání. Byl ukřižován hlavou dolů. Smrt
za Krista, to bylo Petrovo největší vyznání lásky, té „agapé“, které
je hoden jen Pán.
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PRIMÁT

Když Petr a Jan kráčeli za Ježíšem na pobřeží Genezaretské-
ho jezera, ostatní apoštolé se za nimi zpovzdálí dívali. Najednou
jakoby Ježíše obklopila silná zář, která se vzápětí pomalu rozply-
nula, a Ježíš zmizel jejich očím. Apoštolé ještě chvíli hleděli tím
směrem, kde se zář, která obestřela Ježíše, ztratila. Petr a Jan se
otočili a pomalu se vraceli k ostatním učedníkům.

Bartoloměj: Poslední Ježíšova slova, která řekl o Janovi, by-
la: „Chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu.“

Jan: Ale v rozhovoru s Petrem Ježíš nakonec dodal: „…to není
tvá věc, ty mě následuj.“

Filip: Jene, co znamenají Ježíšova slova: „Chci, aby tu zůstal,
dokud nepřijdu?“

Jan se zamyslel a pak dal mlčky, jen gestem najevo, že neví,
co to znamená. Bartoloměj odpověděl místo něho:

Bartoloměj: Zřejmě to znamená, že se Jan dočká druhého
Ježíšova příchodu ve slávě.

Jakub Zebedeův: Já si také myslím, že na to Ježíš myslel.
Jan: Tak to asi Ježíš nemyslel. On neřekl, že nezemřu, ale:

„Chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu.“
Filip: Všichni jsme čekali, že nám Pán poví nějaké všeobec-

né směrnice, co dál, ale s nikým z nás nehovořil, jen s Petrem.
Bartoloměj: Ježíš chtěl zdůraznit Petrovu autoritu v našem

sboru po jeho trojím zapření na Kaifášově dvoře. Pán mu odpu-
stil a znovu zdůraznil jeho prvenství.

Jakub Zebedeův: Je přirozené, že i v našem sboru je autorita
potřebná. Autorita je nutná v každé rodině. Tam její funkci vyko-
nává otec rodiny. Nad národem je to panovník. Bez autority nastá-
vá zmatek a rozdělení. Někdo musí nést břemeno zodpovědnosti.

Jan: Ježíš nám při tom postavil před oči obraz pastýře, když
Petrovi řekl: „Pas beránky mé,“ „Pas ovce mé“ a „Pas moje jehňátka“.
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Jakub Zebedeův: Já myslím, že Petr musel být po svém za-
pření a po svém pokání znovu utvrzen ve své službě, kterou reál-
ně zastává. Tím spíše, když Ježíš odešel.

Tomáš: Co myslel Ježíš beránky, ovcemi a jehňátky?
Jakub Zebedeův: Beránky zřejmě myslel to, co je ve stádě sil-

nější, to jsou na prvním místě muži, ať už jsou učiteli nebo pro-
stými věřícími. Ovcemi snad myslel ženy. U silnějšího muže stačí
dodávat mu potřebnou duchovní stravu. Slabší a citlivější ženu
třeba vést krok za krokem, aby nezbloudila. Jehňátky myslel ne-
jen děti, které potřebují zvláštní výchovu, ale i ty, kdo uvěří a jsou
začátečníky v Kristově stádečku.

Tomáš: Jiné, lepší vysvětlení asi nikoho z nás nenapadá, tak
to nejspíš bude tak, jak říkáš.

Jan: Ale já myslím, že podstatou toho rozhovoru, bylo slovo
láska – Ježíš se ptal: „Miluješ mě?“ Co bys k tomu pověděl ty, Petře?

Petr: Já bych teď nejraději jen mlčel. Jsem tím rozhovorem
tak zasažen, že je mi těžké to rozebírat. Hlavně ale myslím, že to
bylo veřejné pokání před Pánem a před vámi za moji zradu.

Jan: Centrem bylo to, co vyjadřuje slovo „milovat“. Já jsem,
Petře, prožíval tu Pánovu otázku spolu s tebou. Ježíš se tě dvakrát
po sobě zeptal tak, že použil nejvyšší stupeň vyjádření slova láska.
Tak se vyjadřuje jen vztah Boha k člověku, či člověka k Bohu –
řecky je to „agapas“. Ty jsi ale, Petře, odpovídal slovem, které vy-
jadřuje nižší stupeň lásky – třeba vztah k rodičům, či svým dětem
nebo národu – řecky „filias“.

Petr: Tak jsem to cítil, a tak jste to zřejmě dobře chápali i vy.
Cítil jsem, že nemohu odpovědět tím slovem, kterým se mě Pán
ptal, protože mám bolestnou zkušenost, že tuto lásku nemám.

Jakub Zebedeův: Ale Pán se tě už potřetí ptal tím slovem,
kterým jsi Mu dvakrát odpovídal.

Petr: Vnímal jsem v tom velké snížení se ke mně. A zároveň
mě to ještě víc zranilo Jeho láskou. Proto, než jsem odpověděl
potřetí už se slzami v očích a s chvějícím se srdcem, jsem ještě
dodal: „Pane, ty víš všechno!“ Prostě jsem si uvědomil, že Pán mě
zná lépe, než já sám sebe. A také mě víc miluje, než já sám sebe.
On má na mysli mé největší a věčné dobro v Božím království,
pro které jsem já tak nechápavý a slabý.



136

Jakub Zebedeův: Chtěl bych se vrátit k tomu Petře, že Pán
potvrdil tvou autoritu v našem apoštolském sboru. Pán od nás
odešel. Ty máš mít v rozhodování poslední slovo. Máš být vidi-
telným zástupcem Ježíšovým.

Filip: A co budoucnost? Apoštolská, pastýřská i prorocká
služba nás i Petra naší smrtí skončí?

Jan: V žádném případě. My jsme povinni předávat tuto služ-
bu i do budoucna, až do Kristova druhého příchodu. Pán nás po-
volal za apoštoly a pastýře. On si i v budoucnosti bude podobným
způsobem povolávat na svou vinici nové dělníky.

Jakub Zebedeův: Ale když Ježíš mluvil o pastýřské službě, tím
na druhé straně vyžaduje, aby každý z nás byl dobrým pastýřem.

Jan: V Jeruzalémě po uzdravení slepého Ježíš mluvil o dob-
rém, ale i nedobrém pastýři. (J 10,1-18)

Bartoloměj: Ježíš řekl: „Pastýř je ten, kdo vchází dveřmi,“ ale zá-
roveň řekl: „Já jsem dveře do ovčince.“ Tedy každý z nás má skrze
Ježíše vcházet k Otci; ne ve své síle.

Filip: A dále také řekl: „Dobrý pastýř volá své ovce jménem, a
když je vyvede ven, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho
hlas.“ Dobrý pastýř jde před ovcemi příkladem a vede je na past-
vy zdravého učení.

Jakub Zebedeův: Za cizím ale ovce nepůjdou, utečou od ně-
ho, protože hlas cizích neznají. Myslím, že zdravá ovce, která má
k Ježíši osobní, důvěrný vztah a živí se zdravým učením Jeho evan-
gelia, dobře rozliší vlastního pastýře od cizího.

Petr: Když o tomto Ježíš mluvil a použil přirovnání s dobrým
pastýřem, tehdy jsme to nepochopili.

Filip: Určitě proto pak Ježíš pokračoval ještě otevřeněji. Do-
slova řekl: „Amen, amen pravím vám, já jsem dveře pro ovce, kdo vejde
skrze mě, bude zachráněn. Bude vycházet a vcházet a nalezne pastvu.“

Jan: Tím znovu Pán zdůraznil nutnost osobního spojení
s Ním. Záchrana před věčnou smrtí je jedině v Ježíši.

Bartoloměj: Ale také Pán řekl: „Zloděj přichází, jen aby zabíjel,
kradl a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

Jan: Těmi zloději jsou všichni ti, kdo odvádějí od spojení
s Ježíšem. Bludnými naukami svádějí a odvádějí nepevné ovce
pod vládu hříchu a knížete tohoto světa. To jsou antikristi. Jsou
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to falešní pastýři, jakými jsou velekněží Annáš a Kaifáš a taky
farizeové a saduceové.

Jakub Zebedeův: Ale Ježíš tehdy také řekl: „Já jsem dobrý pas-
týř. Dobrý pastýř položí život za své ovce.“

Jan: Ježíš jako dobrý pastýř položil za nás i za všechny ovce
svůj život. My Ho máme následovat. Máme být dobrými pastýři
a pravdivými apoštoly. Proto máme být ochotni za ovce, které nám
Ježíš svěřil, vydat i život, jako to udělal On.

Jakub Zebedeův: Ježíš dále pověděl: „Ten, kdo není pastýř, kdo
pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když
vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá a rozhání.“

Jan: Kéž se nikdo z nás nestane falešným pastýřem, který pra-
cuje jen za mzdu. Takový hledá jen své osobní zájmy, jako je ma-
jetek či kariéra. Ten nebude bránit ovce před pekelným vlkem.

Filip: Jak bych si přál, abychom po příkladu Ježíšově zůstali
všichni Jeho věrnými pastýři i za cenu mučednické smrti.

Jakub Zebedeův: Když Ježíš Petrovi říkal také o jeho smrti,
zřejmě první Ho v tom bude následovat Petr, aby nám byl pří-
kladem.

Petr: Kéž by se to stalo. Ale vzpomínám, Jakube, jak jste s Ja-
nem tvrdili, že můžete pít kalich utrpení s Pánem.

Tomáš: Ježíš jim to tenkrát potvrdil slovy: „Budete…“ Toto
privilegium prvenství v utrpení už naplnil Jan, když jako jediný
z nás stál pod křížem a prožil nekrvavé mučednictví.

Petr: Co když pak budeš na řadě ještě přede mnou ty, Jakube?
Jakub Zebedeův: Připomněl jsi mi, Petře, bolestnou věc. Ne

to, že budu pít kalich, ale že Pán musel snášet naši ctižádost. Rea-
goval přitom s takovou láskou! Co se týče mého bratra, opravdu
to bylo nekrvavé mučednictví. Možná, že proto on zůstane, do-
kud Pán nepřijde, jak řekl, a v mimořádném zjevení mu ukáže
svou slávu.

Bartoloměj: Ježíš ještě říkal o pastýřích, že tomu, kdo je najat
za mzdu, na ovcích nezáleží. A pak dodal: „Já jsem dobrý pastýř, znám
své ovce a ony znají mne a svůj život dávám za své ovce.“

Jan: Je ale mzda hmotná a je mzda vlastní seberealizace a pý-
chy. Takový pastýř, když je vše v pořádku, zdá se dobrým, ale když
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je v sázce jeho život, pak jako nádeník utíká, protože mu na ov-
cích nezáleží.

Tomáš: Je tu hlavní otázka: Co máme dělat, abychom byli a
zůstali dobrými pastýři po vzoru našeho Mistra?

Jan: Nejpodstatnější je to, co dnes vyžadoval Pán od Petra,
a to je osobní vztah k Němu, vztah upřímné, čisté lásky. Ta láska
je nutně spojena s poznáním Boží lásky, a to Bůh bude každému
z nás postupně dávat svou milostí, svým Duchem. Bez Ducha Bo-
žího v nás tato láska nebude a my zradíme.

Petr: Máš hlubokou pravdu, tak to cítím. Nějak tak jsem to
chtěl vyjádřit, když se mě Pán třikrát zeptal, jestli Ho miluji.

Jan: Máme-li zůstat dobrými pastýři, musíme si být tohoto
nejpodstatnějšího vědomi, a to se vztahuje hlavně na Petra, který
je mezi námi první, a bude nás, apoštoly, zaštiťovat svou autori-
tou. Znovu to chci zdůraznit: To nejpodstatnější je osobní vztah
k našemu Pánu. On šel před námi do svého království, ale zů-
stává zároveň i s námi, toto spojení lásky nesmí být přerušeno!

Tomáš: Jene, máš hlubokou pravdu.
Petr i ostatní apoštolé přikyvovali.
Jakub Zebedeův: Je zde otázka víry, která má být skálou. Ví-

ra je přece nutná ke spáse.
Jan: Ano, máš pravdu, Jakube, víra v našeho Pána, že On je

skutečně naším osobním Spasitelem, je základem. Na tomto zá-
kladu stojí osobní vztah lásky k Pánu. Projevuje se i láskou k bliž-
nímu.

Filip: To je samozřejmé, přece největší přikázání je milovat
Boha a hned druhé je milovat bližního jako sám sebe.

Jan: Ano, ale tato dvě přikázání, bez pravdivé víry a bez Boží
lásky, kterou musí Bůh vložit do našeho srdce svým Duchem, ne-
budeme moci realizovat.

Tomáš: A proč?
Jan: Protože je v nás velmi silná sebeláska, egoismus. Dove-

de přinášet i ty největší oběti, ale ne v pravdě. V duchu lži. Tu
využívá ďábel.

Petr: Tato sebeláska, falešná láska, musí postupně uvolnit
místo pravé, Boží lásce. To nejde najednou. Je to proces, cesta.
Cesta následování Ježíše.
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Jakub Zebedeův: Vzpomínám ještě na Jana Křtitele. On řekl
o Ježíši: „On musí růst a já se umenšovat.“

Jan: Kéž by mi Pán dal milost, abych mohl jednou vyjádřit
osobním listem vztah víry a lásky. Cítím, že zatím k tomu nejsem
zralý, ale věřím, že Pán mi to světlo i milost svého Ducha dá.

Jakub Zebedeův: Já bych to, co jsi řekl, Jene, shrnul: Být
pravdivým pastýřem může jen ten, kdo má pravověrné Kristovo
učení. Být však dobrým pastýřem záleží na lásce, tedy na osobním
vztahu ke Kristu. Takový pastýř zapomíná na sebe a obětuje se
za spásu svěřených duší. Je ochoten dát za svěřené ovce i život.

Tomáš: Tedy láska je, když Ježíše postavím ve svém životě na
první místo!

Jan: Myslím, že jsi to vyjádřil správně.
Bartoloměj: Co kdyby v daleké budoucnosti některý pastýř

zneužil Kristovu autoritu a místo hlásání pravd víry by hlásal ji-
né učení, jakési antievangelium? Klamal by ovce a nutil by je tak
k masovému odpadu od Kristova učení.

Petr: Já bych myslel, že toto Pán nedopustí, ale na druhé stra-
ně mám zkušenost s vlastní zradou, a satan, který oklamal mě,
může z dopuštění Božího i toto udělat.

Bartoloměj: Ale co potom?
Petr: Potom by o takovém zrádném pastýři, platilo to, co o

Jidášovi. Copak on nebyl samotným Pánem vybrán za apoštola,
a dokonce se ještě i zúčastnil i poslední večeře?! Tam do něho ve-
šel satan. Jedl a pil sobě odsouzení.

Bartoloměj: A kdo může takového našeho falešného nástup-
ce či konkrétně i Tvého, Petře, potrestat?

Petr: Sám sebe už svou nevěrou a zradou vyloučil nejen z
úřadu, ale i z Kristova ovčince, to je přece jasné.

Bartoloměj: Dobře, ale on bude zastávat úřad a nebude chtít
přiznat, že už se vyloučil a nebude chtít úřad dobrovolně opu-
stit. A kdo mu připomene jeho zradu, toho bude trestat nejtěž-
šími tresty.

Petr: Vím ze zrady své i ze zrady nás všech vím, že pokud
někdo ztratí osobní vztah ke Kristu, může i k tomuto v budouc-
nosti dojít.
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Bartoloměj: Co dělat?
Petr: Musí se najít odvážní pastýři, kteří se postaví za Krista

a Jeho učení. Falešný pastýř i se svými společníky je budou oso-
čovat a pronásledovat. Odvážní pastýři musí být hlasem svědomí
pro svedené ovce i ostatní pastýře. Věřím, že pak Pán zasáhne
a nedopustí, aby Jeho církev pekelné brány přemohly. Pán to slí-
bil, On sám řekl: „Brány pekelné ji nepřemohou!“
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ZJEVENÍ V GALILEJI PĚTI STŮM BRATŘÍ

Potom, co se Pán ukázal apoštolům u Genezaretského jezera,
byl Petr jako proměněný. Druhý den se ke Genezaretskému je-
zeru vrátil. Stále mu přicházela na mysl Pánova otázka: „Šimone,
synu Janův, miluješ mě?“ a také Ježíšova slova, kterými mu třikrát
zopakoval, jaký je jeho úkol: „Pas mé ovce!“ Kdo jsou ty ovce, které
má pást? Právě o tom přemýšlel, když k němu přistoupil Efraim,
jeho vzdálený příbuzný.

Efraim: Pokoj tobě, Šimone.
Petr: I tobě, Efraime. Už jsem tě delší čas neviděl.
Efraim: Vrátil ses k rybolovu? ... Rozumím... Co také dělat,

když Mistra zabili.
Petr: Ano, Mistra zabili, ale On vstal z mrtvých, Efraime.
Efraim, jako by Petra ani neslyšel, pokračoval dál:
Efraim: Už tu není mezi námi jako dřív, aby učil v našich sy-

nagogách, uzdravoval naše nemocné... Mnozí z nás byli od Něj
uzdraveni... Chybí nám. Často na Něj vzpomínáme. Je strašné,
jak se s Ním to vše zakončilo... Tak velký Divotvůrce a zahynul
tak bezectnou smrtí!... Mnozí jsou tím úplně zlomeni, Šimone. V
synagoze prý představený synagogy prohlašoval, že Ježíš byl bu-
řič a podvodník a že velekněží Jej právem odsoudili a ukřižovali.

Petr: Ale vždyť ty víš, že Ježíš byl úplně nevinný, odsoudili
Ho nespravedlivě! Farizeové a velekněží se odhodlali až k tak
strašnému zločinu. Ještě i po smrti dali Ježíše hlídat a i hrob za-
pečetili, aby si zabezpečili, že už jim nebude překážet v jejich ka-
riéře. Ale Ježíš Kristus zvítězil i nad smrtí. Hrob zůstal prázdný!
Tak, jak je o Něm předpovězeno – nebylo možné, aby Jej smrt
držela ve své moci! Nebylo možné, aby Svatý došel porušení! Sám
nám několikrát řekl, že bude zabit, ale že třetího dne vstane. A
to se také naplnilo!

Efraim: Ano, také jsme slyšeli, že prý byl hrob prázdný...
Nevíme, co si o tom máme myslet. Naši velekněží a starší všem
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tvrdí, že vojáci, co drželi stráž u hrobu, svědčili, že Ježíšovo tělo
ukradli v noci Jeho učedníci.

Petr: A ty tomu věříš?! Vždyť je to naprostá lež!
Efraim: Věřím... nevěřím... Už nevím, čemu věřit. Věřili jsme

Mistrovi, že On je Mesiášem, který má přijít a osvobodit Izrael,
ale když zahynul, tak už nevím, čemu mám věřit... A tak je na
tom většina z nás tu v Galileji, kteří jsme v Něho doufali.

Petr: Efraime, On vstal z mrtvých! On žije. Už mnohokrát se
nám ukázal. Naposled včera tu, u Genezaretského jezera. Mluvil
s námi, jedli jsme s Ním, dotýkali jsme se Ho... To, co vám říkají
kněží a farizeové, je lež. My jsme očití svědkové Ježíšova zmrtvých-
vstání. Řekni všem příbuzným a všem krajanům, kteří chodili za
Ježíšem a chtějí teď slyšet pravdu o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstá-
ní, ať přijdou první den po této sobotě na vyvýšené místo blízko
Kafarnaum, kde k nám mluvil a kázal. I my tam přijdeme.

Efraim: Na místo, kde nám představil nová přikázání?
Petr: Ano, tam. Pozvi upřímné a statečné muže a řekni jim,

že Ježíš žije!
Efraim: Děkuji ti, Šimone. Řeknu to každému, koho znám

a koho potkám. A také rozešleme posly po celém okolí tak, jako
jsme to vždycky dělávali, když jsme viděli, že Ježíš přišel. Přijdeme.
Jsme hladoví slyšet pravdu o tom, co se stalo s naším Mistrem.

Petr na souhlas pokýval hlavou. Efraim s radostí odešel. No-
vá naděje a víra jako by mu dávala křídla, tak lehce se mu šlo s
touto zprávou ke všem ostatním. Petr stál a díval se za Efraimem.

Petr: Pane, toto jsou ty ovce, které chceš, abych pásl?
Pak se Šimon Petr vrátil k apoštolům. Pověděl jim o všem, co

slyšel od Efraima i o tom, že mu řekl, aby první den po sobotě
přišel i s muži na horu, kde Ježíš poprvé kázal. Všichni souhlasi-
li. Ondřej se rozhorlil:

Ondřej: Ano, je potřeba, abychom jim svědčili o Ježíšově
smrti a zmrtvýchvstání. Vždyť jinak velekněží a farizeové zamoří
svou lží i celou Galileu – zem, kde Pán vykonal tolik zázraků!

Jan se k němu přidal:
Jan: Ano, půjdeme zítra i my, po dvou, a pozveme zvlášť zra-

něné učedníky a věrné, aby přišli na horu. Řekneme také svým
příbuzným, ať přijdou.
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Tomáš s Matoušem se vydali do vesnice, o které věděli, že v
ní žije několik Ježíšových učedníků. Dorazili tam až po setmění
a zabouchali na dveře Benjamína – rybáře, který bydlel hned na
kraji vesnice.

Benjamín: Kdo je tam?
Tomáš: Pokoj tvému domu, bratře. To jsme my – Tomáš a

Matouš.
Benjamín otevřel dveře a přivítal je:
Benjamín: Pokoj i vám. Pojďte dál...! Ale pospěšte, aby vás

nikdo nezahlédl.
Matouš: Proč, bratře?
Benjamín si sklesle vzdychl:
Benjamín: Zvěst o Mistrově popravě se donesla i sem. Jak

sami víte, ne všichni z naší vesnice uvěřili. Teď jejich nepřátel-
ství vzrostlo a i ti, kteří byli předtím nakloněni, úplně ochladli...
Konec konců i my učedníci jsme bezradní. Nevíme, co si máme
myslet... takový konec jsme nečekali...

Benjamín se odmlčel a pak dodal:
Benjamín: Ale pojďte dál. Jistě jste hladoví, hned přinesu

něco k jídlu.
Tomáš: Nedělej si s námi starosti. Hlavně bychom s tebou

chtěli mluvit...
Benjamín: Jistě! Jistě! Rebeko! Rebeko! Přines našim milým

hostům vodu na umytí a pak připrav večeři!
Když manželka Benjamína vešla do světnice a spatřila apo-

štoly, zachmuřila se a nevrle řekla:
Rebeka: Někomu milým, někomu ne!
Benjamín: Rebeko!
Rebeka: Tobě nestačí, že na nás teď všichni ukazují prstem?!

Někteří ve vesnici nám nechtějí nic prodat! A taky pochybuji, že
to, že nám předevčírem shořela stodola, byla náhoda! A ty sem
teď klidně vpustíš tyhle lidi!

Benjamín: Rebeko, mlč! A udělej, co jsem řekl! Jsou to moji
hosté!

Rebeka: Proč přišli? Vykládat ti znovu o Nazaretském? Ne-
popletli ti už dost hlavu? Benjamíne, vzbuď se ze snu: Nazaretský
je mrtvý a s ním umřelo i jeho učení. Je konec. Nechápeš? Buď
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normální... tak jako kdysi. Lidé časem zapomenou a vše se vrátí
na své místo... jen už to nech být...! Prosím!

Benjamín: Rebeko, ty nevíš, zač vděčím Ježíši, jinak bys ne-
mohla tak mluvit.

Rebeka: Zač mu vděčíš? Za to, že rozdělil naši rodinu?! Náš
národ?! Za to, že jsme tě doma tak často postrádali, protože jsi
běhal za svým Mistrem a místo toho, aby ses staral o rodinu, mod-
lil ses pomalu víc než rabín – ty obyčejný rybář?! Za to, že se nám
teď vysmívají, že jsi uvěřil lžimesiášovi?!

Benjamín: Dost! Přestaň! Ježíš byl skutečně Mesiáš!
Rebeka uštěpačně dodala:
Rebeka: Ale už není!
A pak bouchla dveřmi. Benjamín si unaveně sedl a pokynul

také strnulému Tomášovi a Matoušovi.
Benjamín: Tak to vidíte... Nejenom ve vesnici... mám to i

doma. A nejhorší je, že pochybnosti rozvrátily i mé srdce... To je
ze všeho nejhorší... Ta beznaděj, že všechno bylo marné...

Tomáš: Bratře... rozumím ti. Já jsem zažil něco podobného.
V pátek se zřítil celý můj svět, všechny mé naděje a plány... Zů-
stala mi v duši jen bolest, velká prázdnota a mučivý strach, co
bude dál.

Matouš: My všichni jsme na tom byli podobně.
Benjamín: Pár domů odsud bydlí Efraim – tkadlec. Ten byl

tehdy v Jeruzalémě. S pláčem mi vyprávěl, jak vedli Mistra na
popravu, sotva se udržel na nohách, jak Ho utýrali; poplivaný,
zakrvavený, s potupnou trnovou korunou na hlavě. Lidé, které
velekněží zfanatizovali, prý byli jako šílení nenávistí. Všichni řvali:
Smrt! Ukřižuj Ho! A pak Jej za městem ukřižovali... Teď je všemu
konec... Jeho království, které jsme čekali, už nikdy nepřijde...

Matouš: Já jsem si myslel totéž. Navíc mě trápily výčitky svě-
domí, že jsem utekl, když pro Něj přišli biřicové. On mě před tře-
mi lety vytáhl z takové špíny a já...?

Tomáš: Jen pár hodin před Jeho zatčením jsem s ostatními
vyhlašoval, že i kdybych měl zemřít, nezapřu Ho. A první jsem
utekl, když na Mistra vložili ruce... Nebyl jsem u Něj ani když
umíral...
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Benjamín: Tak tedy... konec.
Benjamín zabořil svou tvář do dlaní a dlouho mlčel. I Tomá-

še a Matouše na chvíli přemohl žal nad svou zbabělostí. Pak se
ale Matouš vzpřímil a pohnutým hlasem pověděl:

Matouš: Benjamíne, my jsme ti vlastně přišli říct... že to ne-
ní konec.

Benjamín: Co není konec?
Tomáš: Stalo se něco, z čeho se sám dosud nemohu vzpama-

tovat... Pán byl uložen do hrobu... ale třetího dne... vstal z mrtvých!
Benjamín pomalu zvedl hlavu a chvíli nevěřícně zíral na apo-

štoly, jako by se zbláznili:
Benjamín: Co to říkáš?
Tomáš: Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se ženám, Petrovi

a pak nám všem...
Na tvářích apoštolů se zračilo všechno to, co zažili, Benjamín

jim nemohl nevěřit.
Benjamín: Ale jsi si jistý, že to byl On?
Tomáš pozvedl ruce a pohnutým hlasem řekl:
Tomáš: Tyto ruce se Ho po Jeho vzkříšení dotýkaly... rány

po kopí v Jeho boku... tato ústa políbila Jeho probodnuté nohy...
On skutečně vstal z mrtvých! Nebyl jsem přitom, když se zjevil
poprvé. Když mi pak bratři radostně zvěstovali, že Jej viděli, opa-
noval mě bolestný smutek a nevěra. Celý týden jsem v tom byl
ponořený... Jak jsem se jen na všechny hněval... Ženy Jej viděly,
Petr, který Ho zapřel, Jej také viděl... a já...?!! Všem se zjevil, tak
proč ne i mně?! Stále jsem byl myšlenkami v tom... záviděl jsem
jim... Tak velmi jsem Jej chtěl uvidět...! A když se pak na osmý
den znovu zjevil, oslovil mě jménem, zavolal mě k sobě. On přes-
ně věděl, co jsem celý týden prožíval... Věděl, jak mi bylo těžko, a
že jsem byl plný smutku a nevěry... A pak... když přišel, zalily mě
slzy, měl jsem velkou lítost nad tím, v čem jsem vězel celý týden...
nad všemi těmi hříchy, které mě ovládly... A On mi nic nevyčítal,
On mě neodsoudil... Vzkřísil mou víru, když mi řekl: „Tomáši, ne-
buď nevěřící ale věřící...“ A já jsem v tu chvíli pevně uvěřil, ano,
Ježíš je Bůh! A tu víru mi už nikdo a nic nevezme... On skutečně
vstal z mrtvých... On žije! Můj Pán a můj Bůh!
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Benjamín měl oči upřené na Tomáše. Všechno, co říkal, sál
jako živou vodu, s každým slovem se do jeho duše vracelo světlo
pravdy. Matouš pokračoval:

Matouš: Když jsem viděl, jak se předtím Tomáš celý týden
trápil, modlil jsem se a moc jsem si přál, aby se Pán znovu zjevil.
Aby Jej Tomáš také viděl... A také bych si moc přál, abys Ho vi-
děl i ty, Benjamíne...! Modleme se, prosme, aby se nám Pán opět
zjevil. On to může! Vždyť On je Bůh!

V té chvíli se prudce otevřely dveře a Rebeka s nevolí nesla
chléb a misku s kaší. Chtěla to vše nejprve hodit na stůl a do toho
říci něco uštěpačného, ale atmosféra, která zavládla ve světnici, ji
omráčila. Zarazila se a pak beze slova položila jídlo na stůl a vyšla
ven. Apoštolé dále vyprávěli Benjamínovi o svých setkáních se
vzkříšeným Pánem. Rebeka poslouchala za dveřmi, pak otevřela.

Rebeka: Prosím, odpusťte mi. To, jak jsem se chovala, bylo
zlé.

Pak odešla a plakala:
Rebeka: Bože, odpusť mi!
Benjamín dychtivě naslouchal slovům Tomáše a Matouše

dlouho do noci. Ovládla ho radost, které byli apoštolé plni. Na
druhý den zavolal všechny učedníky i ty, kteří byli Mistru naklo-
něni, a apoštolé jim zvěstovali Kristovo vzkříšení.

Bartoloměj s Filipem také obcházeli vesnice a vyhledávali
bratry. Nedaleko jedné z nich potkali pastevce s nevelkým stá-
dem. Když je muž uviděl, oči mu zalily slzy. Hned běžel k nim.
Padl apoštolům kolem krku a volal:

Eleazar: Co to jen udělali s Ježíšem?! Proč zabili ztělesněnou
dobrotu a milosrdenství? Jak se mohlo nebe dívat na takovou
křivdu?! Proč země neotevřela svá ústa a nepohltila vrahy Spra-
vedlivého?!

Apoštolé se vymanili z nečekaného objetí a tázavě hleděli na
muže před sebou:

Bartoloměj: Kdo jsi, bratře?
Eleazar: Copak si nepamatuješ na dobrodiní, které váš Mistr

prokázal jednomu ubožákovi před léty, nedaleko tohoto místa?
Filip: Je mi to líto, ale nevzpomínám si.
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Eleazar: Já jsem ten malomocný, kterého zde Ježíš očistil.
A vy jste Jeho nejbližší učedníci. Hned jsem vás poznal. Nejed-
nou jsem vás s Ním viděl.

Pak začal usedavě plakat:
Eleazar: Slyšel jsem, co mu udělali! Že Jej zabili... krutě za-

bili... On nic zlého neučinil! Vím to! Ještě nikdy jsem nepotkal
nikoho, jako byl On! On mě zachránil! Byl jsem malomocný a On
mě uzdravil! Ne! Víc! Mou duši vyrval ze samých bran pekla! Do-
kud budu dýchat, budu za Něj Hospodinu vzdávat díky!

Bartoloměj: Už vím! Vzpomínám si! Bylo to téměř před tře-
mi lety. Mistr tu nedaleko mluvil. Tehdy se k Němu na horu shro-
máždil veliký zástup. Když jsme pak sestoupili dolů, všichni šli
za Ním...

Eleazar – neboť tak se jmenoval malomocný – si utřel slzy a
řekl:

Eleazar: Ano. Tak to bylo. Choroba mě obrala o všechno –
o domov, o rodinu, o sílu... udělala ze mě trosku. Vyhnali mě z
vesnice, protože bych mohl nakazit druhé. Mé tělo den ode dne
vypadalo strašlivěji: vlasy mi vypadaly, kůži pokryly rány... zne-
tvořená tvář... hnis rozežíral mé uši, nos i ústa. Hnil jsem zaživa
jako mrtvola. Všichni přede mnou utíkali... Byl jsem zoufalý a
chtěl jsem již skoncovat se svým mizerným životem...

Filip: A jak ses dozvěděl o Ježíši?
Eleazar: Ó, to nebylo vůbec těžké! Jeho pověst divotvůrce

Jej předběhla dříve, než někam přišel. Všichni o Něm mluvili.
Řekl jsem si, že se k Němu musím za každou cenu dostat. Ježíš
byl má poslední naděje.

Bartoloměj: Pamatuji si, že se lidi tísnili kolem Ježíše, pro-
tože chtěli všechno slyšet. Mistr právě mluvil, když jsem zpozo-
roval, že se něco děje. Lidé začali křičet, utíkat... a pak jsem tě
uviděl, jak jdeš vzniklou uličkou v zástupu přímo k Mistrovi.

Eleazar: Vlekl jsem se z posledních sil. Mnozí vzali do rukou
kameny, hole a hrozili mi... Ale mně to bylo jedno. Žádná moc
na světě by mě v té chvíli nedokázala zadržet. Musel jsem k Ně-
mu...! Padl jsme před Ním do prachu a moc jsem plakal. Říkal
jsem: „Pane, můj život je zcela zbabraný! Hnusím se i sám sobě!
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Zaživa umírám! Smiluj se! Pomoz mi! Věřím, že budeš-li chtít,
můžeš mě očistit!“ A pak jsem už jen plakal a opakoval: „Chceš-li,
můžeš mě očistit!“... A víte, co udělal Ježíš?

Bartoloměj: Víme! Řekl ti: „Chci, buď čistý!“
Eleazar: Ne, ne! To není všechno! On přistoupil ke mně a po-

ložil na mě svou ruku...! Víte, jak mi bylo? Celá léta se mě nikdo
nedotkl! Všichni se mě štítili, protože se báli, že se nakazí. I v té
chvíli začali mnozí křičet hrůzou a varovat Mistra. Ježíš ale přesto
nechal svou ruku na mé hlavě, sklonil se ke mně a tiše mi řekl:
„Horší je malomocenství duše. Varuj se hříchu!“ Pak se vzpřímil
a pověděl: „Chci, buď čistý!“

Filip: A ty jsi byl hned čistý od svého malomocenství! Nás
všech se zmocnil úžas! Lidé kolem začali křičet radostí, zpívat,
tancovat a volat Bohu na slávu!

Eleazar: Ano. Stačilo pouhé Jeho slovo! ... Ale musím vám
teď, zde před Bohem říct, že se stalo ještě něco většího. Já jsem
totiž tehdy pocítil Ježíšův dotek nejenom na své hlavě... ale také
na své duši. Ježíš měl pravdu! Víc potřebovala uzdravení má hří-
chem malomocná duše… Když vyslovil: „Chci, buď čistý!“, najed-
nou mi bylo, jako bych se znovu narodil.

Bartoloměj: Chvála Hospodinu, který ti tak učinil!
Eleazar: Chvála i Ježíši, neboť On od Boha přišel! Jeho ru-

kama Bůh udělal zázrak!
Filip: Pokud si pamatuji dobře, Pán tě pak poslal, aby ses

ukázal knězi a obětoval dar, který Mojžíš přikázal.
Eleazar: Bylo to tak, jak říkáš. Udělal jsem to... jenom v jed-

nom jsem neposlechl... Mistr řekl, abych o tom nikomu neříkal...
Jak bych ale mohl mlčet o dobrotě Boží, která se ke mně skloni-
la?! Vždyť by mi jazyk zdřevěněl! Vyschla by má ústa, jestli bych
mlčel! Vrátil jsem se domů a všem jsem vyprávěl o Ježíši! Tehdy
všichni moji sousedé, známí... moji bratři... v Něho uvěřili. Nejed-
nou pak, když Mistr přišel do Galileje, jsme spolu se zástupy pu-
tovali, abychom slyšeli Jeho slova. Doma jsme o nich pak mnoho
mluvili a snažili se podle nich také žít... Pak jsem viděl větší záz-
raky, než bylo uzdravení mého těla, ty zázraky vykonala Boží do-
brota v srdcích mých blízkých... Říkám větší, protože vím, že udě-
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lat něco se vzpurným lidským srdcem je daleko těžší než s tělem...
Teď jsme všichni zdrceni nespravedlivou smrtí Mistra...

Bartoloměj: Jak se jmenuješ, bratře?
Eleazar: Eleazar.
Bartoloměj: Eleazare, zaveď nás prosíme ke svým. Zavolej

všechny, kdo uvěřili v Ježíše. Máme pro vás velmi důležitou zprávu!
Eleazar vzal apoštoly do svého domu. Pozval k sobě všechny,

kdo chodili za Ježíšem, byli Mu v srdci nakloněni a nesouhlasili
s Jeho nespravedlivou popravou. Nazítří se k němu sešlo více než
dvacet mužů. Apoštolé k nim promluvili:

Bartoloměj: Muži, bratři, slyšeli jsme tady od Eleazara, že
jste bohabojní a že jste nejednou vynaložili své síly i čas na cestu,
abyste slyšeli slova našeho Mistra. A řekl nám také, že teď jste zdr-
ceni Jeho náhlou a nespravedlivou smrtí.

Chvíli bylo ticho a pak se za všechny ozval kmet s dlouhými
bílými vlasy, jehož tvář prozrazovala nejenom energičnost a roz-
hodnost, ale teď také hluboký smutek:

Kmet: Jsme v bolestných rozpacích, bratři. My jsme uvěřili,
že Ježíš je Mesiáš, na kterého náš národ čekal celá staletí. Když
jsme slyšeli Jeho slova, viděli zázraky, které dělal... naše srdce se
plnilo radostí a nadějí. Mohl by snad tak velké věci dělat obyčej-
ný smrtelník? Každý věděl, že ne! Věřili jsme, že Ježíš přišel od
Boha... Sám jsem byl u toho, když několika chleby nasytil pětiti-
sícový zástup. Bylo to tu, v Galileji, na druhém břehu Jordánu.

Jiný muž ho doplnil:
Muž: Pamatuji si to přesně. Byl už večer a Mistr ještě mluvil

a uzdravoval nemocné a pak znovu mluvil... Z celodenního hor-
ka byli už všichni úplně vyčerpáni, jen On vypadal, jakoby úna-
vu ani necítil.

Bartoloměj: Nakonec se přece jen unavil, a já jsem se odvá-
žil Ho vybídnout: „Pane, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Pro-
pusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo, vždyť celý den nic nejedli.“
Mistr se na nás podíval a překvapil nás slovy: „Nikam nemusejí jít.
Vy jim dejte jíst.“ Na tom pustém místě ale nebyla žádná možnost
koupit chleba.

Filip: Když se Ježíš rozhlédl, řekl mi: „Filipe, kde nakoupíme
chleba, aby se všichni najedli?“ A tak jsme se s Bartolomějem nejistě
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dívali jeden na druhého. Pán mě zkoušel, sám věděl, co chce uči-
nit. Já jsem Mu řekl: „Ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na
každého něco dostalo!“

Bartoloměj: Ondřej Mu tehdy ve své dětinské naivitě ozná-
mil, že máme jen pět chlebů a dvě ryby. Chvíli jsem se na něho
zlobil, proč to vůbec říká. Vždyť, co to je pro tolik lidí. Když Pán
viděl, jak jsme v úzkých, řekl, ať Mu tu trochu jídla přineseme.

Filip: Pak jsme měli zástupy rozsadit po trávě. Chvíli jsem
měl vážně strach, jak to skončí. Vždyť lidé mají oči i uši, snadno
si mnohé věci domyslí... a dělit mezi ně těch pár chlebů a dvě ubo-
hé rybičky... Váhali jsme, ale Petr se vzpamatoval první a hned za-
čal všechny organizovat.

Muž: Já jsem byl mezi lidem. Všichni okamžitě pochopili, že
se bude něco dít. Byli jsme napjatí a dychtivě jsme to očekávali.

Filip: Vnímal jsem to, a proto se mi chtělo v jedné chvíli uté-
ci, útočily na mě myšlenky: Jestli se nic nestane, neprojde to jen
tak... lidé budou zklamáni... Dnes se za to stydím, jak málo jsem
ještě tenkrát věřil Bohu.

Ostatní mužové se začali také živě zapojovat:
Mužové:
– Já jsem seděl nedaleko Mistra a velmi pozorně sledoval, co

se bude dít... Vlastně Mistr neudělal nic zvláštního, jen tak jako
obyčejně pozvedl oči k nebi, vzal chléb a vzdával Bohu díky... a
pak... pak jej začal lámat. To, co jsem ale viděl potom, mi vyra-
zilo dech. On ulamoval z poloviny chleba kusy. A tak dělil done-
konečna... a dával to svým učedníkům a oni nám a my jsme to
pak roznášeli ostatním.

– A stejně to bylo s rybami. Nechápal jsem, jak je to možné!
Jakoby ten chléb i ryby v Jeho rukách rostly.

– My jsme jedli, kolik kdo chtěl, až jsme se všichni nasytili.
V Ježíšových rukách se chléb doslova množil.

– Ti, co seděli nejdále, zpočátku nepochopili, co se děje. Ale
postupně o tom zázraku začali všichni mluvit a pak se zvedl po-
řádný šum, protože když dojedli, posbírali z těch pěti chlebů to,
co zůstalo – a zbylo dvanáct plných košů zbytků chlebů! Mnoho-
násobně víc, než bylo na začátku.



151

Filip: A víš, bratře, kolik nás tam tehdy bylo?
Jeden z mužů: Strašně moc.
Filip: Matouš to přibližně spočítal – 5 000 mužů kromě žen

a dětí.
Bartoloměj: Když se všichni vzpamatovali, začaly se odevšad

ozývat výkřiky obdivu...
Všem mužům se teď tak jasně oživily vzpomínky na tento

Pánův zázrak:
Mužové:
– Mnoho jsem o tom, co jsme tam tehdy zažili, uvažoval a po-

chopil jsem, že kdyby Mistr chtěl, třeba celý svět mohl být Jeho,
takovou moc měl. Ale Jemu o to nešlo, ani o obdiv… On chtěl
pro Boha získat lidská srdce. A vždy, když jsem Ho potom slyšel
kázat, jen jsem se v tom přesvědčení ještě utvrzoval.

– I já si to myslím. Byl jsem tam, když Mistr uzdravil Eleaza-
ra. Předtím nám na hoře, tu u Kafarnaum, vyprávěl o tom, jak
máme žít, jak se modlit... a vždy dodal, že když to tak budeme
dělat, odplatí nám náš Nebeský Otec. Ještě nikoho jsem neslyšel
mluvit o Bohu s takovou synovskou láskou.

– Což se ale nedá vůbec říct o našich učitelích zákona. Znají
Písmo do poslední litery, ale zdá se, že neznají Toho, o kom Písmo
mluví.

– Bratři, trápí mě myšlenka: proč to velekněží a zákoníci
udělali... Ježíš nic zlého neučinil. Jen dobré... Snad to bylo ne-
dorozumění, omyl...

Bartoloměj: Udělali to ze zášti...
Muž: ... ze zášti? Ale vždyť jsou to lidé, kteří slouží Bohu...

Znají Písmo lépe než kdokoliv jiný... Jak by mohli udělat něco
takového? Proč by to dělali?

Bartoloměj: Protože... nemilovali pravdu.
Muž: ... nemilovali pravdu...
Filip: Bratře, už prorok Jeremiáš říká, že nejlstivější ze všeho

je lidské srdce. I Mistr mluvil o tom, že z lidského srdce vycházejí
zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, křivá svědec-
tví... protože v něm sídlí hřích. Proto nejtěžší boj není s nepříte-
lem, ale se sebou samým. Ti, kteří zlu podlehli, buď nikdy ten
boj nevedli anebo bojovat přestali.
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Bartoloměj: Je to jako se zahradou: když plevel nevytrháš,
proroste vše a udusí, cos nasadil.

Jeden z mužů, který zatím jen tiše poslouchal, se teď ozval:
Jeden z mužů: Máte pravdu. Nejtěžší je přemoci sebe. Víte,

já jsem od mládí zachovával přikázání. Všechna. A myslel jsem
si, jak jsem dobrý. Ale když jsem o nich uslyšel mluvit Ježíše... byl
jsem otřesen.

Filip: Která myslíš?
Jeden z mužů: Třeba to, když řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno:

‚Nezabiješ.‘ Ale já vám pravím: každý, kdo se hněvá na svého bratra bez
příčiny, bude vydán soudu.“ (Mt 5,21n) a také: „Slyšeli jste: ‚Oko za oko,
zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi.“
(Mt 5,38n) Moc jsem nad tím přemýšlel a po dlouhé době jsem
začal chápat, že Ježíši nejde jen o zevnější zachovávání přikázání,
ale On míří přímo k jeho jádru: nejen, aby člověk navenek ne-
jednal zle, ale aby vytrhl ze svého srdce kořen zla – pýchu, po-
mstu, nenávist... Jak jste vlastně řekli i vy.

Jak už to ve vesnicích a malých městech bývá, zpráva, kterou
apoštolé přinesli, se šířila velmi rychle. První den po sobotě pu-
tují skupiny mužů z různých vesnic a městeček na vyvýšeninu
malé hory u Kafarnaum. Po cestě se k nim přidávají ještě další.
Zprávy o Ježíši Nazaretském jsou nejžhavějším tématem všech je-
jich rozhovorů, a také čekají na slovo Ježíšových učedníků. V zá-
stupu jsou i ti, které Pán Ježíš uzdravil, osvobodil od démonů,
nebo ti, kteří byli prostě jen svědky Jeho zázraků a následovali
Ho, protože viděli, že učí jako ten, kdo má moc, a ne jako záko-
níci. Jsou to převážně muži, ale je tu vidět i malého chlapce Ru-
bena, který se drží svého tatínka jménem Juda za ruku. Ti dva
jdou zdaleka už od časného rána. Otec se proto starostlivě sehne
k synovi a ptá se ho:

Juda: Nebolí tě nohy, Rubene?
Malý Ruben rychle a rozhodně zavrtí hlavou. V tom zahléd-

ne v dálce druhého chlapce a ukáže na něj prstem.
Ruben: Tati, podívej, tam je Manases. Můžu jít za ním?
Juda: To je ten chlapec, který tehdy měl těch pět chlebů a

dvě ryby, které pak Ježíš rozmnožil a nasytil velký zástup?
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Ruben: Ano, to je on.
Juda: S tím si asi dobře rozumíš, že?
Ruben: Moc dobře, určitě se také těší, že uvidí znovu Ježíše.
Juda: Tak běž, synku, ale buď někde nablízku, aby ses mi

neztratil.
Ruben: Dobře, tati.
Malý Ruben radostně doběhl svého kamaráda. Zanedlouho

jeho otce oslovil muž, který se k nim přidal po cestě.
Bóaz: Pokoj tobě, jmenuji se Bóaz. Máš pěkného chlapce. Je

vidět, že je živý a vytrvalý.
Juda: Pokoj i tobě. Ano, Ruben teď běhá velmi rád. Kdysi

totiž nemohl. Měl ochrnuté obě nohy. Trpěl velkými bolestmi.
Vždy se jen smutně díval, jak ostatní děti kolem běhají, hrají si
a skotačí.

Bóaz: Opravdu? To bych nikdy neřekl. A jak se podařilo jej
vyléčit?

Juda: Vyléčit se jej právě že nepodařilo žádným lékařům, ale
Ježíš jej zázračně uzdravil. Jen se ho dotkl a hned byly jeho no-
hy zdravé. Přál bych ti vidět tu radost a vděčnost, jakou to dítě
prožívalo!

Bóaz: To bylo tehdy, když poprvé zázračně rozmnožil chleby
a nasytil 5 000 mužů?

Juda: Ano. Před tím zázrakem Ježíš vystoupil na horu a po-
sadil se tam. Sešly se k Němu celé zástupy a měly s sebou chromé,
mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k Jeho nohám
a On je uzdravil. I já jsem k Jeho nohám položil svého ochrnuté-
ho synka. Tehdy byl uzdraven. Zástupy se divily, když viděly, že
němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí a vele-
bily Boha Izraelského!

Chvíli se zamyslel a pak pokračoval:
Juda: Od té doby malý běhal za Ježíšem, kde se jen dalo. Pro-

tlačoval se k Němu zástupem, aby byl u Něho co nejblíž. Učedníci
se na něho i na jiné děti trochu zlobili, že Mistra často obtěžují.
Když Ruben tak dětsky upřímně toužil být s Ježíšem, neměl jsem
sílu mu v tom bránit. A jakým překvapením pro mě bylo, že se
Ježíš na něj nehněval, ale spíš řekl až s nespokojeností apošto-
lům: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří
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království Boží.“ A opravdu, Ruben tak lehce přijímal každé Ježí-
šovo slovo a ani v nejmenším o něm nepochyboval. Nejšťastnější
ale byl, když si ho Ježíš jednou vzal na kolena, nebo když na něj
vložil ruce a požehnal mu.

Bóaz: No, tak to už se nedivím, že jste se vydali na tuto ces-
tu spolu.

Juda: Musel jsem ho vzít. Nedal by mi pokoje. On totiž stále
touží po tom vidět znovu Ježíše Nazaretského.

Oba muži se na chvíli odmlčeli. Bóaz zvážněl a váhal s od-
povědí. Pak smutně řekl:

Bóaz: Ale tentokrát Ho s největší pravděpodobností neuvidí...
Znovu se na chvíli odmlčel a pak se zeptal:
Bóaz: Ví vůbec o tom, co se s Ježíšem z Nazareta stalo?
Juda: Ví. Když se dozvěděl, že Ježíše zabili, rozplakal se tak,

že se až zajíkal. Nemohli jsme ho utišit. Nechtěl ani jíst a jen opa-
koval: „Proč, tatínku? Proč? Přece mě uzdravil!“

Ani jsem mu nemohl říct, jak strašnou smrtí Ježíš zahynul.
Kdybych mu řekl, že ta kolena, na která ho Ježíš bral, byla úplně
rozbita od pádů pod křížem, že ta hlava, která se k němu s lás-
kou skláněla, byla posměšně ověnčena trnovou korunou, a že ty
ruce, které se ho dotkly, aby ho uzdravily, a které mu žehnaly, by-
ly krutě přibity na kříž velkými hřeby, byl by to ani nevydržel...
nesnesl by to.

Bóaz: Ani dospělý muž to nemůže snést, ne tak dítě. Já jsem
také znal Ježíše. Byl jsem mezi těmi čtyřmi v Kafarnaum, kteří
nesli k Ježíši ochrnutého přítele. Když jsme se k Němu nemohli
dostat, rozebrali jsme střechu domu, kde Ježíš právě byl, a spu-
stili jsme našeho ochrnutého přítele před Něj. Ježíš ho pak uzdra-
vil pouze svým slovem. Vzpomínáš si na tu událost?

Juda: Ano, ano, vzpomínám si... Kdo by na to mohl zapome-
nout!

Bóaz: Pak jsem Ježíše následoval do Jeruzaléma a také až na
Golgotu...

Tu náhle umlkl, jako by se zarazil při pohledu na něco straš-
ného. Oči mu zvlhly a až po chvíli byl schopen pokračovat.

Bóaz: Když se mi vybaví ten pohled na Ježíše zbičovaného,
celého rozdrásaného, potupeného, s trnovou korunou, jak ční
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přibitý na kříži... ještě teď se celý třesu... A to jsem dospělý muž.
A když jsem pak zpovzdálí viděl, jak Jeho mrtvé, ranami pokry-
té tělo nesou na nosítkách čtyři muži k pohřbení, jako jsme my
tehdy nesli našeho ochrnutého přítele, klesl jsem na zem jako
přibitý bolestí a žalem. Pochovali Ho – Jeho, který křísil mrtvé.
Nemohl jsem pochopit, jak se s Ním toto všechno mohlo stát.

Juda: I malý Ruben chodil jako tělo bez duše. Ale když usly-
šel, že Mistrův hrob je prázdný a také, že se proslýchají zvěsti o
Ježíšově zmrtvýchvstání, už se jen těší, že Ježíše znovu uvidí.

Bóaz: V tomto dětem závidím. Je jim tak lehko uvěřit. A my
dospělí...?! Jak těžko se nese tíha té strašné skutečnosti, která se
stala.

Juda: Někdy si říkám, jestli bychom se v tom neměli od dětí
učit. Jak to říkal Ježíš? „Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího krá-
lovství“? (Mt 18,3)

Bóaz: Ano, tak nějak. A taky, že máme přijmout Boží králov-
ství jako děti. Tehdy, když jsem spouštěl dírou ve střeše před Je-
žíše svého přítele, připadal jsem si, že jednám až dětsky, ale Pán
naši víru odměnil. Dokonce mu odpustil hříchy... Když to ale sly-
šeli farizeové a zákoníci, pohoršili se, že prý je to rouhání, vždyť
hříchy může odpouštět jedině Bůh. (Mk 2,1-13)

Juda: Ježíš jim tehdy odpověděl: „Je snadnější říci ‚odpouštějí
se ti hříchy‘, nebo říci ‚vstaň a choď‘?“ Tím je dostal do úzkých. Ne-
měli, co by Mu na to odpověděli. A Ježíš tedy pokračoval: „Aby-
ste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochr-
nutému: ‚Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.‘“ A on hned před nimi
vstal, vzal to, na čem ležel, odešel domů a oslavoval Boha.

Bóaz: Tehdy se nás všech zmocnil úžas a chválili jsme Boha.
Byli jsme naplněni bázní, že jsme mohli vidět takové nepochopi-
telné věci. Ale farizeové a zákoníci byli vůči Ježíši plni zášti. Ne-
mohli jsme pochopit, proč s námi také neoslavují Boha. My jsme
se radovali ze zázraku, a oni osnovali plány proti Ježíši, jak Jej
zničit. Nemohl jsem pochopit, co proti Němu pořád mají. Vždyť
stále dělal jen dobro. Pořád si hledali nějakou záminku, aby Ho
mohli obžalovat. Ale byli bezmocní. I tak nechápu, jak to, že se
jim to teď podařilo... Jakou vinu na Něm našli? Nikdy bych si
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nemyslel, že to dojde tak daleko. Jak se to jen všechno mohlo tak
strašně zakončit?

Juda nevěděl, co by mu na to mohl odpovědět... Argumen-
tovat tím, co tvrdil malý Ruben, totiž, že Ježíš Kristus vstal z mrt-
vých, se mu zdálo příliš smělé, i když to zní krásně... a tak šli chvíli
mlčky. Pak si Bóaz znovu hlasitě povzdechl:

Bóaz: Když jsme před Ježíše tehdy nesli ochrnutého přítele –
on jde na horu také, ukázal bych ti ho, ale před chvílí mi někde
zmizel z očí – byli jsme plni víry. Ale potom, co Ježíš zemřel, jako
by mě ta víra opustila... Ale snad ještě zůstává nějaká naděje...
Proto jsem také přišel, když nás teď Jeho učedníci svolali.

Juda: No můj Ruben očekává velmi mnoho.
Pomalu se přiblížili k hoře. Už zdálky vidí mnoho lidí, kteří

přišli z bližšího okolí. Sedí v trávě a také vzpomínají na časy, kdy
byl Ježíš ještě mezi nimi a vyučoval je tu.

Izák: Sešlo se nás tu celkem hodně. Kolik nás může být?
Josef: Myslím, Izáku, že asi daleko víc než pět set.
Izák: Když ještě žil Ježíš a vyučoval, sešlo se nás mnohem víc.

Vzpomínáš, Josefe, když nás pak nasytil a zůstalo dvanáct plných
košů zbytků?

Jákob: Přišli jsme tam plni touhy, hladoví po Božím slově. Mě
Ježíš před tím osvobodil od démonů, kteří mě dlouhou dobu trý-
znili. Tehdy jsem po mnoha letech znovu zakusil pokoj, mír a ra-
dost v srdci. V Jeho blízkosti mě tento pokoj zaplavoval jako moře.
Proto jsem toužil být Mu nablízku, slyšet Jeho slova, která jakoby
vlévala do mého srdce nový život.

Izák: Všichni jsme to vnímali. Jakoby tam, kde byl On, bylo
opravdu i to Boží království, o kterém mluvil. Proto jsme za Ním
chodili.

Josef: A Pán se vždy nad námi smiloval. Uzdravoval a hlavně
nás vyučoval. Trvalo to dlouho a dlouho... vzpomínáš, Jákobe?
Ale nám se zdálo, jako bychom teprve přišli. Den se už začal schy-
lovat k večeru, ale nikomu se nechtělo odcházet.

Izák: Á, podívejte, tady běhá ten chlapec, který tehdy měl
u sebe chleby a ryby, kterými nás Ježíš nasytil. Pojď sem, chlapče.
Kolik jsi to měl těch chlebů a ryb, které Ježíš potom rozdělil me-
zi nás všechny?
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Manases: Měl jsem pět chlebů a dvě ryby.
Josef: A nás tehdy bylo pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. A

nikdo z těch tvých pěti chlebů nebyl hladový.
Manases: Podívejte se, schoval jsem si kousek toho zázračně

rozmnoženého chleba na památku. Je už sice suchý, ale je to on.
Jákob: Chléb ti tedy ještě zůstal, ale Ježíš už s námi nezůstal,

aby nám ho znovu rozmnožil.
Tu se tam objevil malý Ruben a znovu hlasitě pronesl své

vroucí přání.
Ruben: Ale možná dnes bude Ježíš znovu mezi námi.
Muž se jen smutně usmál a pomyslel si:
Jákob: Raději ti, chlapče, nebudu vysvětlovat, proč tu dnes

Ježíš Nazaretský nebude. Těžko a bolestně se s tím vyrovnáváme
i my, a co teprve ty, dítě...

A mlčky sklopil zrak. Ruben se svým kamarádem viděli, že
jejich nadšené očekávání tu nenašlo ohlas, a tak spolu znovu od-
běhli.

Josef: Slyšel jsi, Jákobe, že prý se Ježíš už víckrát ukázal apo-
štolům. A to už i tu, v Galileji. Možná se Ježíš opravdu může uká-
zat i nám.

Jákob jen pokrčil rameny.
Chlapci zatím dál běhali mezi lidmi. Všude slyšeli, jak lidé

vzpomínají na Ježíšovy zázraky a také na Jeho dobrotu, milosr-
denství a lásku. O té bylo nejvíce slyšet od obrácených celníků a
nevěstek, kteří byli kdysi přítomni na hostině, kterou pro Ježíše
uspořádal Matouš, potom, co jej Ježíš povolal. Téměř všichni pak
změnili svůj život a následovali Ježíše. Přišli také dnes, aby slyše-
li mluvit Jeho učedníky. Zvykli si už, že oni mluví, uzdravují a
jednají v Ježíšově jménu, vždyť je mnohokrát Ježíš vysílal kázat
mezi lid. Všichni lidé si posedali okolo vyvýšeniny, kde předtím
sedával Ježíš se svými učedníky, když je učil. Na tom místě se teď
postavil Šimon Petr a ostatní apoštolové. Nejblíže Petra bylo vi-
dět Jana a jeho bratra Jakuba... Zástup bratří najednou ztichl v
napjatém očekávání... Petr s Janem a Jakubem stáli před nimi.
Petr začal hlasitě, aby ho bylo slyšet. Jeho zvučný hlas se roznesl
nad hlavami zástupu...
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Petr: Pokoj vám, bratři. Pomodleme se společně modlitbu,
kterou nás tu, na této hoře, naučil náš Pán Ježíš Kristus a vložil
do ní sedm proseb.

Všichni vstali a Petr začal:
Petr s ostatními:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.
Tato modlitba mohutně zazněla tak mnohými hlasy Ježíšových

učedníků. Každý přitom měl hned v živé paměti den, kdy je na
tomto místě Ježíš tuto modlitbu učil a mnozí byli při vzpomínce
na to silně dojati. Ještě chvíli zůstali mlčky stát, ponořeni do mod-
litby. Petr v srdci úpěl k Pánu:

Petr: Pane, když jsi tu byl na hoře s námi a viděl jsi tento zá-
stup, jala Tě nad nimi lítost a řekl jsi, že jsou zesláblí a rozptýlení
jako ovce nemající pastýře. Tím více, Pane, dnes... Shlédni na ně,
jsou zlomeni tvou smrtí, dej se jim poznat – Ty živý, tak jako ses
dal poznat nám. Buď tu s námi, Pane, se svou mocí. Amen.

Jan vyhledal očima Ježíšovu matku. Ano, byla tam... blízko...
mezi zástupem lidí obklopena věrnými ženami, které Ježíši slou-
žily ze svého majetku, když ještě chodil po Galileji. Pohledem svou
matku prosil o pomoc... Maria lehce pokynula hlavou. Jan věděl,
co to znamená... Určitě se ona, jíž je Pán z kříže svěřil, bude za ně
modlit. To mu dodalo odvahy. Petr se otočil k zástupu. Oči všech
se upřely na něj. Petr jim pokynul, aby se posadili. Všichni se te-
dy znovu usadili do trávy. Apoštolé zůstali stát po Petrově boku.
Petr začal mluvit.

KÁZÁNÍ NA HOŘE

Petr: Drazí bratři, shromáždili jsme se na místě, kde nám i
budoucím Ježíš předal svá přikázání. Tato hora je jen nedaleko
od Kafarnaum. Zde Ježíš začal své veřejné působení. Tři roky s
námi chodil po Galileji a Judsku, učil a konal mocné divy a zá-
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zraky. Před několika dny byl v Jeruzalémě ukřižován...! Třetího
dne ale Pán vstal z mrtvých! Ukázal se nám. Dal nám důkazy, že
žije! My jsme s Ním jedli a pili a naše ruce se Ho dotýkaly! Jeho
hrob, hlídaný římskými vojáky, zůstal navždy prázdný! Poslal nás
do Galileje a slíbil, že i zde Ho uvidíme. Před několika dny se nám
ukázal u našeho jezera. Sám nám přikázal, abychom se dnes shro-
máždili na tomto památném místě. Vy jste přišli, překonali jste
strach z pronásledování ze strany velekněží, farizeů a saduceů.

Nejprve vám s Janem a Jakubem připomeneme slova, která
zde Ježíš pronesl.

Bůh nám dal skrze Mojžíše Desatero – Boží přikázání. Ježíš
v kázání na této hoře, jak jsme je ještě před nedávnem od Něho
slyšeli, ukázal na podstatu Božích přikázání, abychom byli chrá-
něni před závislostí na zlu a před duchem, který je lhář a vrah
lidstva!

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán
soudu.“ Ježíš ale v Boží autoritě řekl: „Já však vám pravím, že kdo se
hněvá na svého bratra, bude vydán soudu.“ Dále řekl: „Kdo ponižuje
bratra, že je prázdný na rozumu, bude vydán synedrionu a kdo mu řek-
ne: ‚Blázne‛, propadne ohnivému peklu.“ (Mt 5,21n)

Ježíš každému z nás zdůraznil, že první krok ke smíření s bra-
trem mám udělat já sám, i když se cítím nevinen. Řekl: „Přinášíš-li
svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech
svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve
přijď a přines svůj dar.“ (Mt 5,23n)

Jan: Ježíš na této hoře v  Boží moci vysvětlil i další přikázání
Desatera: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezcizoložíš!“ Pán řekl: „Já vám
však pravím, že každý, kdo hledí žádostivě na ženu, už s ní zcizoložil ve
svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi ho a odhoď od sebe, ne-
boť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo
bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď
od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se
celé tvé tělo dostalo do pekla.“ (Mt 5,27-30)

Ježíš to nemyslí doslova, ale zdůrazňuje tím vnitřní radikál-
nost, s níž máme vyrvat své oko od pohledu, který by jinak zapří-
činil hřích. A rovněž vnitřně musím mít ruku jak odseknutou,
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aby se mi nestala nástrojem hříchu, který zotročuje a vrhá celé-
ho člověka do pekla.

Dále Ježíš připomenul: „Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou man-
želku, ať ji dá rozlukový lístek.‘ Já však vám pravím: ‚Každý, kdo propustí
svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se
s propuštěnou oženil, cizoloží.‘“ (Mt 5,31n)

Jakub Zebedeův: Ježíš k otázce odpuštění řekl: „Slyšeli jste, že
bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘ Já však vám pravím, abyste se zlým
nejednali jako on s vámi. Ale uhodí-li tě do pravé tváře, nastav mu i dru-
hou.“ A co se týče vztahu k nepříteli, řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno:
‚Milovat budeš bližního svého a nenávidět svého nepřítele.‘ Já však vám
pravím: ‚Milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo vás pronásledují, aby-
ste byli syny Nebeského Otce, neboť On dává svému slunci svítit na dobré
i na zlé a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.‘“ (Mt 5,38n.43-45)

Petr: Dále Ježíš varoval před okázalou dobročinností. Řekl:
„Varujte se, abyste dobročinnost nekonali okázale před lidmi. Jinak nebu-
dete mít svou odměnu v nebi. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit
pozornost, jak to činí pokrytci v synagogách, aby došli slávy u lidí. Ti už
dostali svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co
činí pravice, aby dobrodiní zůstalo skryto. Pak ti Bůh odplatí.“ (Mt 6,1-4)

Jan: Když nám Ježíš předal na této hoře modlitbu Otčenáš,
na závěr dodal vysvětlení jen k prosbě: „Odpusť nám naše viny, jako
i my odpouštíme našim viníkům.“ Ježíš řekl: „Neboť jestliže odpustíte li-
dem jejich přestoupení, i vám odpustí váš Nebeský Otec. Jestliže však lidem
neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“ (Mt 6,14n)

Jakub Zebedeův: O postu Pán řekl: „Když se postíte, netvařte
se utrápeně jako pokrytci. Neukazuj před lidmi, že se postíš. Tvůj Nebeský
Otec vidí, co je skryto a odplatí ti.“ O majetku pak řekl: „Neukládejte
si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kra-
dou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je mol ani rez neničí a kde je zlo-
ději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé
srdce.“ Ještě Ježíš zdůraznil: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, ne-
boť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a dru-
hým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu.“ (Mt 6,17-21.24)

Petr: O denních starostech a trápeních nám Pán řekl: „Ne-
dělejte si starosti, co budete jíst, co budete pít, co si budete oblékat. Váš
Nebeský Otec ví, co potřebujete. Hledejte nejprve Jeho království a Jeho
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spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Pán ještě zdůraznil:
„Nedělejte si starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Každý den má
dost vlastního trápení.“ (Mt 6,31-34)

Jan: O odsuzování bližních nám Ježíš řekl: „Nesuďte, abyste ne-
byli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a ja-
kou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku
svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nejprve vyjmi ze svého
oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého
bratra.“ (Mt 7,1-3.5)

Jakub Zebedeův: K potřebě opatrnosti vůči úskočným lidem
Pán řekl: „Nedávejte svaté psům a neházejte perly před svině, neboť je
nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Varujte se falešných proroků,
kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou vlci hltaví. Po je-
jich ovoci je poznáte. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný
strom dává špatné ovoce. Tedy po ovoci je poznáte.“ (Mt 7,6.15-17)

Petr: O vyslyšení modlitby řekl Pán: „Proste a bude vám dáno,
hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Což by někdo z vás dal
svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho
prosí o rybu? Jestliže vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary,
čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré dary těm, kdo Ho prosí.“ A Ježíš
dodal zlaté pravidlo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy
ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci.“ (Mt 7,7-12)

Jan: O dvou cestách náš Pán řekl: „Vcházejte těsnou branou! Pro-
stranná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch,
kteří tudy jdou. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a má-
lokdo ji nalézá.“ (Mt 7,13n)

Jakub Zebedeův: O falešných a pravých následovnících Ježíš
řekl: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do Božího království,
ale ten, kdo činí vůli Otce mého v nebesích.“ Mnozí řeknou v onen den:
„Pane, cožpak jsme v Tvém jménu neprorokovali a ve Tvém jménu ne-
vyháněli zlé duchy a v Tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?“ A
tehdy jim Ježíš řekne: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne pa-
chatelé nepravosti!“ Pán též ukázal na falešnou spravedlnost: „Neboť
vám pravím: nebude-li vaše spravedlnost přesahovat spravedlnost zákoní-
ků a farizeů, jistě nevejdete do Božího království.“ (Mt 7,21-23;5,20)

Petr: Pán všem zdůraznil: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zru-
šit zákon a proroky, nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám,
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dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmeno ani jediná čárka
z Božího zákona, dokud se všechno nestane. Kdo bude zachovávat a učit
Boží přikázání, ten bude velikým v Božím království.“ (Mt 7,17-19)

Jan: O pronásledování Ježíš řekl: „Blaze vám, když vás budou
lidé tupit a pronásledovat a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pro-
následovali i proroky, kteří byli před vámi.“ Pokud jsme pravými Ježí-
šovými učedníky, platí o nás Ježíšova slova: „Vy jste sůl země, jestliže
však sůl pozbude slanosti, k ničemu se již nehodí. Vyhodí ji ven a pošla-
pou. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když
rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě.
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích.“ K tomuto se vztahuje i Ježíšovo slo-
vo: „Když ty konáš dobrodiní, netrub před sebou, jak to činí pokrytci, aby
došli slávy u lidí.“ (Mt 5,11-16; 6,2)

Jakub Zebedeův: O tom, že máme postavit Ježíše ve svém ži-
votě na první místo, Pán řekl: „Kdo miluje otce nebo matku, syna nebo
dceru, více nežli mne, není mne hoden. Kdo chce jít za mnou, zapři sám
sebe, vezmi svůj kříž a následuj Mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svou
duši, ztratí ji, a kdo ji ztratí pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání.“
A dodal: „Jaký prospěch bude mít člověk, kdyby i celý svět získal, ale svou
duši ztratil?“ (Mt 10,37; 16,24-26)

Petr: Večer před svou smrtí Ježíš řekl: „Kdo mě miluje, bude
zachovávat má přikázání a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu
a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje při-
kázání. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.“
(J 14,21-24)

Jan: Ježíš nám na této hoře v Galileji předal svá přikázání a
zároveň nám On sám dává sílu k jejich plnění, když se pro nás
stal duchovním pokrmem a nápojem, abychom po tomto pozem-
ském boji s hříchem a ďáblem měli účast na Jeho věčném králov-
ství. Každému, kdo Ježíše vírou přijal, připravil On místo v nebi.
Pravé štěstí není v shromažďování majetku či v užívání si rozkoší
světa. To člověku nepřinese pravé štěstí, a navíc, to vše rychle po-
mine. Cílem našeho života je přijmout Ježíše, žít osobním, důvěr-
ným vztahem k Němu. To znamená vážně s Ním v životě počítat,
dát Ho na první místo ve svém životě. Pak se nemusíme bát ani
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smrti, ani posledního soudu. Proč? Protože On nám dal svou spra-
vedlnost a hříchy nám odpouští, když chodíme v pravdě a v du-
chu pokání.

Jakub Zebedeův: Na závěr těchto svých přikázání Ježíš řekl:
„Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému mu-
ži, který postavil svůj dům na skále. Spadl příval, přihnaly se vody, ale
dům nespadl, neboť měl základy na skále.“ Ježíš ale dodal: „Každý však,
kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který
postavil svůj dům na písku. Když se přihnaly vody, dům padl, a jeho pád
byl veliký.“ (Mt 7,24-27)

Petr: Vy všichni dobře znáte Ježíše Nazaretského, muže moc-
ného slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem. My vši-
chni máme zkušenost, že On učil jako ten, kdo má moc, a ne jako
zákoníci a farizeové. Všichni jsme na vlastní oči viděli Jeho zázraky.
Mnozí z vás, kteří jste tu, jste Jím byli uzdraveni nebo osvobozeni
od démonských svázaností... Nyní vám vydáváme svědectví, že
On žije! On je duchovně tu, mezi námi! Může se i vám viditelně
ukázat tak, jako se několikrát ukázal nám. Naposledy to bylo před
týdnem u jezera.

Potom se Petr zeptal:
Petr: Jsou tu ti, kteří viděli první Ježíšův zázrak zde v Gali-

leji, kdy proměnil vodu ve víno?
Na souhlas se ozvalo více hlasů. Pak vstalo mnoho mužů, aby

tak potvrdili, že byli svědky tohoto Ježíšova zázraku. Všichni se
na ně otočili. Petr však pokračoval další otázkou:

Petr: A je tu ten královský služebník, kterému Ježíš na dál-
ku uzdravil umírajícího syna?

Vstal vznešený muž a zároveň s ním mladý jinoch.
Královský úředník: To jsem já a toto je můj syn. Je zdravý

dodnes.
Petr: Díky Bohu! A kdo byl přítomný v kafarnaumské syna-

goze zázraku, kdy Ježíš osvobodil od nečistého démona muže jen
slovem: „Zmlkni a vyjdi z něj!“? (Lk 4,35)

Znovu se zvedlo mnoho mužů.
Petr: Je tu také má tchyně, kterou hned potom Ježíš uzdra-

vil z horečky. Ten večer jste přinesli mnoho nemocných před náš
dům a Ježíš je všechny uzdravil. Jsou tu někteří?
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Znovu vstalo několik osob.
Petr: A je tu ten odvážný muž, který přestože byl malomoc-

ný, čekal zde pod horou na Ježíše, až skončí kázání, a padl před
Ním na tvář s úpěnlivou prosbou: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit“?
(Mt 8,2n)

Eleazar se rychle zvedl. Oči všech se zvědavě obrátily na něj.
V jeho pohledu se zračila hluboká vděčnost. Bylo vidět, že o tom
zázraku musí mluvit.

Eleazar: Bratři, za to, že tu mohu být mezi vámi a nemusím
doslova hnít zaživa někde na poušti a volat před sebou: „Z cesty,
je tady nečistý!“, vděčím Ježíši. Když jsem Ho prosil, Ježíš ode
mne neodstoupil s odporem, ale naopak přistoupil ke mně a po-
ložil ruce na mou nemocnou hlavu! Lidé až vykřikli zděšením:
„Nedotýkej se ho, je malomocný!“ Ježíš se však nade mnou slito-
val a řekl: „Chci, buď čist.“ Prostě jen řekl: „Chci,“ a hned se mé
malomocenství ztratilo a byl jsem očištěn. Ježíš mi říkal, ať o tom
mlčím. Ale jak možno mlčet o takovém zázraku, který mi Pán uči-
nil?! Musel jsem mluvit.

Petr pokýval hlavou, aby potvrdil velikost tohoto zázraku.
Pak ale ještě pokračoval.

Petr: A je tu ten chromý i ti, kteří jej spustili na nosítkách dí-
rou ve střeše až před Ježíše? (Lk 5,18-25)

Zvedlo se pět mužů, mezi nimi Bóaz, který po cestě rozmlou-
val s otcem malého Rubena. Počet vstávajících svědků Ježíšových
zázraků stále rostl a s ním rostla i víra všech přítomných. Jakoby
se opět vrátily ty dny, kdy je Pán uzdravil. Pak už se Petr zeptal
jen všeobecně, kdo z přítomných byl Ježíšem uzdraven či Ježíš
v jeho životě udělal nějaký zázrak. Zvedlo se znovu mnoho osob.
Mezi nimi i malý Ruben a vykřikl:

Ruben: Mně Ježíš uzdravil obě nohy a já teď můžu chodit i
běhat!

Petr: To máme radost, chlapče.
Petr se usmál jeho smělému vyznání a pak znovu pokračoval.
Petr: A ještě se zeptám, kdo zažil zázračné rozmnožení chle-

bů, kdy nás pět tisíc Pán nasytil pěti bochánky chleba a dvěma
rybami?

Tehdy už stáli všichni.
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Petr: Vidíte, bratři, není tu nikdo, kdo by nezažil Ježíšovy
mocné činy. Všichni jsme byli přesvědčeni, a to zvlášť po zázrač-
ném rozmnožení chleba, že Ježíš je slíbený Mesiáš, který má vy-
svobodit Izraele. Volali jsme v úžasu: „Opravdu je to ten Prorok, který
má přijít na svět!“ A chtěli jste se Ho zmocnit, abyste Ho provolali
králem. Ježíš však tehdy odešel opět na horu, zcela sám. Nedo-
volil to. Ale pak dovolil, aby Mu nasadili potupnou trnovou ko-
runu! On dovolil, aby Ho zajali, odsoudili, zbičovali, poplivali,
aby se Mu vysmívali a nakonec, aby Jej přibili na kříž s nápisem:
„Ježíš Nazaretský, král židovský.“ Třikrát nám předpověděl, že tomu
tak bude. Řekl: „Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších,
velekněží i zákoníků, být zabit a třetího dne bude vzkříšen.“ On o tom
věděl, že jde na smrt, a přesto šel dobrovolně. Když už jsme s Ním
šli do Jeruzaléma, znovu nám řekl: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na
Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vy-
dán velekněžím a zákoníkům; odsoudí Ho na smrt a vydají pohanům, aby
se Mu posmívali, zbičovali Ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen.“
Ale my jako bychom Ho ani neslyšeli. Byli jsme plni svých před-
stav o tom, jak by měl mocně vládnout tu na zemi jako Mesiáš,
vysvoboditel Izraele. A když přišlo naplnění Jeho slov, vlastně
jsme s tím vůbec nepočítali a neobstáli jsme, opustili jsme Ho, jak
bylo předpovězeno: „Budou bít pastýře a ovce se rozprchnou.“ Zkla-
mali jsme a já...

Petr se chvíli odmlčel, bojoval s pláčem, aby mohl dokončit
větu. Pak řekl zlomeným hlasem:

Petr: Já jsem ho třikrát zapřel... dokonce pod přísahou...
Pak se Petr rozplakal tak, až mu cukala ramena. Když mnozí

viděli statného rybáře tak upřímně a srdcervoucně plakat, sklo-
nili hlavy... V jejich očích se také objevily slzy. Petr však nemohl
v řeči pokračovat. Proto jeho bratr Ondřej vystoupil dopředu a
začal mluvit:

Ondřej: Vzpomeňte si, jak nás Pán zde, na této hoře, učil:
„Blaze plačícím, neboť oni budou potěšeni.“ Petr velmi oplakával svůj
pád a Pán ho brzy potěšil. Když Ježíš vstal z mrtvých, jako první-
mu z nás všech se ukázal jemu a naplnil ho znovu pokojem z od-
puštění hříchů.
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Zatím se Petr uklidnil a znovu se ujal slova:
Petr: To je zvěst, kterou vám chceme zvěstovat. Ježíš Kristus

zemřel za naše hříchy, a to dobrovolně. Když jsme ho před zaje-
tím chtěli bránit, řekl mi: „Schovej meč do pochvy! Či myslíš, že bych
nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií an-
dělů? Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“ (Mt 26,52-54)
Ano, dovolil, aby se na Něm naplnila slova proroka Izaiáše:

„Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl... muž plný bolesti... zkoušený
nemocemi... jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář... Byly to však na-
še nemoci, jež nesl... naše bolesti na sebe vzal... ale domnívali jsme se, že
je raněn, ubit od Boha a ztrápen.“ (Iz 53,3n)

Petr říkal každé slovo s velkou vážností, bolestí a slzami do-
jetí. Hlas se mu lámal.

Petr: „Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost... zmučen pro naši
nepravost... Trestání snášel pro náš pokoj... jeho ranami jsme uzdrave-
ni... Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou... jej
však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ (Iz 53,5n)

Ano, jak řekl prorok: „Vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi
zločince... On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných... Tím,
co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým... jejich
nepravosti on na sebe vezme.“ (Mt 53,11n) Ano, to, co Kristus vytrpěl,
bylo za naše nepravosti, za mou nepravost, za mou zradu i za ne-
pravosti nás všech.

Petr tato slova říkal v takové pravdivosti a s tak zlomeným
srdcem, že i ostatním bratřím vyvstaly před očima jejich hříchy
a v pokání nad nimi plakali. Nejvíce však někdejší celníci a ne-
věstky, kteří byli kdysi s Ježíšem na hostině u Matouše a pak Jej
následovali, ti plakali i hlasitě.

Petr: Ježíš se stal opravdovým velikonočním Beránkem, který
vzal na sebe naše hříchy. Byli jsme vykoupeni ne pomíjitelnými
věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Krista, ja-
kožto beránka bez vady a poskvrny.

Pak se však Petrův hlas stal znovu pevným, silným jako zvon.
Nesl se daleko nad zástupem... Tón jeho hlasu byl slavnostní, ví-
tězný a plný jistoty.

Petr: Všichni, ať tedy s pevnou jistotou víte – Ježíš Nazaret-
ský je opravdu Kristus, Mesiáš. On se stal smírnou obětí za naše
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hříchy... ale také, jak předpověděl, na třetí den vstal z mrtvých
a dává nám odpuštění hříchů. To jsem viděl v Jeho očích, když
se mi po svém zmrtvýchvstání zjevil – dal mi zakusit, že On mi
nepřičítá vinu, že ji vzal na sebe. On je vítěz nad hříchem i nad
smrtí. Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti. Smrt ho nemo-
hla udržet ve své moci. David o něm praví: „Neboť mě nezanecháš
v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.“ On oprav-
du vstal z mrtvých. Ježíš žije! My jsme svědkové Jeho zmrtvých-
vstání. A se svým svědectvím začínáme zde v Galileji, neboť Pán
sám nás k tomu vedl. Vzkříšený Ježíš se ukázal nejprve ženám
a řekl jim, aby nám oznámily, že máme jít do Galileje a tam Jej
uvidíme. A opravdu, před pár dny se nám tu ukázal na břehu
Genezaretského jezera. Po celé noci nezdařeného lovu jsme na
Jeho slovo znovu zažili zázračný rybolov... Tak, jako kdysi... Pak
jsme s Pánem jedli a potom mě třikrát vybídl: „Pas mé ovce.“ Pro-
to tu dnes k vám mluvím – já bídný... Stojíme tu před vámi kvůli
Kristu a pro Něho... Ne ve svém jménu, ale v Jeho jménu... ve
jménu Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného... ve jménu ži-
vého Boha!

Poslední slova řekl Petr ve velké autoritě. Zněla už ne jako
pouhá slova... Mezi apoštoly se totiž najednou objevila bílá, září-
cí postava... Ježíš Kristus byl tu, mezi nimi. Nejdříve si Jej všimla
Jeho matka Maria. Jejich pohledy se setkaly. Maria tiše zašeptala:

Maria: Synu můj!
Pak už z Něj nespouštěla oči. Tu však už nastal šum i v zá-

stupu bratří...
– Podívejte se!
– Kdo je to?
– Není to Ježíš Nazaretský!?
– Ano, je to On!
– Podívejte, stojí mezi svými apoštoly!
Ti, kteří uvěřili v Jeho zmrtvýchvstání, hleděli teď vzpříme-

ně a s velkou radostí na Jeho oslavené rány. Ti, kteří ještě pochy-
bovali, sklonili svá kolena i své hlavy před Ním a káli se za svou
nevěru po tolika důkazech Jeho moci, které viděli a slyšeli. Ti,
kteří přišli se svými trápeními, hleděli na Něho s velkou nadějí
a očekáváním.
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Ježíš: Pokoj vám! Nebojte se! Já jsem to!
V Jeho hlasu byl tak majestátní pokoj, jako by tím každému

říkal: Já jsem na kříži zničil každou příčinu k strachu a dávám ti
jako Vládce nový život.

Více než pět set párů očí bylo upnuto jen na Ježíše. Ozývaly
se výkřiky údivu, překvapení a radosti, šum mnoha hlasů, plných
bázně:

– On opravdu žije!
– Jeho učedníci měli pravdu.
– Podívejte se, na Jeho rukou jsou ještě stále rány od hřebů,

jak byl ukřižován!
– Je to On – ten Ukřižovaný. On opravdu vstal z mrtvých!
Petr se otočil, uviděl svého Pána, poklekl a zvolal:
Petr: Ó, Pane, jak dobře, že Ty jsi tu s námi!
Ježíš: Když mluvíte a jednáte v Mém jménu, Já jsem a vždy

budu s vámi.
Petr: Chvála Tobě, Pane.
Také ostatní apoštolové před Pánem poklekli.
Apoštolové:
– Pane!
– Ježíši Kriste!
– Děkujeme Ti, že jsi znovu přišel k nám!
– Klaníme se Ti, Pane!
Celý zástup bratří následoval příklad apoštolů. Všichni v úža-

su sklonili svá kolena před Pánem. Jejich srdce pronikla hluboká
radost spojená s tichou bázní. Ozval se i radostný, dětský hlas. Byl
to malý Ruben.

Ruben: Tatínku, vidíš? Ježíš přišel!
Pán se na něj otočil. Spočinul na něm pohledem plným lásky.

Ruben se svým přítelem Manasesem prožíval takovou radostnou
blaženost, jakou mohou prožívat jen děti. Je znovu se svým Pá-
nem, který ho miluje a který ho uzdravil. Celý svět jakoby teď
pro něj přestal existovat.

Pak se Ježíš obrátil k zástupu. Rozpřáhl své ruce, na kterých
byly ještě stopy po hřebech, a řekl:

Ježíš: Pokoj vám! Podívejte se, já jsem to! Nebojte se!
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Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Získal jsem ji svým
utrpením a smrtí.

Tak je to napsáno a tak musel Kristus trpět a třetího dne
vstát z mrtvých a v Jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuš-
tění hříchů všem národům počínaje od Jeruzaléma. A vy jste to-
ho svědkové.

Pro Mé jméno na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásle-
dovat. Budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení...

Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co bu-
dete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste
to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Až přijde Přímluvce, kterého
vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, který od Otce vychází, ten o
Mně vydá svědectví. Také vy vydáte svědectví, neboť jste se Mnou
od začátku. Přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se do-
mnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepo-
znali Otce ani Mne. Budou vás všichni nenávidět pro Mé jméno.
Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztra-
tí svůj život pro Mne, nalezne jej a uchrání jej pro život věčný.
Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život
ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

Proto vám pravím: Blaze vám, když vás budou tupit a pro-
následovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli Mně. Raduj-
te se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně
pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.
Kdo vytrvá až do konce, bude spasen!

Potom jim Ježíš znovu řekl:
Ježíš: Nebojte se! Já jsem s vámi po všechny dny.
Jeho majestátní pokoj pronikl všechny bratry.
Někteří pak, kteří byli nejblíže, kleče a s velkou bázní se do-

tkli probodnutých Ježíšových nohou anebo alespoň cípu Jeho
roucha. Ježíš jim to dovolil. Stál tam a z Jeho přítomnosti stále
vycházel nezměrný pokoj beze slov. I pět set bratří teď už bylo
úplně potichu. Jen v úžasu hleděli na svého Vzkříšeného Pána.
Když pak Pán zmizel jejich očím, zůstali ještě hodnou chvíli v ti-
chém úžasu.
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Když potom odcházeli do svých domovů, plamenně disku-
tovali:

Bratři z Galileje:
– Všichni jsme Jej naprosto jasně viděli, na vlastní oči!
– Stál tu mezi námi v takovém pokoji, jako by se ani nikdy ty

strašné události nestaly.
– Bylo to jako dřív. Jen měl ty hluboké rány na rukou a no-

hou.
– Je živý! Není o tom nejmenší pochybnosti!
– To tedy není! Pět set nás Ho vidělo! Více než pět set!
– A nejen vidělo... Já jsem se Ho i dotkl. A mnoho jiných se

mnou. Ty ses Ho také dotkl?
– Já také! Má tělo, prostě je živý!
– Teď už si kněží mohou po synagogách rozhlašovat své lži,

jak chtějí... Kdo jim to bude věřit?!
– Z nás určitě nikdo.
Když se tito prostí muži vrátili do svých domovů, řekli s ne-

otřesitelnou jistotou všem domácím:
– Ježíše Nazaretského, který tu po Galileji chodil, učil a dělal

zázraky, a kterého naši velekněží odsoudili a zabili, Bůh vzkřísil
z mrtvých! My jsme Ho viděli živého! Bylo nás víc než 500 mužů
a všichni jsme Ho jasně viděli na vlastní oči. Ježíš žije! Někteří
z nás se Ho i dotýkali. On je opravdu Boží Syn a Mesiáš, který
přišel vykoupit Izraele.

Zpráva o tomto Ježíšovu zjevení se rozšířila po celé Galileji.
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ZJEVENÍ JAKUBOVI

Několik dní před zjevením pěti stům přišli do Galileje učed-
níci Marek a Josef z Judska. Tomáš s Filipem s nimi hovořili a
oznámili jim společný úmysl, že se všichni věrní shromáždí na ho-
ře Blahoslavenství. S radostí se přidali, že zůstanou také. Marek
pak řekl:

Marek: Ještě vám aspoň stručně povíme, co jsme se dozvě-
děli o Nikodémovi a Josefovi z Arimatie.

Po celém Judsku a Galileji se už roznesla zpráva o tom, že
třetího dne po Ježíšově ukřižování a pochování byl hrob nalezen
prázdný, Ježíšovo tělo tam nebylo. Farizeové a kněží se snažili stá-
le opakovat svou lež, že Ježíšovo tělo ukradli Jeho učedníci, když
strážní spali. Naproti tomu učedníci svědčili, že Ježíš vstal z mrt-
vých. Proto docházelo k mnohým diskusím a sporům. Ti, kteří na
vlastní oči viděli Ježíšovy zázraky, věřili spíše apoštolům. Farizeo-
vé však zneužívali svou autoritu a vyhrožovali, že nikdo takovým
zprávám nesmí věřit ani o nich mluvit. Jednou v Jeruzalémském
chrámě kněz znovu místo o Božím slově, kázal na toto téma.

Josef Justus: Přesně vím, co říkal. Začal pateticky: „Všichni
shromáždění židé, slyšte! Možná se k vám donesly zprávy o samo-
zvanci Ježíši z Nazareta, který byl našimi velekněžími odsouzen
a ukřižován. Jeho učedníci a přívrženci o Něm tvrdí, že vstal z mrt-
vých. Aby snad někdo nebyl oklamán, naši představení a velekněží
chtějí v této věci vnést všem jasno. Pravda je tedy taková: Stráže,
které si u Piláta vyžádali naši starší a postavili je k hrobu Naza-
retského, svědčí, že když spali, přišli Ježíšovi učedníci a ukradli
Jeho tělo.“

Marek: Tohoto podivného kázání byli účastni i Nikodém a
Josef z Arimatie, kteří se přišli do chrámu pomodlit. Když slyšeli
takovou podlou lež, začali hlasitě protestovat.

Josef Justus: Nikodém zvolal: „Dejte nám důkazy! Kde se teď
nachází tělo Ježíše Nazaretského, když bylo podle vás ukradeno?!
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Ať stráž řekne! Proč zapíráte Kristovo vzkříšení, podvodníci?! Buď
nám ukažte mrtvého, anebo uvěřte ve Vzkříšeného!“

Marek: Josef z Arimatie se taky nemohl déle ovládat a začal
volat: „Kdo kdy viděl, kdo kdy slyšel něco takového, že by někdo
kradl mrtvého?! A k tomu ještě nabalzamovaného a nahého a v
hrobě by nechal i jeho pohřební plátna?! Klamete sami sebe, ne-
věrci! Poučte se z prorockých výroků, pak pochopíte, že Ježíš Na-
zaretský je Spasitelem světa!“

Josef Justus: Kněz se ale na Nikodéma a Josefa hněvivě obo-
řil a začal na ně křičet: „Co si to dovolujete? Jaký je ten váš Ježíš
Nazaretský Spasitel světa? Vždyť ho celá velerada i velekněží, na-
ši zákoníci, farizeové a starší zajali, odsoudili a ukřižovali!“

Marek: Nikodém mu odpověděl: „Ano, tito mocní, ale ni-
čemní lidé Ježíše Krista zajali, nespravedlivě odsoudili a přibili
na kříž, to neskrývám! Jeho vzkříšením se ale chválím a chválit
budu! Protože On je Boží Syn, který zvítězil i nad smrtí!“

Josef Justus: Josef z Arimatie hned pokračoval: „A my jsme
uvěřili a poznali, že On je ten Boží služebník – Mesiáš, Kristus,
o kterém prorok Izaiáš řekl: ‚Byl zadržen a vzat na soud. Byl vyťat
ze země živých, raněn pro nevěrnost nás – svého lidu.‘ Tak řekl Bůh
ústy proroka Izaiáše: ‚Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník
spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.‘“

Marek: Nikodém svědčil: „On se stal pravdivým velikonoč-
ním Beránkem, který vzal na sebe všechny naše hříchy.“

Josef Justus: Josef z Arimatie dále dosvědčoval z Písma: „Jak
říká prorok: ‚Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny!‘“

Marek: Dovedete si představit, jaký potom v chrámě nastal
šum?! Lidé začali mezi sebou říkat: „Podívejte, i mezi samotnými
kněžími jsou spory ohledně Ježíše!“

Josef Justus: Rozpoutala se debata a jedni se ptali druhých:
„Kdo tedy má pravdu?“

Marek: I odpůrci uznávali: „Ti dva mluví přesvědčivě.“
Josef Justus: Ale ti, kteří vždy chtějí být farizejsky poslušní,

začali druhé napomínat: „Máme přece poslouchat to, co je nám
řečeno od nejvyšších kněží Annáše a Kaifáše!“
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Marek: Nezaujatí dodávali: „Opravdu je ale divné, že vojáci
chtějí tak bezpečně tvrdit, co se dělo u hrobu Ježíše Nazaretské-
ho, když sami říkají, že spali.“

Josef Justus: Jeden šprýmař si začal utahovat: „To se jim jis-
tě něco zdálo.“

Marek: A druhý k tomu dodal: „Spícím svědkům důvěřuje
jen blázen.“

Josef Justus: Pak už se zapojili i ti, kteří skrytě sympatizovali
a okolostojícím říkali: „A slyšeli jste? Někteří tvrdí, že se jim uká-
zali jejich mrtví příbuzní, kteří též byli vzkříšeni, a svědčili o tom,
že Ježíš je Boží Syn a že vstal z mrtvých.“

Marek: Lidé se začali zamýšlet a říkat: „Každopádně jsou to
zvláštní věci, které se kolem Ježíše z Nazaretu dějí.“

Josef Justus: Kdosi dodal: „Jsem zvědavý, jak na ty dva od-
vážlivce teď budou reagovat naši kněží?“

Marek: Ale víte jak to je, většinou si lidé nechtějí dělat pro-
blémy, tak začali jeden druhého usměrňovat: „Raději už buďme
zticha, aby nás neslyšela chrámová stráž nebo někdo z kněží.“

Josef Justus: A tu už kněz křičí z plna hrdla a rukou ukazuje
na Nikodéma a Josefa z Arimatie: „Stráže! Stráže!! Vyveďte je!“

Marek: Od té doby jsou Nikodém i Josef z Arimatie už de-
finitivně vyloučeni ze synedrionu i ze synagogy. Ale vůbec je to
netrápí. Čekali to. Velekněží a členové rady se už dávno smluvi-
li, že kdo Ježíše vyzná Kristem, bude vyloučen ze synagogy. Vě-
děli to a oba otevřeně vystoupili proti falešnému soudu velerady
nad Ježíšem a zastali se Ho. Přidali se k nám. Patří teď k Ježíšo-
vým učedníkům už veřejně.

Marek s Josefem pak ještě kromě Filipa a Tomáše hovořili i
s jinými apoštoly a slyšeli jejich svědectví o zjevení Pána u jezera.
S nadšením prožívali každé jejich slovo, vždyť šlo o výpověď oči-
tých svědků. Po slavnostním zjevení vzkříšeného Pána více než
pěti stům bratří, mezi nimiž sami byli, se s apoštoly rozloučili a
s radostí se vraceli zpět do Judska.

Marek: Musíme to oznámit ostatním, že jsme zde s mnohý-
mi viděli Pána!

Josef Justus: Dejte nám požehnání. Čeká nás dlouhá cesta.
Pomodlili se spolu a Marek s Josefem se vydali na cestu.
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Apoštolé ještě zůstali v Galileji. K večeru přišel za Petrem
Jakub.

Jakub Zebedeův: Potřebuji s tebou mluvit. Ty jsi prožil hlu-
boké pokání a Pán ti dal pokoj.

Petr: Co ti leží na srdci, Jakube? Ta včerejší událost byla úžas-
ná, stále na to musím myslet.

Jakub: Byla. Včera jsem byl v jednotě s tebou a s Janem i
s ostatními, ale dnes na mě dolehla zvláštní tíseň.

Petr: Co tě trápí?
Jakub: Uvědomil jsem si, že ve sboru Dvanácti Ježíš vybral

nás tři jako ty, kteří Mu mají být nejblíže v následování. A také
to zavazuje, že pro druhé máme být příkladem. V mém případě
to ale tak není.

Petr: A co já? S přísahou jsem veřejně zapřel svého Pána!
Jakub: Ty jsi ale hned dělal upřímné pokání a Pán se ti zje-

vil jako prvnímu. A také u jezera jsi Mu mohl vyznat svou lásku
na život a na smrt a On ti slíbil, že Ho oslavíš mučednickou smr-
tí. Ale co já?

Petr: Jakube, co tě vlastně trápí?
Jakub: Uvědomil jsem si, jak jsem zraňoval Pána. Jednak cti-

žádostí, když jsem chtěl sedět po Jeho pravici, a hlavně v tu ne-
děli, kdy Pán vstal... Zatvrzele jsem zůstával v nevěře a zranil i
ženy, které s takovou radostí oznamovaly Jeho vzkříšení.

Petr: Chápu tě. Vím, jak mně to bylo líto, když jsem Ježíše
tak hluboce zranil. Když ublížíme někomu, kdo nás má rád, po
čase to začne bolet ještě víc. A když navíc ten, koho milujeme,
odejde ze života, člověk se bezútěšně trápí a chtěl by mu to mno-
honásobně vynahradit, jen kdyby byl ještě živý.

Jakub: Ale Pán je živý! Ty jsi mohl konat pokání a já cítím
hlubokou bolest, že jsem Ho zranil nevěrou a pýchou a teď mě
to tísní.

Petr: Úplně ti rozumím, Jakube, běž a modli se, a když ti Pán
vnukne nějakou myšlenku, kterou bys viděl jako východisko, tak
přijď a promluvíme o tom. Přijď pak i s Janem. On je mladší než
my, ale duchem a láskou k Mistrovi nás v čase zkoušky převýšil.

Jakub: Děkuji Petře. Budu se modlit a prosit o světlo.



175

Spasitelná bolest však neodcházela ani další dny. Ve čtvrtek
k večeru přišel Jakub za Petrem znovu, tentokrát i s Janem.

Jakub: Přišli jsme za tebou Petře, zdá se, že se nějaké výcho-
disko snad objevuje.

Petr: Mluv, Jakube. Co ti Pán vložil do srdce na modlitbách?
Jakub: Je toho hodně, co mi prošlo hlavou a z čeho jsem byl

usvědčen. Už jsem o něčem mluvil s Janem, ale ne o všem.
Petr: Jaké konkrétní kroky chceš dělat?
Jakub: Od dnešního dne bych se chtěl tři dny postit, to ale

není všechno.
Petr: Co dál?
Jakub: Zítra ráno bych se chtěl vydat na cestu na horu Tá-

bor, kde se před námi třemi Pán proměnil. A chtěl bych tam být
určitý čas v samotě, na modlitbách a v kajícnosti.

Petr: Nevím, jak to vidí Jan. Kdybych já ti měl poradit, nic
moudřejšího, než co jsi sám řekl, mě nenapadá.

Jan: Myslím, že to Jakubovi nezjevilo tělo a krev, ale Duch
Boží.

Jakub: Chtěl bych spolu s vámi dvěma probrat před Bohem
některé momenty, situace, kdy jsme ještě bývali spolu s Pánem.
Vzpomínám na vzkříšení Jairovy dcery. Obdivoval jsem Jairovu
víru. Díval se na Ježíše a neměl pochybnosti.

Petr: Ano, to se stalo brzo po utišení bouře, kdy jsme mysleli,
že zahyneme, a taky po uzdravení a vysvobození člověka posedlé-
ho legií démonů. Ježíš ty démony poslal do vepřů. Celé stádo se
vrhlo do jezera a utonulo. Potom se Pán vrátil do Kafarnaum.

Jan: Událost vzkříšení Jairovy dcery, jak vzpomínáš, Jakube,
se i mně silně vryla do paměti. Představený synagogy Jairos měl
jediné dítě, a to mu umíralo. Přiběhl a vrhl se Ježíši k nohám, pro-
sil: „Má dcerka umírá, pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a ži-
la!“ (Mk 5,22n)

Petr: Když šel Ježíš s ním, po cestě uzdravil ještě i ženu, kte-
rá trpěla krvácením. Pak jsme přišli k jeho domu. Všichni hlásili,
že dcera je už mrtvá. Pán ale řekl, že nezemřela, že spí. Posmíva-
li se Mu. Ježíš nás tři a její rodiče vzal s sebou, a ostatní vyhnal.
Jejímu otci řekl: „Neboj se, jen věř!“
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Jakub: Já jsem tehdy měl mnohé pochybnosti. Ježíš učinil
zázrak i přes mou nevěru. A když si vzpomenu na tu slepotu, jak
jsme s bratrem i s naší matkou žádali Mistra, abychom byli první
v Božím království... Co to bylo za ducha?!

Jan: Rozhodně jsme v tu chvíli Ježíšova Ducha neměli. Ježíš
nám odpověděl: „Nevíte, oč žádáte!“ a pak se zeptal: „Můžete pít ka-
lich, který já piji?“ (Mt 20,22)

Jakub: Já jsem bez rozmyšlení řekl: „Můžeme.“ Ty jsi to, Jene,
aspoň pronesl nesměle.

Jan: No, ale...
Jakub: Na srdci mi leží velká tíže, je to můj největší problém:

můj osobní vztah k Bohu i osobní vztah k Ježíši, Božímu Synu,
vnímám, že...

Jakub nedomluvil, jen bolestně a zároveň bezradně zakrou-
til hlavou. Vypadal, že má co dělat, aby se nerozplakal.

Jakub: V tom vězí i důvod mé duchovní slepoty. Tyto dny
jsem si uvědomil mnoho věcí a táhne mě to do samoty, na mod-
litbu. Potřebuji s Bohem osobně hovořit o své bídě, svých zradách,
své duchovní slepotě.

Petr: To vnímám i já. Ale po mé zradě a po tom, co jsem si
uvědomil kořen, jako by mé kamenné srdce bylo probodnuto a já
mám stále před sebou svůj hřích. Tak, jak to řekl David: „Hřích
můj je stále přede mnou. Proti Tobě jedinému, jsem zhřešil... proti Tobě
jedinému... Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého velkého milosrdenství.“

Jan: Asi vím, co jste chtěli oba říci. To, co člověk nejvíc ze vše-
ho potřebuje, je otevřít se Bohu. Ano, potřebuji, aby mi On sám
dal znovu poznat, že úplně všechno, co mě od Něho dělilo, mé
hříchy i jejich následky, jakási mrtvolnost, která pak izoluje duši,
takže Boha a Jeho lásku nevnímá, že na to všechno je řešením
On sám. A k takové pravdivé modlitbě, kde se Bůh dává skrze
upřímné pokání poznat a vylévá Ducha, který s Ním člověka spo-
juje, potřebujeme podmínky. Naše naučené modlitby chval, díků
a proseb, ale i recitování žalmů jsou dobré, ale stávají se jakýmsi
zvykem, mechanismem, a už v hlubině naše srdce nezasahují.

Jakub: Když Ježíš mluvil k samaritánce o živé vodě, dodal, že
praví ctitelé Boží se budou modlit v Duchu a v pravdě.
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Petr: Jenže co dělat, abychom získali toho Ducha a měli tu
Pravdu?

Jan: Ježíš večer před smrtí mluvil o Duchu pravdy a řekl, že
s námi zůstává a v nás bude.

Jakub: Jak to chápat?
Jan: My, kteří jsme uvěřili v Ježíše jako v Mesiáše a přijali Je-

ho křest, zrodili jsme se z vody a z Ducha. Duch Boží už u nás je,
ale aby vešel do nejhlubšího nitra, tedy byl i v nás, k tomu musí-
me něco udělat i my.

Petr: Co musíme udělat?
Jan: Podle Ježíšových slov máme mít víru a máme se Duchu

Božímu otevřít skrze pravdivé pokání.
Jakub: Duch Boží působil už skrze proroky.
Petr: Ježíš v modlitbě, kterou nás naučil, vyjádřil prosbu:

„Přijď království Tvé,“ a dále prosbu: „Neuveď nás do pokušení, ale
zbav nás od zlého.“ Tím zlým je ďábel. Tedy náš boj za příchod Bo-
žího království je proti silám temna a proti ďáblu. Jeho nejvěr-
nějším spolupracovníkem je naše porušená přirozenost – starý
člověk v nás.

Jan: Ježíš nám byl v modlitbě příkladem. Někdy se modlil i
celé noci. My jsme se ani v Getsemanech, když nás prosil, nemod-
lili, a spali jsme, i když nás budil.

Jakub: Vnímám, že to vnitřní spojení s Bohem v modlitbě
je závislé na uvědomění si své vlastní bídy a hříšnosti a pak na
víře. Navíc člověk potřebuje i místo pro modlitbu, kde ho nikdo
neruší.

Petr: Ježíš řekl: „Vejdi do své komůrky a modli se k svému Nebe-
skému Otci.“

Jan: Ježíš upřednostnil kajícího celníka před samospasitel-
ným farizejem, když se oba modlili v chrámu. Celník se jen bil
v hruď a opakoval: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ přitom si
byl vědom své viny před Bohem, který vše vidí a zná i naše myš-
lení a srdce.

Jakub: Já jsem viděl Ježíše po vzkříšení už několikrát, a to
v samotný den vzkříšení ve večeřadle, pak za týden, když už s ná-
mi byl i Tomáš, za další týden jsem viděl a slyšel Ježíše už tady
v Galileji u jezera a včera po čtvrté na hoře Blahoslavenství, kde
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se ukázal nejen nám, ale i více než pěti stům bratří. Několikrát
jsem se Ho i dotýkal, ale už den po posledním setkání přišla bo-
lest do duše. Mám výčitky svědomí za nevěru v den vzkříšení i za
to, že jsem nebyl s Pánem na modlitbě v Getsemanech, a vůbec,
že jsem Ho v utrpení opustil.

Petr: Jan jediný z nás všech zůstal věrný a stál pod křížem.
Já se Ježíše zřekl.

Jakub: Ale ty jsi činil pokání a oplakával svůj hřích a Pán se
ti zjevil ještě před námi, kteří jsme byli v nevěře. A u jezera s te-
bou Pán hovořil a ty jsi mohl dovršit své pokání a On ti připome-
nul mučednickou smrt. Já Mu ale svůj hřích tak osobně nedal.

Jan: Myslím, že tvé rozhodnutí vydat se zítra ráno na horu
Tábor je pro tebe velmi důležité.

Jakub: Cítím, že musím před Bohem a před svým Pánem do
kořene vyznat svůj hřích, který mě tíží.

Jan: Možná se ti Pán ukáže, jako se ukázal Petrovi ráno v den
vzkříšení.

Jakub: Toho nejsem hoden. Ale věřím, že mi Pán na té hoře
dá milost, abych mohl v kajícnosti oplakat a vyznat svůj hřích a
že On mě bude vidět a slyšet, i když já Ho neuvidím.

Petr: Kéž tě Pán zítra na cestě provází i po celé tři dny, kdy
chceš být na modlitbách.

Když se s Petrem a Janem rozešli, Jakub si klekl a dlouho do
noci se modlil.

Jakub: Pane, dnes je čtvrtek, den, kdy jsi s námi slavil posled-
ní večeři a kdy jsi nám pověděl tolik důležitých pravd. Pak jsi šel,
Pane, do Getsemanské zahrady a nás – Petra, Jana i mě – jsi pro-
sil slovy: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou.“
Poodešel jsi kousek dál, padl jsi na zem a modlil ses: „Otče, je-li
možné, ať mě mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak chceš Ty.“
Brzo jsi k nám přišel a my jsme spali. Ty jsi nám, Ježíši, s láskou
řekl: „To jste nemohli hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste
neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Pak jsi ode-
šel podruhé a modlil ses a my jsme hned usnuli. Když ses vrátil,
zastihl jsi nás, že zase spíme. Nechal jsi nás tak a šel ses modlit po-
třetí. Znovu ses vrátil a řekl: „Ještě spíte? Přišla hodina, Syn člověka
je vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, hle, přiblížil se ten, kdo mě zrazuje.“
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Pane můj, já jsem nebyl s tebou, spal jsem a pak přišel zrádný
Jidáš a s ním chrámová stráž. Tebe, Pane, zajali a já ze strachu
utekl. Ježíši, to všechno mám před očima, celou tu událost, místo
i Tvá slova: „Nemohli jste hodinu bdít se mnou?“

Potom Tě vedli před velekněze Annáše, pak před Kaifáše a
té noci Tě velekněží i synedrion odsoudili na smrt!

Pane, a co já? Teď toužím jít na místo, kde ses před námi
třemi proměnil a viděli jsme Tě ve slávě i s Mojžíšem a Eliášem.
Cestou zpět jsi nám řekl, že o tomto zjevení máme mlčet, dokud
Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých. Vzpomněl jsi Jana Křti-
tele a pak, že i ty budeš od těch, kdo zabili Jana, trpět. Několik
dní před tím, než jsme vyšli na horu, jsi předpověděl, že Syn člo-
věka bude od velekněží a zákoníků zabit, ale třetího dne vstane.
Tehdy Petr řekl: „To se Ti nesmí stát, Pane!“ A Ty jsi mu řekl: „Jdi
mi z očí, satane, protože nemáš na zřeteli Boží věci, ale lidské!“

Pak jsi mluvil o nutnosti ztratit svou duši pro Tebe a evange-
lium a o tom, že kdo chce jít za Tebou, musí se zapřít, vzít svůj
kříž a následovat Tě. Pane Ježíši, já jsem neztratil svou duši pro
Tebe. Já jsem v krizové chvíli zradil! Utekl jsem, a ještě navíc jsem
v tvrdé nevěře odbyl ženy, které Tě viděly zmrtvýchvstalého. Och,
Pane, uvědomuji si, co to je v mé duši. To není Tvé království. Tam
stále vládne mé ego a já jsem se ve skutečnosti sám sebe nezřekl.
Odpusť mi to všechno, prosím! Vysvoboď mě, Pane, tak jak jsi
to sám řekl: „Jestliže Syn vás osvobodí, budete právě svobodni.“ Ještě
o jedno Tě, Pane, ale prosím: abych mohl za svou zradu dát svůj
život, zemřít pro Tebe jako první ze všech apoštolů. Pane, dej mi
tu milost. Ano, cítím, že mě voláš na horu Proměnění, abych tam
byl proměněn.

Jakub proléval slzy a cítil, že Pán se ho dotkl svou milostí a
dal mu šanci k hlubokému pokání. Krátce usnul. Brzo ráno vstal,
nevzal s sebou nic a vyšel z domu. Táhlo ho to na horu. Toužil
po tom být proměněn, aby mohl Ježíši nanovo nabídnout svůj
život. Cestou pokračoval v tichém rozhovoru s Ježíšem a chvíle-
mi mluvil i nahlas.

Jakub: Pane, Ty jsi nám s Janem slíbil, že budeme pít Tvůj
kalich. Já to nechápal, ale teď to začínám chápat. Ano, Pane, chtít
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sedět po Tvé pravici či levici, to byl projev mé pýchy a ambicióz-
nosti. Stydím se za to. Jan už pil kalich první tím, že stál na Gol-
gotě pod křížem. Ale já jsem tam nebyl. Dej mi novou šanci!

Cestou se mu začaly vybavovat události bolestného pátku,
jak mu je popisoval bratr Jan. Hned, když za časného rána vy-
kročil, jako by před sebou viděl, jak Kaifáš Ježíše odsuzuje a vši-
chni volají: „Hoden je smrti!“ A pak Ježíše bijí. V duchu to viděl...
A on v tom všem Pána opustil! Jak ho to znovu bolelo! V duchu
slyšel, co říká Kaifáš i Ježíš. Kráčel dál a prožíval, v jaké situaci
Ježíš byl, když Ho odsoudili na smrt. Pak si znovu připomenul,
jak byl Ježíš hned ráno veden k Pilátovi. Znovu si tu událost kon-
krétně vybavil, jako by to všechno viděl a slyšel. A když si uvědo-
mil, jak byl Ježíš potupen a opuštěn, ovládl ho pocit velké lítosti.
Po dalším úseku cesty mu vyvstalo před očima, jak byl Ježíš ve-
den k Herodovi, pak zpět k Pilátovi, jak krutě byl zbičován a tr-
ním korunován! Kolik bolesti, utrpení, nenávisti musel Pán snést!
Jak zubožený byl předveden před židy, kteří ovládli zástup a ne-
přestávali křikem vyžadovat Jeho smrt: „Ukřižuj! Nemáme krále,
jen císaře!“ Pak zbabělost Piláta, který si umyl ruce a vynesl roz-
sudek smrti – smrti na kříži. Pak křížová cesta, pády s křížem na
zem... To vše si Jakub v duchu připomínal a pak to vnitřně s Je-
žíšem prožíval a uvědomoval si svůj hřích, svou zbabělost, že se
nechal přemoct strachem... a tak v něm krok za krokem dozráva-
la ústřední myšlenka:

Jakub: Pane Ježíši, dej mi milost, abych mohl pít kalich utr-
pení s Tebou, abych mohl splatit svou zbabělost krvavým svědec-
tvím. Jsem ochoten co nejdříve jít teď za Tebou.

Po třetí hodině odpolední přišel k hoře Tábor. Když se blí-
žil k úpatí hory, nedaleko vesnice potkal muže, který mu byl od
vidění velmi povědomý. Když ten člověk uviděl Jakuba, rozběhl
se k němu a volal:

Muž: Jakube! Jakube! Tak rád tě vidím!
Pak si Jakub vzpomněl, odkud toho muže zná. Bylo to ten-

krát, když s Petrem a Janem zažili na této hoře předchuť nebe
a viděli svého Mistra v Jeho slávě. Poté, co sešli do údolí k ostat-
ním učedníkům a zástupům, přistoupil k Ježíši tento muž a na
kolenou Ho prosil za uzdravení svého jediného syna.
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Jakub: Pokoj tobě, bratře! Jak se má tvůj syn?
Muž: Díky Bohu – a díky Mistrovi – dobře.
Pak se mu hlas zlomil:
Muž: Slyšel jsem... slyšel jsem, co se stalo... Už tehdy, když

jste byli tady u nás, nedalo se přehlédnout, jaké napětí bylo v sy-
nagoze vůči Mistrovi... A přestože jsem tušil, čím to může skon-
čit, když jsem uslyšel o Jeho smrti, bylo mi... bylo mi, jako by mě
zasáhl blesk...

Chvíli se pro pláč odmlčel.
Muž: Ukřižovali Ho... Taková nespravedlnost...! Nejen ne-

spravedlnost! Hřích! Do nebe volající hřích!
Jakub: Ano, Mistrova smrt byla pro nás všechny velkou a bo-

lestnou ranou... Dlouho jsme pro bolest nevnímali, co On sám se
nám snažil už předem ukázat. Mistr nám před svou smrtí říkal
o tom, že jako dobrý Pastýř vydá svůj život za ovce... A pak dodal:
„Nikdo mi život nebere, ale já jej dávám sám od sebe...“ (J 10,18)

Muž: Chceš snad říct, že Mistr zemřel dobrovolně?
Jakub: Ano, a nejen dobrovolně, On zemřel za nás, za naše

hříchy. On je ten předpověděný a Bohem poslaný Vykupitel.
Muž: Jakube, sám Bůh mi tě posílá! Vždyť já jsem tenkrát

v Ježíše uvěřil, ale když přišlo toto všechno, jako bych se ocitl
v temnotě, ale v srdci jsem stále tušil, že to není tak, jak říkají, že
pravda je jiná.

Jakub: Mistr předtím mluvil o vlkovi, o tom, že vlk ovce trhá
a rozhání.

Muž: Koho tím mínil?
Jakub: Ďábla a ty, kteří mu slouží. To on trhá lidské duše a

rozhání je, aby je mohl lehčeji uchvátit.
Muž: Tedy svou dobrovolnou smrtí nás zachránil před ďá-

blem?
Jakub: Před ďáblem a také před peklem.
Muž: Mistr je hoden naší největší úcty, vděčnosti a lásky!
Jakub: Ano, je.
Muž: Jakube, to, cos teď řekl mně, se musí dozvědět každý!
Jakub: Ale to není všechno... Mistr ještě řekl: „Mám moc svůj

život položit a mám moc jej opět přijmout.“ (J 10,18)
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Muž: ... má moc jej opět přijmout...? To znamená...
Jakub: To znamená, že má nejenom moc křísit mrtvé, On má

moc sám vstát z mrtvých!
Muž: Amen! Staň se!
Jakub: Už se tak stalo!
Muž: Kdy?
Jakub: Po ukřižování a smrti bylo Mistrovo tělo položeno do

hrobu, ke vchodu přivalili velký kámen a postavili tam římskou
stráž, aby nikdo tělo neukradl. Prvního dne po sobotě přišly k
hrobu ženy, ale hrob už byl prázdný. On vstal z mrtvých! U vcho-
du do hrobu stál anděl Páně a vyděšeným ženám řekl, že Ježíš
tam není, ať nehledají Živého mezi mrtvými. Toho dne pak uvi-
děly i Jeho samého a potom také Petr i my ostatní. Mluvil jsem
s Ním, tak jako teď s tebou, mé ruce se Ho dotýkaly! On skuteč-
ně žije!

Muž: On žije?! Skutečně?!
Jakub: Také v Galileji se zjevil před pěti dny více než pěti

stům bratřím!
Muž: Bože můj! On žije! Žije! Vstal z mrtvých!
Muž byl celý blažený radostí. Jakub mu musel několikrát zo-

pakovat, jak se to vše událo, a on vždy nadšeně opakoval: „On
žije! Ježíš, náš Mistr, žije!“ Pak s Jakubem poklekli a v slzách chvá-
lili Pána:

Muž: Chvála Tobě, můj Bože! Chvála Tobě, Pane Ježíši, že
jsi i za mě dal svůj život, abys mě zachránil před peklem a před
ďáblem! Chvála Tobě za všechna dobrodiní, která jsi mně, mému
synovi i celé mé rodině prokázal! Chvála Tobě, Pane, neboť Ty
jsi Dobrý Pastýř a my jsme ovce Tvého stáda!

Radost je nakažlivá. Jakuba zaplavila vlna naděje a horlivosti
pro Krista. Dlouho tak setrvávali na modlitbě díkůvzdání. Muž
pak plný zanícení zval Jakuba, aby vešel do jeho domu a zvěstoval
Kristovo vzkříšení dalším učedníkům v okolí. Jakub však řekl:

Jakub: Já mám teď před sebou ještě důležitou cestu. Ty sám
to řekni všem! Ale určitě se sem vrátím! Brzo!

Pak se s ním rozloučil a vydal se na horu Tábor, kam měl na-
mířeno.
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Další cesta ubíhala rychle. Znovu a znovu opakoval modlitbu,
kterou je naučil Mistr... Když byl zase sám, vnitřní žízeň, která ho
motivovala k této cestě, se stupňovala:

Jakub: Kde jsi, Pane? Pomoz mi! Zachraň mě...! Ty víš, co mě
trápí! Pane Ježíši! Jehošua! Jehošua! Jehošua!

A najednou jakoby vítr, který vane, kam chce, k němu přivál
slova, která od Mistra slyšel už dávno. Teď mu ale ta slova pro-
nikla srdce. Ježíš na hoře Blahoslavenství řekl: „Proste a dostanete!
Hledejte a naleznete! Tlučte a bude vám otevřeno!“

Když už vystupoval na horu Tábor, znovu se mu připomněla
Golgota. Jan mu o všem, co bylo spojeno s odsouzením a smrtí
milovaného Pána, podrobně vyprávěl. V Jakubově srdci znovu
vyvstaly bolestné výčitky – tehdy Ježíši veřejně neprojevil ani oby-
čejnou lidskou věrnost, že i on k Němu patří, tehdy Mu nebyl po
boku... Když vystoupil na horu, padl na tvář.

Ležel na zemi a plakal. To vědomí viny! Nechce a nepotře-
buje už nic, jen jedno jediné: Ježíšovo odpuštění, setkat se s Ním
samotným, aby Pán znovu zasáhl do jeho života.

Jakub: Pane, už nemohu dál. Prosím, zbav mě mého hříchu!
Prosím...! Neodejdu odsud, dokud se se mnou nestane ten zázrak!
Praotec Jakub taky v noci u Fanuel vedl duchovní boj s nezná-
mým, a když mu řekl: „Pusť mě!“ on odpověděl: „Nepustím tě, dokud
mi nepožehnáš.“ (Gen 32,27) I já, Pane, neodejdu, dokud mi neod-
pustíš, dokud mi nepožehnáš... Tenkrát v Getsemane jsem utekl...
ale teď už nechci nikam utíkat, nechci utíkat před svým svědo-
mím! Nechci už od Tebe nikdy utéct. Chci za Tebe dát svůj život,
tak jako Ty jsi dal svůj za mě! Dej mi tu lásku, která vyhání strach!
Stydím se, že i když se nazývám Tvým učedníkem, ba dokonce
apoštolem, neměl jsem účast na Tvém utrpení. Až doteď jsem
myslel jen na sebe: co když mě chytí... co když mě zabijí... co si
o mně kdo řekne, co si pomyslí... Už dost! Už nechci žít pro sebe!
Chci milovat Tebe, Ježíši! Tebe chci následovat! Ježíši! Pane, Tvá
poslední slova na kříži... Ty jsi volal: „Žízním.“ Ty žízníš po mé
lásce. Ty jsi opuštěný volal: „Eli, Eli, lama sabachtani!“ Ježíši, já
jsem Tě opustil v posledních chvílích Tvého života! Ty jsi volal:
„Je dokonáno!“ Ty jsi dokonal své utrpení a svůj život i za mě!
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Za mé hříchy! Ty jsi na kříži zemřel a do rukou svého Otce jsi vy-
dal svého ducha. Pane, kéž mohu i já zemřít za Tebe. Ty jsi dopil
kalich utrpení, Ty jsi však slíbil, že i já budu mít účast na Tvém
kalichu! Pane, odpusť mi, dej mi novou milost!

Jakub znovu vzpomínal i na Getsemany:
Jakub: Tak málo Jsi po mně, Ježíši, žádal za své utrpení, za

svou obětavou lásku, žádal jsi jen jednu věc... jen abych odolal
spánku... Vždyť Tvá duše byla smutná až k smrti! Ležel jsi, Pane,
v modlitbě tváří na zemi! Na skráních Ti vyvstaly krůpěje krve
místo potu... a já jsem Ti, Pane, nebyl schopen dát ani tu hodinu,
o kterou jsi prosil!! Jak mě to bolí! Jak Ti to, můj Pane, toužím vy-
nahradit! Ty jsi to vše snášel za mě, byl jsi proklán za mou nevěr-
nost, zmučen za mou nepravost, Tvými ranami jsem uzdraven!

Jakub potřeboval před Ježíšem vylít své srdce plné bolesti z
toho, že v rozhodný moment zklamal. Ulehl ke spánku až pozdě
v noci, dal si kámen pod hlavu a usnul. Nastala sobota. Hned
zrána šel na místo, kde se Ježíš proměnil a ukázal se jim spolu s
Mojžíšem a Eliášem. Když tam přišel, padl znovu na zem.

Jakub: Pane, Ty jsi mě sem přivedl spolu s Janem a Petrem,
Ty jsi nám tu ukázal záblesk Tvé věčné slávy ve zvláštním světle.
Pak se ukázal oblak a z něho promluvil hlas: „Toto je můj milovaný
Syn, toho poslouchejte.“ Tehdy jsme všichni tři padli tváří k zemi a
velmi jsme se báli. Ale Ty jsi, Ježíši, přistoupil, dotkl ses nás a řekl:
„Vstaňte, nebojte se!” Když jsme pozvedli oči, už jsme neviděli ani
Mojžíše, ani Eliáše, ani světelný oblak, jen Tebe samotného.

Taková zkušenost! A za několik dní? Zrada v Getsemanech!
Ach Pane, odpusť! Co je to za ložisko lži a zla ve mně?! V krizové
chvíli dovede tak oklamat! Je to falešná láska k sobě. Zbav mě té-
to falešné lásky! Ano, Pane, slyším Tvé slovo, tak jak jsi ho řekl:
„Zapři se! Kdo by chtěl zachránit svou duši, ztratí ji.“ Pane, proměň
mě na tomto místě!

Po určité době vstal, trochu se prošel po hoře a za chvíli se
vrátil zpět na místo proměnění.

Jakub: Pane, vzpomínám na ten osobní rozhovor, kdy jsem
si žádal první místo před ostatními apoštoly. Ty jsi odpověděl: „Ka-
lich, který já piji, budeš pít.“ Teď to vnímám jako nesrovnatelně
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větší požehnání, než kdybys mi řekl: „Budeš kralovat se mnou.“
Otevřel jsi mi oči, Pane, a poznávám, že být s Tebou poplivaný
je víc, než být uctívaný anděly! A zaslíbení, které jsi mi dal: „Můj
kalich budeš pít,“ je mi mnohem cennější než čestné místo po Tvé
pravici či levici. Není větší štěstí než smět trpět pro Tvé, Boží jmé-
no. Pane, jak velké zaslíbení jsi nám s Janem dal ve slovech: „Můj
kalich budete pít a křtem, kterým já se křtím, budete pokřtěni.“ Můj bratr
Jan už jako první pil Tvůj kalich, když stál vedle Tvé Matky pod
křížem. A co já? Pane, splň svůj příslib. Od dnešního dne chci
znovu a znovu, v každé těžké situaci, vážně počítat s Tvým kali-
chem a s Tvým krvavým křtem!

Díky, Pane, že mi dáváš vnitřní světlo a že jsi zde, i když Tě
nevidím, a že ke mně mluvíš bez hlasitých slov. Pane, v duchu si
připomínám hlas Boží na tomto místě: „Toto je můj milovaný Syn,
toho poslouchejte!” Chci Tě poslouchat! Odpusť, že jsem Tě nepo-
slechl tam v Getsemane, když jsi i mě prosil: „Zůstaňte se mnou a
modlete se.“

Jakub celou sobotu po chvílích, kdy se trochu prošel, znovu
klečel a často i ležel na tváři. Prožíval svůj pád, svou zradu, že
nebyl s Pánem v Jeho utrpení, že od utrpení a ponižování utekl
a řídil se sobeckým strachem za cenu zrady. Den velmi rychle ubě-
hl. Otvíraly se mu oči a on zdánlivé maličkosti začal vidět v jiném
světle, ve světle pravdy, ve světle věčnosti i čisté lásky, oproštěné
od falešného strachu, kterým egoismus – to zlo v duši – zaslepu-
je zdánlivým dobrem a zdánlivou pravdou. Duchovní oči se mu
otevřely a z těch fyzických tekly slzy, a to v některých chvílích až
tak silně, že kapaly na zem. Spolu s nimi přicházel Ježíšův pokoj,
který svět dát nemůže. Cítil, že být s Ježíšem skrze kajícnost je
podobné, jako Ho vidět fyzickým zrakem a slyšet na vlastní uši.

Na obloze už byly hvězdy a měsíc zaléval horu svým svitem.
Dávno už bylo po půlnoci a Jakub tu stále ještě střídavě ležel a
klečel – mluvil svým srdcem se svým Mistrem, kterého po vzkří-
šení už několikrát viděl a spolu s ostatními se Ho dotýkal.

V tomto čase k němu ale Ježíš mluvil srdcem k srdci, beze
slov, a o to hlouběji. Na mnohá slova, která od Ježíše slyšel, byl
dříve jako hluchý a jakoby se ho ani osobně a bytostně netýkala,
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dnes je ve svém duchovním boji slyšel živě. Byl si vědom, že na
této hoře prožívá svůj boj podobný tomu, jaký nedaleko odtud
v minulosti prožil patriarcha Jákob. Tehdy mu bylo řečeno, že už
se nebude jmenovat Jákob – úskočný, ale Izrael, Boží bojovník.

V této, pro něj tak mimořádné noci, zvedl ruce a jako nikdy
předtím z hlubin duše dlouze volal: „Ježíši, Je-ho-šu-a!“ V tu chví-
li zůstával v Ježíšově jménu a cele se Mu odevzdával, z jeho nitra
vycházely jen vzdechy: „á-á-á“. Vnímal Boží přítomnost a to, že
v tomto jménu je ukryto tajemství, že je v něm přítomen nejen
Ježíš, který toto jméno vzal a nosil, ale že v tom jménu je příto-
men i Otec, který stvořil hvězdy, tuto zem i nás, lidi. Vnímal, že
v tom jménu je i Duch svatý, o kterém Ježíš mluvil, zvláště při po-
slední večeři. Uvědomoval si, že to jméno Boží vyjadřuje nejen
majestát Boží všemohoucnosti a věčné existence, ale i to, že Bůh,
Jahve, který JE, je i naše spása! To je hluboká podstata jména Bo-
žího, které vzal náš Spasitel na sebe, v tomto jménu je spasení.
Vnímal a prožíval hlubokou pravdu: Kdo bude s vírou vzývat to-
to jméno, bude spasen!

Jakub dále klečel na tom místě, kde se před několika týdny
Ježíš zjevil ve své slávě spolu s Mojžíšem a Eliášem a kde slyšel
hlas: „Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte.“ Zvedl ruce prudce
nahoru a znovu vnímal tajemství svatého jména i silnou Boží pří-
tomnost. V tom světelném paprsku, který ho spojoval s Božím
světlem, vnímal tajemství jednoty Otce se Synem – Ježíš a Otec
jsou jedno! Vnímal ale i jejich jednotu s Duchem svatým. Vnímal
tajemství Nejsvětější Trojice. Vzpomněl si na Ježíšovu modlitbu
před odchodem do Getsemane: „Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve
světě, a já jdu k Tobě... Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi
mi dal.“ (J 17,11) Jakub si teď plně uvědomoval Ježíšova slova a
plný vděčnosti v duchu volal:

Jakub: Ježíši, Ty ses modlil za nás! Ty jsi prosil Otce, aby nás
zachoval ve svém jménu. Tím jsi nám prozradil tajemství Božího
jména, které je společné i pro Tebe, Božího Syna, i pro svatého
Ducha. Toto Boží jméno jsi Ty, Ježíši, přijal od Otce. To jméno
v plnosti zní Je-ho-šu-a! Otec, Syn a Duch svatý, Trojjediný Bůh
je naše spása! To jméno nejen vyjadřuje, že jsme byli spaseni, ale
že naše spása je v tomto Tvém svatém jménu!
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Pane, Ty jsi ve Večeřadle nejen mluvil o tom, že je dokonalá
jednota mezi Tebou a Otcem, ale Ty ses zároveň modlil i za naši
jednotu: „Aby byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni by-
li jedno v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal.” A pak jsi tuto jed-
notu ještě zdůraznil slovy: „Já v nich a Ty ve mně”. (J 17,21.23) Já
vím Pane, že toto tajemství nikdo nemůže poznat rozumem, to
nám odkrývá jedině Tvůj svatý Duch.

Když se Jakub znovu nadechl, myslí držel Boží přítomnost
a při vzývání jména Je-ho-šu-á-á-á vydechoval jen to á-á-á a uvě-
domoval si při tom osobní vztah k Otci. On mě stvořil, On mě
miluje. On za mě dal svého Syna. A pak, podobně jako tehdy zde
na hoře, vnímal Ježíše ve světelném oblaku. Vnímal Ježíšovu lás-
ku, že On jeho, tvrdohlavého, pyšného a zbabělého vyvolil a slí-
bil mu účast na Jeho kalichu i na Jeho křtu!

Znovu v tom vnitřním křiku bytostného dání všeho a úplné-
ho oddání se Bohu na život a na smrt cítil hluboký pokoj a lásku
i osvobození od tmy, ve které člověka drží hřích a egoistický ot-
rokář. Cítil se svobodný! Nechtěl přerušit toto bytostní spojení
se svým Trojjediným Bohem. Vše mu bylo v tomto světle jasné.
Život, smrt, hřích, zlo, ďábel a jeho lstivost, potřeba hlásat Ježíše
a potřeba v tomto svatém jménu hlásat pokání na odpuštění hří-
chů! To vše vnímal v jedné chvíli.

Otevřel oči a najednou... před ním stál samotný Ježíš:
Jakub: Pane, Ty jsi tu byl?
Ježíš: Ano, byl jsem s tebou.
Jakub: Pane, Ty jsi slíbil, že budu pít Tvůj kalich.
Ježíš se podíval s láskou na Jakuba a přikývl.
Ježíš: Ano, budeš ho pít, ale až se naplní čas, pak ti to při-

pomenu!
Najednou Jakub zapomněl, že chtěl Ježíše prosit za odpuště-

ní. Ježíš se díval na Jakuba a Jakub na Ježíše. V srdci prožíval:
„Pane, Ty víš všechno, ty víš, že Tě miluji.“ Ježíš řekl:

Ježíš: Můj kalich budeš pít, neboj se. Já budu s tebou, ne-
opustím tě!

Jakub: Pane, co mám nyní dělat – já i ostatní?
Ježíš: Čtyřicátý den po mém vzkříšení buďte v Jeruzalémě.

Ale předtím přijďte vy – jedenáct apoštolů – na tuto horu.
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Jakub: Pane, neopouštěj mě, ať Tě nezradím!
Ježíš: Neboj se, Jakube! Nezanechám tě a nikdy tě neopu-

stím! Já sám budu tvou silou. Neboj se zkoušek! Naopak, raduj
se, vždyť osvědčí-li se v nich tvá víra, povede tě to k vytrvalosti.

Jakub: Pane Ježíši... buď se mnou i v hodině mé smrti.
Ježíš: Neboj se! Smrt to jsou jenom dveře. Za nimi tě budu

čekat Já a uvedu tě do nového života, věčného a blaženého. Byť
sebestrašnější by byla smrt, nádhera nebe ji neskonale převýší.
Připravil jsem ti tam místo. Až přijde tvůj čas, přijdu a vezmu tě
k sobě.

Jakub: Bude to brzy, Pane?
Ježíš: Drž se víry a naděje, aby tě nikdo nepřipravil o věnec

věčné slávy! Každého, kdo vytrvá až do konce, uvedu do své slá-
vy. Bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z
knihy života, ale přiznám se k němu před svým Otcem a před
anděly. Dám mu usednout na můj trůn. Buď připraven!

Po těchto slovech jako by se rozezněl krásný nebeský zpěv
neviditelných andělských chórů. Jakuba obklopila sladká přítom-
nost Boží. Něco v jeho nitru se změnilo. Pán na něj položil svou
pravici a pak se ztratil jeho očím. Avšak pokoj, který převyšuje
každou chápavost, zůstal v Jakubově srdci jako ubezpečení, že to
vše nebyl sen. Věděl, že ten pokoj mu už nikdo a nic nevezme.
Jakub už nemohl samou radostí spát. Znovu si uvědomil, že tuto
noc ze soboty vstal Ježíš a v tuto noc se mu tu na této hoře ukázal.

Vzpomněl si na to ráno, kdy anděl odvalil za svítání kámen
a řekl: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Vstal, není tu, ale řekněte
apoštolům, ať jdou do Galileje, a tam Ho uvidí.“ Prožíval ta slova, vní-
mal realitu nedělního rána a pak si připomenul i další události
ze dne vzkříšení. Ježíš se zjevil Magdaléně, pak ženám, pak Pe-
trovi, pak učedníkům Emauzským a večer i apoštolům. Jakub s
vírou prožíval tento den své proměny spojený s prožíváním dne
Kristova vzkříšení! Vnímal, že tento den je novým začátkem, že
je to Pánův den a že nastupuje místo starozákonní soboty. Teď
se modlil tak, že si vždy připomněl konkrétní událost Kristova
vzkříšení a pak chvíli opakoval svaté jméno Je-ho-šu-á-á-á. Zno-
vu v tom jménu zůstával v Boží přítomnosti a v úplné vydanosti
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Bohu. Tak prožil v Božím světle celý tento svatý den! Večer si opět
připomněl, jak Ježíš stanul mezi nimi, apoštoly, a řekl: „Já jsem to,
nebojte se, dotkněte se mě“ a vybavil si i následující nedělní večer, kdy
se Ježíš znovu ukázal a řekl Tomášovi: „Vlož svůj prst do mých ran
a svou ruku do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící!“ Tomášova slo-
va mu zněla v uších: „Pán můj a Bůh můj!“ Jakub si byl vědom, že
dnes prožil, co znamená slovo můj. Můj Pán! Můj Bůh!

V noci pak spokojeně spal. Ráno se s radostí vydal zpět k
apoštolům. Když scházel z hory, setkal se znovu s oním mužem.

Muž: Jakube, ty záříš! Jsi jako vyměněný!
Jakub: Ježíš je živý! I ty se s Ním můžeš v modlitbě setkat.
Muž: Jak?
Jakub: Ježíš je Bůh, Spasitel, můžeš se s Ním setkat v kajícím

srdci v Duchu a v pravdě. Ať Bůh žehná tobě i tvému synovi a
bratřím. Pozdravuj je! V Jeruzalémě Ježíše ještě uvidíme.

Pak už Jakub spěchal, jako by byl unášen na křídlech. Po po-
ledni dorazil domů. Jan a Petr ho už čekali.

Petr: Jakube, ještě jsi nám ani nestihl nic říct, ale stačí se jen
na tebe podívat!

Jakub se usmál.
Jakub: Ano, Pán mi odpustil a slíbil mi...
To už Jakub nedořekl, rychle se zastavil a pokračoval:
Jakub: Ano, viděl jsem Pána.
Jan: Co ti na hoře řekl?
Jakub: Mluvil ke mně v srdci celou tu dobu, těžko vše vyjá-

dřit, ale když se ukázal i mým očím, řekl, že máme být čtyřicátý
den v Jeruzalémě.

Petr: Počkej, Jakube, a neřekl ti, abychom se cestou do Jeru-
zaléma i my stavili na Táboře?

Jakub: Ano, řekl, z Jeho slov jsem vycítil, že nám chce něco
vážného sdělit!!

Jan: I já vnímám, že nám Jedenácti chce Pán dát na té hoře
důležitý program. Tam byl Otcem označen za nejvyššího Záko-
nodárce, slovy: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Jeho
slovo je pro nás světlem na cestu a je závazné. Máme ho, jak nám
řekl, nejen slyšet, ale i konat!
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Petr: Do Jeruzaléma rozhodně půjdou i ostatní učedníci a
ženy, ale my se musíme zastavit na hoře.

Jakub: Kdy bychom měli vyjít?
Petr: Co nejdřív. Hned zítra ráno! Měli bychom tam po tvém

příkladu prožít na modlitbách každý své pokání. A pak další den
po dni vzkříšení bychom mohli pokračovat do Jeruzaléma.

Jakub: Ve středu bychom už jistě byli v Jeruzalémě a další
den je čtyřicátý den po vzkříšení!

Jan: Je třeba plán oznámit ostatním bratřím.
Petr: Ať jdou do Jeruzaléma až po ukončení soboty.
Jan: Bratře, čím víc se na tebe dívám, tím větší mám radost,

jak hluboce se tě Pán dotknul. Které poznání bylo nejsilnější?
Jakub: Kromě zjevení tajemství Božího jména, o kterém

jsem ti ještě nestihl povědět, jsem si uvědomil jednu důležitou
věc: láska k Ježíši může vyrůst jen na půdě lítosti a pokání, na
žádné jiné!

Jan: Máš hlubokou pravdu, bratře. Naše matka Salome, když
viděla, že jsi odešel, se mě na tebe ptala. Řekl jsem jí, že jsi šel na
krátký čas do samoty – modlit se. Vzala to jako samozřejmost, ale
pak navštívila Ježíšovu Matku a myslím, že se za tebe spolu mo-
dlily.

Jakub Zebedeův: Bohu díky. Musím Ježíšově matce zajít po-
děkovat. Na té hoře to byla mimořádná milost.

Jan: Půjdu s tebou, Ježíšova matka je i s Marií Kleofášovou
u našich příbuzných.

Ježíšova Matka byla právě v malé komůrce, kde se modlila.
Vždycky, když k ní teď přicházeli, vnímali, že u ní jsou opravdu
doma, na chvíli znovu mohou být dětmi, které se v přítomnosti
matky cítí bezstarostně a bezpečně, protože ona ví o všem, co pro-
žívají ještě dříve, než jí to řeknou, a nezištně je miluje.

Jan: Přišli jsme s Jakubem, už se vrátil.
Jakub Zebedeův: Jan mi říkal, že jste se s mou matkou za mě

modlily, když jsem byl na hoře Tábor.
Maria: Ano, modlily jsme se spolu, pak jsem se ještě i sama

modlila, zvláště v noci ze soboty na neděli. Stále si tím připomí-
nám tu noc, kdy se mi Syn ukázal. Do smrti na to nezapomenu.
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Ta noc je pro mě svatá. Když se modlím, vnímám, že Ježíš je se
mnou, i když Ho mnohdy nevidím. Prosila jsem zvlášť za tebe.

Pak zvážněla.
Maria: Abys měl sílu, až přijde čas, pít kalich, který ti slíbil

můj Syn. Salome několikrát vzpomínala tu situaci, kdy za vás oba
Ježíše poprosila, sama si pak uvědomila, že tou prosbou neměla
na mysli to, co je Boží, ale co je lidské. Syn to ale obrátil v požeh-
nání pro vás oba.

Jakub zvážněl.
Jakub Zebedeův: Ano, Ježíš mi ten kalich připomenul. Do-

stal jsem světlo a prosil Ho za to, abych Ho mohl následovat až
na smrt.

Maria se s láskou podívala na oba bratry, na své duchovní
syny. Jakub ještě připomenul, že Ježíš chtěl, aby byli čtyřicátý den
v Jeruzalémě. Maria přikývla, jako by chtěla dodat: „Ano, tam se
Ježíš ukáže naposledy.“ A pak nahlas řekla:

Maria: Také tam i s ostatními ženami budeme.
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ZJEVENÍ JEDENÁCTI APOŠTOLŮM
NA HOŘE TÁBOR

Poté, co se Ježíš zjevil pěti stům bratří, nastal šum po celé
Galileji, protože nemohli nemluvit o tom, co viděli a slyšeli. Zvěst,
že Pán vstal z mrtvých, že se zjevil ženám i apoštolům a pak také
ostatním učedníkům, se šířila jako požár. To, co zpočátku vypa-
dalo jako konec, se znenadání stalo novým začátkem.

Na pokyn, který Pán dal, když se zjevil Jakubovi, se učedníci
vraceli do Jeruzaléma. Rozhodli se před tím strávit několik dní
na hoře Tábor. Kráčeli po té samé cestě, po které tam šli před
Paschou. Jejich vzpomínky ožívaly.

Ondřej: Tato místa... jakoby mluvila, jakoby připomínala...
Pamatujete? Když jsme tu šli s Mistrem naposledy, byl jiný než
jindy. V Jeho obličeji se odrážela únava, kráčel, jakoby Jej tížilo
neviditelné břemeno... jakoby věděl, že na konci té cesty Jej čeká
něco moc těžkého a bolestného...

Šimon Kananejský: Pak otevřeně řekl: „Hle, jdeme do Jeruza-
léma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům, odsoudí ho na
smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali...“

Bartoloměj: Vůbec jsem ani nechtěl myslet na to, co bude...
když o tom Mistr začal cestou otevřeně mluvit, ovládl mě strach
a smutek...

Filip: A nikdo se neodvážil na nic zeptat... ani mezi sebou
jsme o tom nemluvili...

Jakub Alfeův: Utěšoval jsem se nadějí, že snad se to nesta-
ne, snad později... ale teď ještě ne...

Jakub Zebedeův: Až teď začínám chápat, že duše se nedají
získat zadarmo. Je třeba za ně platit.

Jakub Alfeův: Utrpením a smrtí?
Jan: Utrpením a smrtí.
Jakub Zebedeův: Podívejte, už je před námi hora Tábor!
Petr: Pojďme, vystupme na ni!
Pozdě odpoledne dorazili na vrchol.
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Jakub Zebedeův: Byl jsem tady před dvěma dny tak, jako
jsme tu dnes všichni. Tady je místo, kde se mi Pán ukázal. Je to
totéž místo, kde se ještě několik dní před svou smrtí proměnil a
spolu s Petrem a Janem jsme Ho viděli ve slávě.

Petr: Ježíš nám řekl, že to zjevení máme držet v tajnosti a po-
vědět o něm, až když vstane z mrtvých. Tenkrát jsme nechápali
ani Jeho slova o utrpení, ani o zmrtvýchvstání.

Jan: A když pak našeho Pána ukřižovali a On vstal třetího
dne z mrtvých, události šly tak rychle jedna za druhou, že ještě
nebyla vhodná chvíle, abychom vám o tom mohli povědět.

Petr: A nyní bychom vám o tom krátce řekli. Bylo to šest dní
po tom, co nám Ježíš u Cezareje Filipovy položil otázku: „Za ko-
ho lidé pokládají Syna člověka.“ (Mt 16,13n)

Filip: Vzpomínám si. Odpověděli jsme, že jedni za Jana Křti-
tele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.
A tehdy se Ježíš nečekaně zeptal nás: „A za koho mě pokládáte vy?“
Všichni jsme zmlkli. Petr ale za nás za všechny odpověděl, co
jsme v tu chvíli nebyli schopni tak jasně vyjádřit.

Jan: Ano, Petr tenkrát vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
Jakub Zebedeův: A Ježíš řekl: „Blaze ti, Šimone, synu Janův,

protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ A potom
dodal: „Ty jsi Petr, skála, a na té skále zbuduji svou církev a brány pe-
kelné ji nepřemohou.“ (Mt 16,17n)

Jan: A právě potom Ježíš řekl, abychom nikomu neříkali, že
On je Mesiáš. Předem nám řekl, že jdeme do Jeruzaléma a tam
bude zabit a třetího dne vzkříšen.

Petr: Já jsem tenkrát vzal Ježíše stranou a přesvědčoval Ho,
že to se Mu nesmí stát. Tehdy mi Pán řekl: „Jdi mi z cesty, satane,
neboť nemáš na mysli věci Boží, ale lidské.“ (Mt 16,23)

Jan: Co tím Pán chtěl říct, Petře?
Petr: Vidím, že i když chci upřímně dobro, pokud to není

v souladu s Boží vůlí, zneužívá to satan. Když si to ale přiznám,
Bůh pak dá poznat, jaká je Jeho vůle.

Jakub Zebedeův: Hned potom Pán mluvil o pravém učed-
nictví. Řekl: „Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě! Kdo by chtěl svou duši zachránit, ztratí ji, a kdo ji ztratí
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pro mne, ten ji zachrání.“ A dodal: „Vždyť co prospěje člověku, získá-li
celý svět, ale svou duši ztratí?“ (Mt 16,24-26)

Tomáš: Tehdy jsme to nechápali a zatím stále ještě plně ne-
chápeme, co to znamená ztratit pro Ježíše svou duši.

Ondřej: Šli jsme tenkrát z Cezareje a šestý den jsme byli tu.
Ježíš vzal s sebou na horu ale jen Petra, Jakuba a Jana a my jsme
byli tady pod horou.

Bartoloměj: Vzpomínám si, tehdy s námi byl ještě i nešťast-
ný Jidáš. Přišel za námi jeden otec a prosil nás za uzdravení své-
ho syna.

Juda Tadeáš: Když se Ježíš vrátil z hory, pokáral nás za naši
nevěru a syna uzdravil.

Petr: Dobře, že si to všechno dopodrobna pamatujete. Když
jsme my tři vystoupili s Ježíšem na horu, stalo se to právě na tom-
to místě, kde nyní stojíme. (Mt 17)

Jakub Zebedeův: Mistr od nás poodešel, mysleli jsme, že se
chce modlit... Najednou se ale proměnil – před našima očima!
Jeho tvář zazářila jako slunce a světlo, které z Něho vyzařovalo,
pronikalo všechno kolem i nás samotné, naše nejhlubší nitro, a
působilo v něm jako hojivý balzám... Jeho šat byl tak oslnivě bí-
lý, jak by ho žádný bělič na světě nedovedl vybělit! Necítili jsme
strach – právě naopak. Chtělo se nám tady zůstat navždy.

Petr: Pak se zjevili Mojžíš a Eliáš. Nevím proč, ale věděl jsem,
že jsou to oni. Také oni byli prozáření světlem, které vycházelo
z Mistra. Mluvili s Ním.

Filip: O čem?
Petr: O Mistrově cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.

Mluvili o Mistrově odchodu...
Ondřej: O odchodu? Kam?
Petr: Tenkrát jsem tomu nerozuměl, ale teď, po tom všem,

co se stalo, už vím, že mluvili o Jeho smrti... O tom, že je Otco-
vou vůlí, aby vydal sebe jako smírnou oběť za hříchy světa.

Jan: Rozmlouvali dlouho; až nás obestřel spánek. Nechtěl
jsem spát v takové chvíli, jako byla tato! Ale ta atmosféra byla tak
konejšivá, připadal jsem si jako dítě – a spánek mě přemohl.

Jakub Zebedeův: Mě taky. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale
když jsme se probrali, zdálo se mi, že na horu sestoupila Boží
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sláva, vše bylo ve světle, pronikal nás hluboký pokoj a pocit nad-
pozemského štěstí... Jako bych slyšel hrát anděly, celé chóry an-
dělů. Rozezvučeli své harfy a velebili Boha. Přál jsem si, aby to
nikdy neskončilo.

Petr: Byl jsem tak opojen tou nebeskou atmosférou a nád-
herou, že jsem Mistrovi řekl: „Mistře, je moc dobré, že jsme tady...
zůstaňme tu už navždy... Jestli chceš, udělám tři stany, jeden tobě, je-
den Mojžíšovi a jeden Eliášovi...“ Ještě jsem ani nedomluvil, když
se na nás spustil světlý oblak. Bylo to, jako bychom se naráz octli
mezi množstvím třpytících světel, mezi hvězdami na obloze ane-
bo spíše mezi diamanty, které vydávají podivuhodnou zář. Na-
plnil nás úžas a velká bázeň.

Jan: A pak se najednou z toho oblaku ozval hlas. Byl maje-
státní a zároveň laskavý. Zněl jakoby v nás a zároveň kolem nás:
„Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Od strachu, že jsme
uviděli a uslyšeli něco, co obyčejný smrtelník nesmí vidět, padli
jsme tváří k zemi a velmi jsme se báli.

Petr: A najednou, tak jak znenadání to všechno přišlo, tak
náhle se to vidění i ztratilo. Když totiž Mistr přistoupil a dotkl se
nás, všechno už pominulo. Rozhlédli jsme se kolem, ale nebyl tam
už nikdo kromě Něj.

Jakub Zebedeův: A Ježíš už vypadal tak, jako vždycky.
Petr: Když jsme sestupovali z hory, přikázal nám, abychom

o tom vidění nemluvili, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z
mrtvých.

Ondřej: A proč jste to měli vidět?
Jan: Já myslím, že asi proto, aby nás nezlomilo, až Ježíše uvi-

díme tak strašně ztýraného, opovrženého a jakoby bezmocného...
abychom pochopili, že to, co podstupuje, je dobrovolné a neza-
pomněli, že přes zdánlivou slabost zůstává Všemohoucí.

Petr: Přesto jsme však ve zkoušce, která přišla, neobstáli –
aspoň já tedy ne.

Jakub Zebedeův: Já taky ne...
Bartoloměj: Vy jste byli svědky Božího zjevení, proč ale zá-

koníci říkají, že nejprve má přijít Eliáš...? On prý má být před-
chůdcem příchodu Pána. On má připravit srdce otců i synů...
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Jan: Tu samou otázku jsme Ježíši položili, když jsme scháze-
li z hory.

Filip: A co odpověděl?
Jan: Potvrdil, že Eliáš má přijít předem, aby vše připravil.

A pak dodal: „Ano, Eliáš už přišel, ale učinili s ním, co se jim zlíbilo,
jak je o něm psáno.“ A my jsme v té chvíli s jistotou věděli, že mluví
o Janu Křtiteli a jeho smrti.

Petr: Jan Křtitel volal k pokání... připravoval tím lidská srd-
ce. Jen člověk, který pozná svůj hřích a odsoudí ho jako něco
moc zlého před Bohem, touží po spáse, tak jako topící se člověk
touží po záchraně. A Bůh nám podal záchranu – odpuštění na-
šich hříchů v krvi svého Syna; svou smrtí nás se sebou smířil. Ježíš
je ten pravý Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jeho Krví
jsou obmyty a smazány naše viny před svatým Bohem.

Jakub Zebedeův: Ježíš – Jeho oběť na odpuštění našich hří-
chů, Jeho ukřižovaná láska – v životě člověka neexistuje nic dra-
hocennějšího! Nic! Před dvěma dny jsem tady byl sám... Tížila
mě má vina. Chtěl jsem si všechno, co se stalo v posledních dnech,
urovnat v hlavě a modlit se, potřeboval jsem to Ježíši dát. A na-
jednou, když jsem se chtěl kát za to, že jsem zbaběle utekl, uvě-
domil jsem si, že to ale musím změnit, že tak to už být nesmí…
A znovu přišel strach. Vnímal jsem, že ve vlastní síle zase neob-
stojím. Byla to taková bytostní úzkost, jako když člověk stojí na
kraji propasti a není cesty zpět... Ježíš mi ale v té chvíli ukázal
východisko – On sám je dveřmi, jimiž je třeba projít, a On je i
ten Život, který nás pak čeká. Pán mi připomenul i své promě-
nění a dodal, že každého, kdo Mu zůstane věrný, uvede po smrti
do své slávy, z níž nám tady na hoře odkryl jen nepatrnou část.
Viděli jsme a cítili jen částečku toho, co nás čeká v nebi, a přesto
jsme si přáli zůstat tu s Ním navěky... co teprve bude potom, vy-
trváme-li věrně s Kristem až do konce?

Petr: To zjevení Jeho slávy bylo před několika týdny. Nyní
jsme tady znovu. Na tomto místě se teď v neděli, před dvěma
dny, zjevil Ježíš Jakubovi. Ježíš nás sem rovněž pozval, proto
jsme tu.

Myslím, že po vzoru Jakuba bychom měli být každý sám, ro-
zejdeme se proto a každý z nás si může v samotě projít uplynulé
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dny a konat pokání za svou zradu a zapření Pána, za to, že jsme
Ho v den Jeho odsouzení a smrti všichni kromě Jana opustili. A
také konejme pokání za hřích nevěry, že jsme svědectví žen o zvě-
sti andělů a také o samotném zjevení Ježíše odmítali a nevěřili jim.

Jan: Máme tu těch pár dní. Ježíš se předtím, než začal svou
veřejnou činnost, čtyřicet dní postil a modlil a byl pokoušen od
ďábla. Pak přijal Janův křest pokání, přestože žádný hřích ne-
měl. Dal nám příklad pokory. Tehdy na něj sestoupil Duch svatý
v podobě holubice.

Petr: Tento čas je pro nás mimořádně důležitý. První den po
sobotě, kdy si připomínáme Kristovo vzkříšení, se tu pak k veče-
ru sejdeme. Každý může vydat svědectví, co mu Ježíš vložil do
srdce. To bude k užitku nám všem. Pokud Ježíš někomu zjeví
to, co má zůstat tajemstvím, pak ať je uchováno jen mezi ním a
Pánem.

Apoštolé na znak souhlasu kývli hlavami.
Tomáš: Co to je těch několik dní být v samotě? Tolik jsme

toho za poslední dobu, kdy jsme byli v Jeruzalémě, prožili!
Šimon Kananejský: Každý z nás tento klid potřebuje. Naše

duše žízní po samotě. Být s Pánem podobně, jako Jakub, když
sem minulý týden přišel.

Ondřej: Hora je velká, místo si tu každý na modlitbu i pře-
mýšlení najde.

Filip: Ježíš nám dal příklad. Sám šel před započetím své mi-
sie do samoty, aby se modlil a vedl duchovní boj.

Matouš: Jsme rovněž v situaci, kdy od Pána čekáme pokyny,
co máme dál dělat... Jaký je Jeho plán s námi?

Ondřej: Ano, ale především potřebujeme ještě odstranit ten
mrak, který naše srdce od Ježíše odděluje, a to je náš hřích. Jak
to řekl Petr.

Tomáš: Tak jdeme! Na co déle čekat? V neděli večer se se-
jdeme, vyvodíme závěr a pak, hned další den po dni vzkříšení,
musíme už pokračovat do Jeruzaléma. Na čtvrteční setkání s Pá-
nem se tu můžeme připravit modlitbou a pokáním.

Apoštolé se rozešli a každý si našel místo, kde chtěl těchto ně-
kolik dní na hoře Proměnění strávit. Všichni byli motivováni svě-
dectvím třech bratří, kteří se tu s Ježíšem setkali a viděli alespoň
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částečně Jeho slávu. Dny rychle uběhly. Od čtvrtka večera mnozí
znovu duchovně prožívali události, tak jak probíhaly od poslední
večeře a zatčení v Getsemanech. Někteří bděli právě v čase, kdy
Ježíš stál před veleradou a kdy byl Kaifášem odsouzen. Následo-
valo odsouzení Pilátem, bičování, trním korunování, křížová ces-
ta, ukřižování, smrt na kříži a pohřeb. V sobotu si mnozí z apoš-
tolů uvědomili kořen nevěry a strachu, který je ovládl Každý byl
ve světle pokání proniknut poznáním své viny a zrady a viděl to
teď jinak, než předtím. V noci po sobotě si uvědomili radostnou
realitu Kristova slavného vzkříšení. Tehdy se Ježíš ukázal své Mat-
ce, následovalo svědectví andělů o prázdném hrobě a potom zje-
vení Ježíše ženám. Připomněli si obzvlášť setkání v neděli večer,
kdy se jim Pán poprvé ukázal a za týden zjevení, kdy už byli i
s Tomášem. Naposledy Pána viděli u jezera v Galileji a na hoře
Blahoslavenství, kde se shromáždilo více než 500 bratří.

V neděli po poledni přicházejí apoštolé jeden po druhém
na smluvené místo jako proměnění.

Petr: Bratři, mohl bych mnoho hovořit o tom, co mi Pán v
modlitbě zjevil. Lítost, která mě pronikla, byla spojena s množ-
stvím slz.

Tomáš: Tak to nebylo jen s tebou, Petře. Svědčit o tom, jak
se Pán skrze pravdivé pokání dotýká duše, by bylo nadlouho.

Petr: Znovu jsem si před Pánem připomínal svůj hřích, i když
mi ho odpustil. A Pán mi ještě hlouběji ukázal svou lásku. Také
mi dal více pochopit podstatu Jeho výkupné smrti na kříži.

Bartoloměj: I já jsem hlouběji prožil tuto pravdu, jen se di-
vím, jak může být člověk tak slepý... čte proroky, zná Izaiášovy
předpovědi o muži bolesti, a přesto má oči zatemněné mrakem
předsudků.

Petr: Ano, pochopil jsem, že podstata toho, proč Ježíš přišel
na tuto zem, nebyla vybudovat jakési pozemské království, ale
přinést Boží království, duchovní, jehož podstatou je odpuštění
hříchů v krvi nevinného Beránka, kterým je sám Ježíš. Krev obět-
ních zvířat za naše hříchy, to byl jen předobraz. Jejich krev nás
nemůže zbavit viny před Bohem. To se stalo až na Golgotě, kdy
se Ježíš, nevinný Beránek Boží, obětoval za naše hříchy.
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Jan: Uvědomil jsem si, že Ježíšova slova v den vzkříšení, když
řekl: „V mém jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů,“ jsou
podstatou celého Písma! Bez odpuštění hříchů nikdo po smrti ne-
vejde do Božího království. I spravedlivým, kteří byli před námi,
když Bůh odpustil hříchy, bylo to spojeno právě s obětí nevinné-
ho Beránka, kterým je Ježíš.

Petr: Naším hlavním posláním bude hlásat, že v Kristu při-
šlo mezi nás Boží království a my se mu máme skrze pravdivé po-
kání plně otevřít. Ježíš je ten Beránek Boží, který nás svou krví
vykoupil, On vzal na sebe hříchy světa, a tím i hříchy každého
člověka. To je ta radostná zvěst.

Jan: To, že Ježíš vstal z mrtvých a několikrát se nám ukázal,
je důkazem toho, že On je Bůh a že v nikom jiném není spásy,
jenom v Něm. Ježíš jasně ukazoval na své Božství a nepřátelé Ho
za to nenáviděli.

Petr: Několikrát Ho urážlivě osočili, že je posedlý démonem
a že je ve spojení s Belzebulem. On jim řekl, že tvrdit takovou
lež je hříchem proti Duchu svatému, který nebude odpuštěn.

Juda: Několikrát Ho proto, že nazýval Boha svým Otcem a
dal najevo, že je Božím Synem poslaným na svět, chtěli ukame-
novat a nakonec Ho za to odsoudili na smrt. Jenže Jeho vzkříše-
ní je i pro ně svědectvím, že On je Spasitelem, kterého předpo-
věděli proroci i celé Písmo.

Filip: Pán mi zde, tyto dny v samotě, dal hodně světla. Dal
jsem Mu svou nevěru a zradu. Vyznával jsem Mu své hříchy. V
těch chvílích jsem vnímal, že On je se mnou, že tu je, i když jsem
Ho svýma očima neviděl.

Ondřej: Já jsem skrze pokání zažil podobné setkání s živým
Pánem.

Ostatní apoštolé rovněž potvrzovali, že se jim Pán dával po-
znat a dotýkal se jejich srdcí, když se Mu otevřeli lítostí a poká-
ním. Vléval jim pokoj, a navíc i mnoho světla, takže i mnohé Jeho
výroky, k nimž dříve byli hluší, anebo jim byly nepochopitelné,
najednou ožily. Uvědomovali si, že pokání, které je Pán posílá
hlásat, se jim samým stalo zdrojem světla a nové duchovní síly.
Tato osobní zkušenost je naplňovala čistou, vnitřní radostí.
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Petr: Bratři, čas pokročil, pomodleme se společně a podě-
kujme na tomto místě Ježíšovi, že se na této hoře dotkl našich
srdcí. Klekli a začali děkovat. Ze srdce velebili Pána za tyto dny.
Najednou Ondřej zvolal:

Ondřej: Pán je tu!
Když apoštolé Ježíše spatřili, v hluboké úctě se Mu pokloni-

li. Ježíš je pozdravil slovy.
Ježíš: Pokoj vám.
Protože se Ježíš nejprve ukázal dosti vzdálen, někteří měli

zpočátku pochybnost, když se pak ale přiblížil, pochybnosti ode-
šly, zvláště když znovu zopakoval:

Ježíš: Pokoj vám.
Velký pokoj zalil jejich duše. To nebyl jen pozdrav, slovo; to,

co Ježíš řekl, byla skutečnost nabitá Božím pokojem, který z Ježíše
vycházel. Zářící postava – Ježíš, jehož jméno vzývali, oděn v bělo-
skvoucí roucho – stál před nimi. Pán je věrný, vždy přichází tam,
kde Jej volají a kde touží po Jeho přítomnosti. Rány po hřebech
byly tak prozářeny světlem, jako by v nich plál oheň. Z rány v boku
vycházely paprsky a zářily jako věčné svědectví Jeho lásky k nám,
hříšníkům. Pohled do Jeho tváře vzbuzoval bázeň. Přitom však
na všechny hleděl s nesmírnou láskou. Učedníkům, kteří mezi-
tím padli na kolena a své oči toužebně upřeli k Němu, řekl:

Ježíš: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Nebojte se.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali vše-
chno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny
až do skonání věků. Amen. (Mt 28,18-20)

Bylo to jen několik důležitých pravd, jimiž Pán otevřel apo-
štolům světovou misii.

Ježíš se ještě s láskou mlčky podíval na každého z Jedenácti
zvlášť a každý vnímal, jak ho Ježíš svým pohledem proniká až do
hlubiny duše. V tom pohledu byla prosba, láska i velký úkol, za
který všichni zaplatí daň postupného umírání sama sobě a za-
kusí pro Ježíšovo jméno pronásledování od ducha tohoto světa.
Nakonec přijde mučednická smrt a pak přechod do Boží slávy.
V láskyplném Ježíšově pohledu bylo skryto i něco zvláštního, ja-
ko by viděl budoucnost každého z nich i místo a způsob mučed-
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nické smrti. Jeho poslední slovo se jich dotýkalo nejvíc: „Já jsem
s vámi po všechny dny vašeho života.“ Vnímali, jak tím Ježíš vyjadřu-
je: „Já jsem s tebou... a také s tebou...“ Každý prožíval toto setkání,
tento Ježíšův pohled, jako to nejosobnější setkání.

I když nyní se Ho tu na hoře nedotýkali svýma rukama, do-
týkali se Ho svým srdcem a On se dotýkal jejich srdcí. „Já jsem s
vámi... jsem s tebou... neboj se, nejsi sám...“ Najednou jim Ježíš začal
pozvolna mizet z očí. Apoštolé ještě zůstali klečet na svém místě
a prožívali tu chvíli, která už sice minula, ale světlo a pokoj zůstá-
val v jejich duších v téže intenzitě. Když se pak jeden po druhém
zvedli, společně děkovali za tyto momenty velké milosti, světla i
za nový úkol. Mají získávat učedníky a mají je učit zachovávat vše,
co jim Ježíš přikázal. Po modlitbách a děkování se ujal slova Petr:

Petr: Z toho, co jsme slyšeli, je třeba si znovu uvědomit vše-
chna Ježíšova slova postupně a pak z toho udělat závěr, co nás
v nejbližších dnech čeká.

Jan: Ježíš před tím, než nás poslal hlásat Boží království, zdů-
raznil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“

Filip: On má veškerou moc, a to nejen na zemi, ale i na ne-
bi. On splnil svůj úkol. Svou smrtí se stal obětním Beránkem za
naše hříchy i za hříchy celého světa.

Jan: Když se Pán ve čtvrtek večer před tím, než se za nás
obětoval, modlil k Otci, řekl: „Dal jsi mi moc nad každým člověkem,
abych těm všem, které jsi mi dal, dal život věčný.“ (J 17,2)

Matouš: Když nám Pán po svém vzkříšení řekl: „Komu hříchy
odpustíte, budou odpuštěny,“ dal nám k tomu svou moc. Projevila
se nejprve na nás samých a bude se projevovat právě v naší sla-
bosti. Bude to Ježíšova moc, ne naše.

Ondřej: Proti Jeho moci tu stojí moc démonů a říše tmy, kte-
rá se u pohanů projevuje magií a věštěním. Duchovní slepota –
hřích – zotročuje jedince i celé národy a drží je v temnotě a na
cestě sebezničení časného i věčného.

Bartoloměj: Tedy naším úkolem je vědět o této Ježíšově nej-
vyšší moci a spolupracovat s ní.

Šimon Kananejský: Jak?
Petr: Myslím, že tak, jak nás tomu Ježíš učil svým příkladem:

nejdříve v modlitbě a pak poslušností víry.
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Matouš: Jde o Boží moc a podmínkou je, nejen aby Ježíš byl
s námi – protože Pán je vždy věrný – ale abychom i my byli s Ním.

Ondřej: Když se Ježíšova moc projevila především vykoupe-
ním člověka z otroctví hříchu a ďábla, pak jejím největším trium-
fem je kříž. Ježíš na kříži přemohl hřích a ďábla!

Jakub Zebedeův: Ježíš má nad lidmi moc proto, že za ně do-
brovolně zemřel. Vykoupil si nás svou krví.

Juda Tadeáš: Jeho moc nad dušemi potrvá i v nebesích, po-
trvá věčně.

Filip: Moc císařových úředníků vrcholila v císaři. Císař má
ale moc omezenou hranicemi své říše.

Bartoloměj: Ani nejmocnější panovník se neodvažoval vy-
hlašovat svou moc svými nároky na celý svět. Ježíšova moc na-
proti tomu sahá až nad hvězdy.

Matouš: Ježíš se zde, na hoře, v těch několika slavnostních
chvílích, prohlásil Mesiášem a Pánem.

Tomáš: Ježíš za svého pozemského života skrýval tento ne-
beský lesk v sobě. Nyní nám ho zjevil právě v tuto hodinu, kte-
rou jsme s Ním zde prožili. Tu hodinu určil Jeho Otec.

Šimon Kananejský: Jeho slova pronesená na této hoře, jsou
ústavní listinou pro království Boží na této zemi.

Tomáš: Vzpomněl jsem si na velkého proroka Daniela: „I
dal jemu Bůh moc, čest i vládu. Všechny národy, kmeny i jazyky, budou
sloužit Jemu. Jeho moc je moc věčná, kterou nikdy nepozbude a Jeho vlá-
da nebude zrušena.“ (Dan 7,14)

Ondřej: Tak majestátně předstoupil dnes Ježíš před nás, své
malé stádečko.

Jan: Ježíšova duchovní moc bude obepínat celou zem.
Petr: Ježíš nám dal příkaz slovy: „Jděte!“
Jan: Na otázku, kam máme jít, sám odpověděl: „Ke všem ná-

rodům“; ne jen k některým. Ke všem!
Jakub Alfeův: A co máme dělat?
Ondřej: Máme získávat učedníky. Na otázku: Komu je zís-

kávat? Odpověď zní: Ježíšovi!
Jakub Alfeův: A kdo je pravý Ježíšův učedník?
Filip: O tom Ježíš několikrát jasně mluvil, když říkal podo-

benství o pšeničném zrnu. Pokud nezemře, nepřinese užitek. A
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dodal: „Kdo miluje svůj život, svou duši, ztratí ji… kdo mně chce slou-
žit, ať mě následuje.“ (J 12,25-26)

Matouš: Jinde řekl: „Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být
mým učedníkem.“ (Lk 14,33) Ježíš žádá i ztrátu své duše pro Něho
a Jeho evangelium!

Jan: Pokud máme získávat učedníky, musíme v podstatných
věcech následovat našeho Pána. Pak budeme získávat učedníky
nejen slovem, ale i příkladem. Ježíš každému z nás řekl: „Násle-
duj mě!“ My bychom měli Ježíše tak následovat, abychom mohli
vpravdě povědět svým učedníkům: Následujte nás, jako my ná-
sledujeme Ježíše.

Filip: Za své budoucí učedníky se musíme i modlit. V tom je
nám také příkladem Ježíš. On se za nás často i celé noci modlil
a dal nám v tom příklad.

Jan: Ježíš řekl: „Nemohli jste alespoň hodinu bdít se mnou? Bděte
a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo je
slabé.“ (Mt 26,40-41) Alespoň hodinu, řekl Pán.

Petr: Ježíš také řekl: „Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha sva-
tého.“ (Mt 28,19)

Jan: Máme je křtít, ale musíme je i učit základním pravdám
víry. Musíme je poučit nejen o odpuštění hříchů, ale i o nutnosti
zapírání sebe sama a nesení svého kříže spojeného s následová-
ním Ježíše a s pronásledováním za vyznávání Jeho jména a také
o tom, že po smrti je čeká Boží sláva.

Šimon Kananejský: Máme je křtít do jména Otce, Syna i Du-
cha svatého.

Jakub Zebedeův: Ježíš nás postupně uváděl do tajemství, že
Bůh Otec tvoří jednotu se Synem a Duchem svatým. Je jeden
Bůh, jedno božství, ale jsou tři osoby, Otec, Syn a Duch svatý.

Filip: Jen si vzpomeňte na některá slova z kázání v Jeruza-
lémě, kde farizeové a saduceové chtěli Ježíše několikrát kameno-
vat právě za tuto pravdu, kterou zjevil.

Jan: Ježíš před Kaifášem vyznal, že je vlastním Synem Božím,
tedy Bohem. Kaifáš si na znak protestu roztrhl roucho a pak Ho
on i celá velerada odsoudili na smrt. Ježíš však od této hluboké
pravdy neustoupil. My jsme poznali, že On je skutečně Božím
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Synem z Jeho života, svatého příkladu, bezhříšnosti, z mocných
zázraků a hlavně z Jeho zmrtvýchvstání.

Jakub Zebedeův: Já jsem tu na hoře toto tajemství hluboce
prožil, ale slovy se to těžko vyjadřuje. Prostě je to tak. Křtem jsou
duše vštípeny do Božího života.

Jan: Křest ale sám nestačí, Pán dal dvě podmínky spasení:
víra a křest. Je proto třeba všechny pokřtěné učit a uvádět je do
následování Pána cestou pokání a víry.

Bartoloměj: Ano, Pán řekl: „Učte je zachovávat všechno, co jsem
vám přikázal.“ Ježíš nám dal více poučení. Ale hlavní pronesl na
hoře Blahoslavenství, tady v Galileji.

Juda Tadeáš: Máme-li učit, musí nám samým být nejprve jas-
no to, co je nejdůležitější, abychom nezabředli do různých lid-
ských příkazů a zákazů jako farizeové. Ježíš o nich řekl, že jsou
pokrytci, kteří cedí komáry a velbloudy polykají.

Jan: K učení potřebujeme moudrost.
Juda Tadeáš: Ježíš řekl: „Děkuji Ti, Otče, že jsi tajemství Božího

království ukryl před moudrými a opatrnými a zjevil je maličkým.“
Bartoloměj: Tedy máme být maličkými, pokornými a Bůh

nám dá ducha moudrosti. Máme učit především to, co sami ži-
jeme a to, co nám Ježíš přikázal. Farizeové učí náboženské nau-
ky, za kterými je duch lidské vychytralosti a marnosti. Za jejich
slovy není Duch života, ale pouhá litera, která zabíjí.

Petr: Na závěr Ježíš řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny vaše-
ho života.“

Jan: Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tyto poslední dny se nám
ukázal a přesvědčil nás, že je s námi! On je a bude s námi nevi-
ditelně dál, už nikdy nebudeme sami!

Juda Tadeáš: Bude s námi i skrze křest. Přece nám řekl, že
máme křtít v Jeho jménu – ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.

Filip: Skrze křest je a bude s námi a také s těmi, které máme
křtít do svatého jména Božího. Ježíš i s Otcem tak bude tajem-
ným způsobem nejen s námi, ale dokonce i v nás. Ježíš řekl: „Já
a Otec jedno jsme.“ (J 10,30) A při poslední večeři řekl: „Filipe, kdo
vidí mne, vidí Otce. Jak můžeš říct: ‚Ukaž nám Otce!‘?“ (J 14,9)
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Matouš: Ale i o Duchu svatém, kterého mají přijmout ti, kdo
v Něj uvěří, Ježíš řekl: „Kdo věří ve mne, proudy vody živé poplynou
z jeho nitra.“ (J 7,38)

Jakub Alfeův: Bylo to v chrámu, v poslední velký den svát-
ků, když to řekl.

Jan: Večer před smrtí Pán řekl: „Ještě mnoho k vám mám mlu-
vit, ale vy byste to nesnesli. Ale až přijde On, Duch pravdy, uvede vás
do veškeré pravdy.“ (J 16,12-13)

Bartoloměj: Když Ježíš slíbil, že bude s námi po všechny dny,
to zaslíbení platí i pro naše učedníky, kteří uvěří.

Šimon Kananejský: Ježíš mluvil také o pronásledování, které
nás i naše učedníky čeká od světa, který odmítá přijmout pravdu
o spáse i pravdu o Bohu.

Tomáš: Pán mluvil o tom, že nás budou vodit před soudy a
vládce, a že si nemáme dělat starosti, co v tu hodinu budeme mlu-
vit, protože v nás bude Duch Boží, který nám vnukne, co máme
mluvit.

Ondřej: Tedy Ježíš bude s námi i zvláštním způsobem a taky
Otec a Duch svatý.

Jan: Ano, to platí i o těch, kteří uvěří a budou pokřtěni.
Bartoloměj: Vzpomínám si, když nás Ježíš poslal na malou

misii, dal nám k tomuto poslání i konkrétní návody: „Jděte a kažte,
že se přiblížilo nebeské království, nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malo-
mocné očišťujte, démony vyhánějte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“

Šimon Kananejský: A také řekl: „Neshromažďujte zlato ani stří-
bro ani měďáky do opasků, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani
obuv, ani hůl, neboť dělník je hoden své mzdy.“

Ondřej: Ježíš ještě k tomu řekl: „Když přijdete do některého měs-
ta či vesnice, kdo z nich je toho hoden, u něho zůstaňte, dokud nebudete
odcházet.“

Filip: A pak řekl: „Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘
a budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj, nebudou-li toho hodni,
ať se váš pokoj vrátí k vám.“

Šimon Kananejský: A nakonec řekl: „A když vás někdo nepřij-
me a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo z toho
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města a setřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude
zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomuto městu.“ (Mt 10,7-14)

Petr: Ježíš hned na to mluvil o údělu učedníků: „Hle, já vás
posílám jako ovce mezi vlky, buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako ho-
lubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům
a ve svých synagogách bičovat.“

Jan: Dále Ježíš řekl: „Budou vás vodit před vládce a krále kvůli
mně, abyste vydali svědectví jim i národům. Když vás obžalují, nedělejte
si starosti, jak a co mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte
mluvit. Nejste to vy, kdo mluví, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.“

Bartoloměj: Ježíš dále k tomu řekl: „Vydá na smrt bratr bratra,
otec dítě, a povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás
všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spa-
sen.“ (Mt 10,16-22)

Petr: Tedy naším hlavním úkolem od Pána je, abychom šli
a hlásali Jeho evangelium, abychom křtili a získávali Mu učedníky.
To proto, aby byli spaseni oni sami, ale také aby i oni dále svědčili
o Ježíši a hlásali radostnou zvěst o spáse a odpuštění hříchů. Ne-
beské království a věčný život musí být zvěstován všem národům!

Jan: V modlitbě mi Pán k tomu ještě něco zjevil, chtěl bych
vám to povědět.

Petr: Pověz.
Jan: Týká se to nás a naší blízké budoucnosti. Pán ukázal, že

několik let nás bude mimořádně chránit tu v Galileji i Judsku,
ale pak nastane pronásledování. Herodes dá některé z nás do
vězení, bude se chtít zalíbit židům, a proto...

Jan se v polovině věty náhle zastavil, podíval se na Jakuba a
větu už nedořekl.

Jan: Pak se rozprchneme. To pronásledování Pán promění
v začátek naší misie, už mimo náš národ. Budeme hlásat v cizině,
nejen v židovských synagogách, ale budeme zvěstovat evangeli-
um i pohanům a mnozí se obrátí. Nakonec našeho života nám
Pán dá...

Jan se zase odmlčel a pak tišeji dodal:
Jan: Vám dá korunu mučednickou.
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Apoštolé si oddechli – Díky, Pane! Jen nás drž, abychom Ti
zůstali až do smrti věrni a svůj úkol splnili ve shodě s Tvou vůlí.

Druhého dne se časně zrána vydali do Jeruzaléma podle
zaslíbení, že se tam s Ježíšem setkají. Cítili, že tam Ho už uvidí
naposledy.
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JEŽÍŠOVO NANEBEVSTOUPENÍ

Ve středu po poledni přicházejí apoštolé do Jeruzaléma. Je
to pro ně první zkouška víry. Měli Ježíšův slib, že je neopustí a
spoléhali na Jeho Božské slovo. Teď apoštolům bilo srdce prud-
čeji, vstupovali do městské brány a na mnohé přicházel strach.
Báli se zbytečně. Dobrotivý Spasitel věděl, že jsou ještě slabí, a po-
staral se o jejich bezpečnost. Nikdo si ani nevšiml hloučku Gali-
lejců, kteří kráčeli zaprášenými ulicemi hlavního města. Skoro
se zdálo, že velerada na události s Mistrem už dávno zapomněla.
Vešli do Markova domu.

Marek: Už jsme vás čekali. Ježíšova Matka i s ženami jsou už
od pátku v Betanii. Modlí se a čekají na zaslíbené zjevení Pána.

Petr: Už v pátek přišly? To jsme překvapeni, mysleli jsme, že
se vydaly na cestu až po sobotě. Dnes bychom tady přespali a rá-
no bychom šli do večeřadla. Někteří učedníci z Galileje přišli už
dříve a také na zjevení Pána čekají.

Jan: Je jich tu už dost. Všichni vědí, že když Pán něco slíbil,
vždy to splnil.

Jan se usmál.
Jan: Pán nás vždy nechá chvíli čekat a pak nečekaně přijde.

Zítra určitě přijde, slíbil to. Řekl, že čtyřicátý den máme být v Je-
ruzalémě.

Tomáš: Měli jsme strach se do Jeruzaléma vrátit. V Galileji
jsme se cítili bezpeční, ale když Pán řekl, On nás i chrání.

Po večeři, kterou jim už Markova matka předem připravila,
apoštolé pokračovali v rozhovoru. Po tom, co jim vzkříšený Pán
otevřel mysl, aby rozuměli Písmu, vybavovala se jim znovu a zno-
vu Jeho slova v novém světle a v nových souvislostech. Jakub při-
pomněl:

Jakub Zebedeův: Když Ježíš pověděl podobenství o vlku a
dobrém pastýři, řekl židům: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj
život, abych ho opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já ho dávám sám od
sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout.“ (J 10,17-18)
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Bartoloměj: Nikdy jsem si neuvědomil, že se to slovo vztahu-
je nejen na Ježíšovo vzkříšení, ale i na Jeho návrat do Boží slávy.

Jan: Vzpomínám teď taky na Ježíšova slova, která nám po-
věděl v Kafarnaum, když říkal, že dá své tělo za pokrm.

Petr: To jsme pochopili až při poslední večeři, když vzal chléb
a řekl: „Toto je moje tělo“ a když pak vzal kalich a řekl: „Toto je kalich
mé krve, která se prolévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů.“

Jan: Ale tehdy v Kafarnaum Ježíš řekl: „Nad čím se urážíte?
A co až uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve!?“

Filip: I já toto slovo dnešní večer před setkáním s Pánem
chápu, jako by se zítra mělo vyplnit a Ježíš se nám měl zítra uká-
zat naposledy.

Jakub Alfeův: To snad ne. Co si bez Pána počneme!
Apoštolé vzpomínali na poslední pobyt zde, v Jeruzalémě.

Táhlo je to do večeřadla. Hned brzy ráno se tam po dvou vypra-
vili. Vše jim tam připomínalo Ježíše: jednak poslední večeři, jed-
nak Kristovo první zjevení v den, kdy vstal z mrtvých, a také zje-
vení další neděli, kdy s nimi byl i Tomáš.

Petr: Tady Mistr seděl při poslední večeři, když k nám mlu-
vil. Necháme to místo pro Něj volné.

Ondřej: A tu stál, když se nám v neděli večer poprvé zjevil.
A sem, na kraj stolu, položil kosti z ryby, kterou pojedl.

Tomáš: A tady se ukázal mně, když vzal mou ruku a vložil
ji do svého probodnutého boku.

Když tak na všechny podrobnosti vzpomínali, cítili, jako by
tu Ježíš byl s nimi duchovně přítomen.

Čas rychle běžel a nastalo poledne. Apoštolé něco pojedli.
Jakub Zebedeův: Mám zvláštní tušení, takový pocit, že se Pán

na nás dívá, že tu opravdu s námi je. Cítil jsem to tak na hoře Tá-
bor celý čas. Nejdřív jsem oplakával svou nevěru a zradu, pak
jsem vzýval Jeho jméno a najednou, když jsem otevřel oči, uká-
zal se i mým fyzickým očím.

Petr: Máš pravdu, Jakube, to samé cítím i já. Vzpomínám,
jak se mi poprvé u prázdného hrobu Pán ukázal.

Jan: Pane, to jsi Ty!
Petr: To je Pán!
Jakub Zebedeův: Pán je tu!
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Všichni apoštolé se podívali na prázdné místo a uviděli, že
nyní je tam mezi nimi Ježíš. Chvíli hleděli nechápavě. Upřeli na
Něj zrak. Ano, Ježíš! Ježíš je ubezpečil, že se nemýlí a řekl:

Ježíš: Pokoj vám.
V tu chvíli blahodárný pokoj znovu naplnil srdce všech apo-

štolů. Pán je tady! Ježíš k nim promluvil.
Ježíš: Tolikrát jsem vám mluvil o tom, že Syn člověka musí

být odsouzen, trpět, být zabit a třetí den vstát z mrtvých. Když
se to však stalo, nevěřili jste.

Jakub Zebedeův: Pane, odpusť, byli jsme, když jsi přišel po-
prvé, tak tvrdošíjní. Nevěřili jsme ženám, které Tě viděly vzkří-
šeného. Odpusť nám strach a odpusť nám, prosíme, hlavně to,
že jsme Tě opustili při Tvé smrti.

Tomáš: Pane, nejtvrdší srdce jsem měl já, odpusť mou ne-
věru! Určoval jsem Ti podmínky, za kterých jedině uvěřím.

Pokárání apoštolů jim bylo výchovou k pokoře a jejich ne-
věru Pán použil jako důkaz proti těm, kteří v budoucnu budou
pochybovat o Boží všemohoucnosti a o vzkříšení. Ježíšovy důkazy
dané apoštolům vylučovaly každou pochybnost. Spasitel věděl
dobře, co bylo pramenem jejich nevěry. Nerozuměli Písmu, které
jim tolik zkreslila jednostranná židovská exegeze. Exegeté si z pro-
roků vybírali, jen co se jim hodilo, proto jim marně předpovídali
Mesiášovo utrpení. Čekali pozemského Mesiáše, a proto je Ježí-
šova smrt tak překvapila. Nechápali hluboké tajemství kříže. To,
co jim mělo být nejpádnějším důkazem mesiánského Ježíšova po-
slání, stalo se jim kamenem úrazu. Proto Ježíš pravil:

Ježíš: To jsou slova, která jsem k vám mluvil, dokud jsem byl
ještě s vámi, že se totiž musí splnit všechno, co je o Mně psáno
v zákoně Mojžíšově, Prorocích a Žalmech.

Ježíš se ale nespokojil jen touto všeobecnou větou. Probíral
před užaslými apoštoly jednu knihu Bible za druhou a vysvětlo-
val jim jejich předpovědi. Zmínil se též o četných předobrazech
a skončil slovy:

Ježíš: Tak je psáno a tak bylo třeba, aby Mesiáš trpěl a tře-
tího dne vstal z mrtvých. V Jeho jménu se bude hlásat pokání na
odpuštění hříchů všem národům, počínaje od Jeruzaléma.
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Ondřej: Pane, teď plně chápeme, proč jsi přišel, a také rozu-
míme, že Tvé výkupné utrpení za naše hříchy je naplněním před-
povědí napsaných v Mojžíšových knihách, prorocích a Žalmech.

Tomáš: Pane, odpusť nám naši duchovní slepotu vůči Boží-
mu slovu, i že jsme nad ně povýšili své lidské pohledy.

Šimon Kananejský: Pokud bys nám to tolikrát neřekl a toli-
krát nevysvětlil, stále bychom tajemství Tvého kříže odmítali a
nechtěli je přijmout.

Juda Tadeáš: Nyní už víme, že tajemství spásy ve Tvé proli-
té krvi a odpuštění hříchů skrze pokání máme hlásat ve Tvé Bož-
ské autoritě všem lidem.

Ježíš: Ano, dal jsem vám svou autoritu slovy: „Cokoli svážete
na zemi, bude svázáno i na nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude roz-
vázáno i v nebi.“ (Mt 18,18)

Matouš: Pane, Ty dáváš svou autoritu nám, slabým? My jsme
Tě zklamali, a Ty nám přesto znovu důvěřuješ?

Ježíš: Až na vás sestoupí Duch Boží, dostanete velkou sílu –
„dynamis“. Pak budete světlem světu, solí země, svící postavenou
na svícnu.

Bartoloměj: Ty nám, Pane, dáváš svou autoritu a svěřuješ
nám duše, které jsi vykoupil svou krví. Tvou krví jsou vykoupe-
ny! Naší povinností je být dobrými pastýři, kteří chrání stádo
před dravými vlky.

Filip: Pane, nejhorší jsou ti vlci, kteří zneužívají duchovní
autoritu, oblékli se do ovčích kůží, jako Kaifáš, farizeové a sadu-
ceové. Ti budou útočit, aby ve vědomí lidí zničili podstatu a du-
cha Tvého poslání.

Ježíš: Ano, ti budou rvát ovce a budou vás pronásledovat ve
svých synagogách. Ba dokonce, když vás zabijí, budou v duchu
lži přesvědčeni, že tím slouží Bohu.

Petr: Pane, my jsme s Tebou prožili všechny tyto vážné udá-
losti a přes všechny naše zrady a pády tu stojíme a všichni víme,
že Ty jsi pravý Mesiáš, Syn Boží!

Tomáš: Ano, sami jsme se přesvědčili, že Ty jsi náš jediný Pán
a náš Bůh.

Ježíš se na apoštoly s láskou zadíval a pak pronesl:
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Ježíš: Vy jste svědky těch věcí. Jděte do celého světa a hlásej-
te evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude
spasen. Kdo neuvěří, bude zavržen. (Mk 16,15-16)

Apoštolé měli začít s kázáním v Jeruzalémě. I tomuto městu
chtěl Spasitel nabídnout ještě jednou svou ruku. Ale neměli se
omezit na Palestinu. Celý svět bude polem jejich apoštolské hor-
livosti a každá lidská duše má nárok na jejich lásku.

Spasitel však dobře věděl, kolik lidí bude odmítat pomocnou
ruku, kterou podává, a půjdou širokou cestou, z níž pokud včas
nesejdou, zahynou navěky. I ty chtěl varovat, proto připojil váž-
ná slova:

Ježíš: Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo však ne-
uvěří, bude zavržen.

Jakub Zebedeův: Pane, Tvé učení nelahodí lidským vášním.
A také se staví proti kořenu hříchu v nás – proti lidské pýše, té
duchovní slepotě.

Ježíš: Tak to je. Proto vaše slova budou provázet tyto zázraky:
ve jménu mém budete vymítat zlé duchy, budete mluvit novými
jazyky, budete brát hady do rukou, a jestliže byste co jedovatého
vypili, neuškodí vám. Na nemocné budete vkládat ruce a oni se
uzdraví. (Mk 16,17-18)

Ondřej: Pane, Ty jsi nám už dal moc nad nečistými duchy,
abychom je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou cho-
robu.

Tomáš: To bylo tehdy, když jsi z učedníků vybral nás dvanáct.
Tuto zkušenost jsme měli, když jsme Ti řekli: „Pane, i démoni nás
poslouchají.“

Ježíš: Ano, tehdy jsem vám řekl: „Z toho se neradujte, ale ra-
dujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ (Lk 10,20)

Tomáš: Musíme však přiznat, že jsme nemohli uzdravit toho
chlapce pod horou Tábor.

Ježíš: Tehdy jsem vás pokáral pro vaši slabou víru a řekl jsem:
„Takový duch se nedá vyhnat než modlitbou a postem.“ (Mt 17,21)

Šimon Kananejský: Nechápeme ale jen to, že jsi řekl: „Budou
mluvit novými jazyky.“

Ježíš: To brzy pochopíte, až na vás sestoupí Duch svatý. A na-
víc to zaslíbení platí nejen vám, ale i mým budoucím učedníkům.
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Juda Tadeáš: Pane, Tvé zaslíbení, že budeme brát hady do
rukou a neuškodí nám, duchovně rozumím takto: Had je ďábel
a jeho služebníci, kteří jsou nositelé duchovního jedu bludných
a heretických učení se budou marně pokoušet zničit duši, která
se jim postaví v Tvé síle a v síle Tvé pravdy.

Matouš: A vypít něco jedovatého má určitě také i duchovní
rozměr – jed, to je lež. Kdo stojí v Tvé pravdě, lež odhalí Tvým
světlem a ona mu neuškodí.

Ježíš: To je váš výklad, ale kdo v tu chvíli bude mít Boží ví-
ru, pak platí tato zaslíbení doslova. Znovu vám opakuji: Ty, kteří
uvěří, budou provázet tato znamení. V mém jménu budou vyhá-
nět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do
rukou, a pokud by co jedovatého vypili, neuškodí jim. Na nemoc-
né budou klást ruce a oni se uzdraví.

Bartoloměj: Pane, co máme nyní dělat?
Ježíš: Zůstaňte ve městě, dokud nebudete obdařeni mocí z

výsosti. Já na vás sešlu Toho, Jehož můj Otec slíbil. Očekávejte
zaslíbení Otcovo, které jste slyšeli z mých úst. Neboť Jan křtil
vodou, vy však budete po nemnohých dnech pokřtěni Duchem
svatým.

Jakub Zebedeův: Pane, co znamená, že budeme pokřtěni Du-
chem svatým?

Ježíš: To, co jsem vám řekl: Duch svatý je u vás a bude ve vás.
Apoštolé měli prozatím zůstat v Jeruzalémě. Zde bylo sídlo

starozákonní teokracie a zde se mělo zrodit i nové království Boží.
Ducha svatého Pán nazývá „slibem Otcovým“, protože Ho proro-
ci tolikrát slibovali. Byl však i slibem Ježíšovým, protože Spasitel
využil každou příležitost, aby se o Něm a o Jeho zázračných účin-
cích rozhovořil.

Ježíš: Jestliže kdo žízní, ať přijde ke Mně a pije. Kdo věří ve
Mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra‘, jak praví Písmo.
To jsem řekl o Duchu, kterého přijmou ti, kdo uvěří. Dosud Duch
svatý nebyl ještě dán.

Filip: Pane, až budeš oslaven, a to už určitě bude velmi br-
zy, pak Duch svatý vytryskne z našeho nitra jako pramen vody
živé pro ty, kteří uvěří a i oni Ho pak přijmou.

Ježíš: Ano, velmi brzy se o této pravdě přesvědčíte.



214

Bartoloměj: Jan křtil vodou, a celá krajina tím byla promě-
něna.

Ježíš: Ano, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem
svatým, až uplyne těchto několik dní.

Petr: Pane, Jan o Tobě řekl: „On vás bude křtít Duchem svatým
a ohněm.“

Ježíš: Vzpomeňte, že jsem vám řekl: „Oheň jsem uvrhl na zem,
a co chci, ať hoří!“

Jan: Pane, kéž by oheň Ducha svatého stále spaloval ložisko
zla – dědičný hřích v nás!

Šimon Kananejský: A jak to, Pane, bude se světovou mesián-
skou říší, o které nám dříve hovořili rabíni?

Juda Tadeáš: V tomto čase, Pane, obnovíš království pro Iz-
rael? 

Obnovit rozpadlou Davidovu říši pro Izrael? Apoštolé si ne-
uvědomili, že vyvolený národ neslavně dohrál vznešenou úlohu,
kterou mu Bůh určil. Podle vůle Boží byl izraelský národ nosite-
lem zaslíbení spásy, avšak na Velký pátek odsoudil skrze své du-
chovní představitele Spasitele na smrt. Tento národ musí projít
dlouhou, očistnou cestou, projít mořem utrpení a kajícími slzami
smýt vinu, která na něm spočívá. Teprve potom se i jemu otevře
brána do mesiánské říše. Proto apoštolé uslyšeli odpověď:

Ježíš: Nepřísluší vám znát časy nebo chvíle, které Otec usta-
novil svou vlastní mocí. Ale obdržíte sílu, když na vás sestoupí
Duch svatý, a budete mi svědky v Jeruzalémě a po všem Judsku
a Samaří, ano, až do končin země.

Ondřej: Pane, chápeme už, že nemáme pátrat, jaká bude
budoucnost vyvoleného národa, ale máme ho vložit do rukou
Božích.

Jan: My máme nyní prosit o sílu Ducha svatého a pak má
být naší hlavní starostí, abychom byli Tvými svědky i za cenu mu-
čednické smrti.

Petr: Pane, pro Tvé království neexistují hranice, které by
dělily národy. Jsou však zatím ještě opanovány pohanskými kul-
ty; a k těmto národům nás posíláš.
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Ježíš: Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky ne-
jen v Jeruzalémě, ale až do končin země. Proto jděte ke všem ná-
rodům a získávejte Mi učedníky.

Ježíš dokonal dílo, které Mu určil Jeho nebeský Otec. Kdysi
apoštolům řekl, že vstoupí na nebesa. Dnes chtěl dané slovo vy-
plnit. Na chvíli se odmlčel. Dlouze se podíval na apoštoly jako
ten, který se chystá opustit své drahé a vydat se na dalekou ces-
tu. Pak pokračoval tišeji:

Ježíš: Dnes přišel čas, abych vystoupil k Otci svému i Otci
vašemu… Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici vše-
mohoucího Boha.

Mezi apoštoly nastal šum.
Jan: Pane, Ty odcházíš?
Jakub Zebedeův: Neodcházej, zůstaň s námi!
Ondřej: Neopouštěj nás!
Petr: Chceme být s Tebou!
Některým apoštolům vhrkly slzy do očí. Vždyť to není tak

dlouho, co Pána tak bolestně ztratili. Od toho času jejich jedinou
radostí bylo Jeho zmrtvýchvstání a to, že se jim Pán ukazoval. Ne-
dovedli si představit, že by tomu všemu měl být konec.

Petr: Pane, copak znovu zůstaneme sami? Ty chvíle setkání
s Tebou zmrtvýchvstalým jsou pro nás tak drahocenné!

Tomáš: Pane, chceme být s Tebou – chceme být tam, kde jsi Ty.
Pán Ježíš zvedl ruce, aby je utišil. Apoštolé umlkli a upřeně na

Něj hleděli. S napětím očekávali, co uslyší z Jeho úst, jako ti, kte-
ří se loučí s drahým přítelem, kterého už tady na zemi neuvidí.

Ježíš: Už jsem vám řekl: Jdu, abych vám připravil místo v
domě Mého Otce. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem Já. Nene-
chám vás jako sirotky, přijdu k vám.

Ať se vaše srdce nermoutí ani nestrachuje. Kdybyste Mě mi-
lovali, radovali byste se, že jsem řekl: ‚Jdu k Otci‘. A Já budu pro-
sit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky...

Jakub Zebedeův: Odpusť, Pane. Tak rádi bychom byli, kdy-
bys nás už vůbec neopouštěl. Svírá nás úzkost, co s námi bude,
když Ty nás opustíš.
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Ježíš: Nebojte se! Na světě budete mít soužení, ale buďte sta-
teční: Já jsem přemohl svět... Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj
vám dávám; ne jako dává svět, Já vám dávám... Ať se srdce vaše
nechvěje a neděsí!

Apoštolé poslouchali Ježíšova slova jako bez dechu. Každé
se jim vrývalo hluboko do srdce…Vždyť to přece byla poslední
Ježíšova slova. Později si uvědomili, že Pán jim v mnohém sho-
vívavě opakoval i to, co jim už řekl při poslední večeři a co teh-
dy ještě nebyli schopni plně vnímat.

Ježíš: Říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel.
Petr: Pane, jak pro nás může být užitečné, abys odešel? Ne-

rozumím tomu!
Ježíš: Jestliže neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; jestliže však

odejdu, pošlu Ho k vám. Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec
pošle v Mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám vše-
chno, co jsem vám řekl. Ještě vám mám mnoho co říct, ale teď
to ještě nemůžete unést. Až však přijde On, Duch pravdy, uvede
vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale co-
koli uslyší, to bude mluvit; bude vám oznamovat i věci, které ma-
jí přijít…

Už se přiblížil můj čas, kdy mám vystoupit k Otci. Proto po-
jďme, následujte Mě.

Opustili tedy večeřadlo. Ježíš je vedl ven, směrem k Betanii
na Olivetskou horu, kam často chodívali. Šli s nimi také někteří
jiní učedníci. Apoštolé byli tiší, zahloubeni do slov, která od Ježí-
še slyšeli a také zarmouceni, že už přišla chvíle, kdy bude od nich
Pán vzat. Vzájemně se utěšovali Jeho slovy:

Jakub Zebedeův: Pán nám u Otce připraví místo!
Ondřej: A pak nás vezme k sobě!!
Petr: Kéž by to bylo už dnes, abychom se s Ním nemuseli

loučit!

Dále pokračovali mlčky se zrakem upřeným na Ježíše, jako
by se chtěli nasytit pohledem na Pána, který ještě kráčí mezi ni-
mi. Každá chvíle se jim zdála tak drahocenná! Byli by nejraději,
kdyby ta společná cesta neměla konce. Sestupovali po uličních
schodištích a přišli do rokliny údolí Kedronského, kde si klidně



217

plynul potok Kedron. Kolikrát šel Pán se svými učedníky touto
cestou...! Po obou stranách cesty se ve větru vlnily palmové a oli-
vové stromy. Z těchto stromů před několika dny věrolomný lid
sekal větve a stlal na cestu Ježíši, když slavně vjížděl do Jeruza-
léma. Přešli potok Kedron a vystupovali na výšinu. Bylo vidět
Getsemanskou zahradu, kde více než před měsícem Ježíš bojo-
val svůj nejtěžší zápas a vybojoval vítězství. Tam byl také zrazen
a zajat. Dnes jde touto cestou se svými učedníky naposled! Na
Olivetské hoře se Pán zastavil. Už Ho tam čekala Jeho Matka s
ženami a s několika učedníky, kteří přišli z Betanie. Z Jeho tváře
četli, že brzy dojde k rozloučení. Hledí na tvář Pána, která září
nebeským mírem. Pán se ještě zahleděl na Jeruzalém. Ze srdce
jej miloval. A právě v něm byl popraven jako zločinec! Golgota!
Na ní vylil všechnu svou krev. Pod samou horou je slavný chrám.
Na východní straně leží Pánu milá Betanie, kde žila Marta a Ma-
ria se svým bratrem, vzkříšeným Lazarem. Na severu bylo vidět
hory, mezi nimiž se jako modrá stuha vinul Jordán. Kolik vzpo-
mínek, kolik myšlenek budí v srdcích Krista i Jeho apoštolů ten-
to obzor. Všude je vidět stopy jejich působení, kde zažili radost
i bolest. Jejich pohled přebíhal teď po všech těch místech. Tam
u Betléma pastýři stráží svá stáda jako kdysi. Možná to jsou ti sa-
mí pastýři, kteří se jako první poklonili Děťátku Ježíš – Spasite-
li, Kristu Pánu. Na severu jsou v dáli Galilejské hory, tak drahé
apoštolům… jsou přece jejich rodištěm. Uprostřed nich plynula
dětská léta Učitele a mnohých Jeho učedníků. Je to jejich země
a také země Spasitelova.

Ježíš ještě připomenul slova z hory Tábor.
Ježíš: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke

všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce
i Syna i Ducha svatého.

Po těch slovech se Ježíš chvíli odmlčel a pak apoštolům zno-
vu zopakoval:

Ježíš: Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a
budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samaří až na
konec země.

Potom apoštolé padli před Ježíšem na kolena a prosili Ho o
požehnání. Úkol, který jim Pán svěřil, se jim totiž zdál nad lidské
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síly. Také Maria, Jeho Matka, klekla a hluboce se uklonila. Ježíš
zvedl ruce a požehnal jim. Tvář Mu zářila pokojem a velebností.
A zatímco jim žehnal, stalo se, že se od nich vzdaloval a byl nesen
vzhůru do nebe. Provázeli Jej pohledem. I jejich srdce jakoby se
chtěla povznést spolu s Ním. Ani na chvíli od Něj neodvrátili zrak.
Až nakonec jim Ho zastřel oblak.

Jejich očím zůstalo ukryto i to, že Jej jako svého Spasitele a
Vítěze nad smrtí, hříchem a ďáblem doprovázeli také patriar-
chové a duše, které vysvobodil z předpeklí. Pán vskutku otevřel
lidem přístup na nebesa! Prorok to předpověděl slovy: „Vstupu-
ješ na výsost, vedeš zajaté vězně a získáváš dary pro lidi.“ (Ž 68,19) V
nebi pak zasedl po pravici Boží, přijal jako Bůh a člověk nejvyšší
oslavení své lidské přirozenosti, On, Syn Boží, který je pravým
Bohem od věčnosti, rovný s Bohem Otcem.

Vysvobozené duše se v nevýslovné radosti a vděčnosti rado-
valy z blaženého společenství s Pánem a anděly a radostně volaly:

Vysvobozené duše:
– Bůh nám setřel každou slzu z očí!
– Už není ani smrti ani nářku ani bolesti!
– Ani noc už nikdy nebude, jen zář Boží slávy!
– Naším světlem je Pán!
– A toto štěstí bude už navěky!
– Sláva našemu Vykupiteli, který nás svou smrtí vytrhl ze

spárů smrti a předpeklí a získal nám nebeskou blaženost!
– Ano, sláva Mu, díky a dobrořečení!

Také nebeské sbory andělů prozpěvovaly písně chval. Byl
to krásný triumfální průvod. Andělé vyhlašovali splnění dávných
přislíbení a tak oslavovali svého Pána a Boha, Ježíše Krista:

Andělé:
– Otevřete brány nebeské a nechte je otevřené na věky, ne-

boť přichází Nový Adam, Spasitel celého lidského pokolení.
– Ponížil se a stal se jedním z lidí… skrze svou smrt zničil to-

ho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po
celý život drženi v otroctví strachem ze smrti.

– Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, ple-
sejte zvučně. On je Král velký nad celou zemí.
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Jiní andělé troubili na polnice a volali:
Andělé: Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Pán za zvuku pol-

nic. Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu
Králi, zpívejte!

S takovým plesáním a projevy radosti, jež přesahují všecku
lidskou představu, přiblížilo se procesí k nejvyššímu nebi – až
k samému Božímu trůnu. A tu jako by celé nebe na chvíli umlklo
v posvátné úctě. Nastal moment návratu Milovaného Syna k Otci,
který tak miloval svět, že vydal to nejdražší, co měl – svého jedno-
rozeného Syna a poslal Ho na svět, aby svět byl skrze Něj spasen.

Ježíš zasedl v nebeské slávě po pravici Otce. Odtud přijde
soudit živé i mrtvé a Jeho království bude bez konce.

Andělé: Aleluja! Pán, náš Všemohoucí Bůh, se ujal kralová-
ní! Radujme se, jásejme a vzdejme Mu slávu. On je Král králů a
Pán pánů!

Andělé: Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení,
čest, sláva i moc na věky věků!

Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí
i v moři, všechno, co je v nich, volalo: „Sedícímu na trůnu a Berán-
kovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věků!“

Před trůnem a před tváří Beránkovou stál veliký zástup vy-
koupených, sbory patriarchů a svatých, které Pán vysvobodil z
předpeklí; byli oblečeni v bílé roucho. To jsou ti, kteří vyprali
svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. A bylo slyšet hlas od trů-
nu: „Hle přebývání Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a
oni budou jeho lid... Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou
mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří Ho milují!“

A všichni andělé se postavili kolem trůnu a padli před trů-
nem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali:

Andělé: Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest
i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!

Ježíš při všech těch oslavných projevech myslel také na ty,
které zanechal na zemi. Obrátil se na svého Otce s prosbou:

Ježíš: Otče, chci, aby také ti, které jsi Mi dal, byli se Mnou,
kde jsem Já; ať hledí na Mou slávu, kterou jsi Mi dal, neboť jsi
Mě miloval již před založením světa.
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K apoštolům, kteří stále ještě stáli na Olivové hoře s pohle-
dy upřenými vzhůru k nebi, kam viděli odejít svého Pána, byli
Bohem posláni dva muži v bílém rouchu a řekli jim:

Dva muži: Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte k nebi? Ten-
to Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak,
jak jste Ho viděli odcházet.

Petr: Ano, říkal, že nás nezanechá jako sirotky a že k nám
přijde.

Jan: A také, že jde, aby nám připravil místo v domě svého
Otce a že opět přijde a vezme nás k sobě, abychom i my byli tam,
kde je Ježíš, náš Pán.

Jakub Zebedeův: Kdy už to bude?
Ondřej: Už se těším na ten den!
Petr: Snad už přijde brzy!
Ježíšova Matka Maria pohlédla na malou hrstku apoštolů a

řekla:
Maria: Brzy nám pošle Utěšitele, jak nám slíbil. Budeme pro-

sit na modlitbách za tento velký dar.
Pak se pomalu vrátili z Olivové hory do Jeruzaléma; není

to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do
města, vystoupili do horní místnosti domu, kde přebývali. Byli
to Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Ma-
touš, Jakub Alfeův, Šimon Kananejský a Juda Jakubův. Ti vši-
chni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, Mat-
kou Ježíšovou, a s Jeho příbuznými. Byli také často v chrámu,
kde chválili a oslavovali Boha.

APOŠTOLÉ SE VRÁTILI Z HORY OLIVOVÉ

Petr: Všichni jsme ještě pod dojmem hlubokého zážitku a
máme hodně otázek. Potřebujeme se navzájem podělit a vše pro-
myslet. Pán nám dal pro tyto dny jasný, konkrétní příkaz: „Zůstá-
vejte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,49)

Jakub Zebedeův: Petře, v jakém domě budeme? V Markově,
anebo ve večeřadle?

Petr: Že se nemáme vzdalovat z města, to víme, kde ale máme
konkrétně být, nad tím jsem zatím nepřemýšlel.
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Jan: Já myslím, že většina z nás je pro večeřadlo, abychom
už dnes mohli začít s modlitbami.

Matouš: Ale je třeba, aby i ženy věděly, co mají dělat, očeká-
vají, že jim to řekneme konkrétně.

Petr: Ženy ať ráno přicházejí na modlitbu, nakonec, můžeme
se i nezávisle chodit modlit do chrámu, ale většinou bychom mě-
li být ve večeřadle. Ženy ať na noc chodí tam, kde v Jeruzalémě
či v Betanii přebývají.

Tomáš: A jsou tu i učedníci.
Petr: Někteří mohou s námi nocovat tady a někteří u našich

přátel. A ti, kdo jsou z Jeruzaléma či blízkého okolí, ať se sami
rozhodnou.

Bartoloměj: Je třeba učedníkům i ženám co nejdřív oznámit
program.

Jakub Alfeův: Nejlépe bude dát to na zodpovědnost Marko-
vi. Je na něho spolehnutí.

Jakub Zebedeův: Řeknu mu, ať to zajistí.
Petr: Pán nám toho dnes řekl hodně. To, že jsme směli vi-

dět, jak vystupuje do nebeské slávy, pro nás znamená i to, že už
se nám Pán nebude zjevovat. Máme ale čekat na Ducha Božího,
kterého nám od Otce pošle.

Matouš: Pomalu proberme, co se dnes událo, abychom si
uvědomili, co je nejpodstatnější a abychom na něco nezapomněli.

Tomáš: Když se Pán zjevil, káral naši nevěru.
Jakub Zebedeův: Pán nám chtěl asi ukázat, že i když jsme Mu

na hoře Tábor dali svůj hřích, nevěru i svou zradu a On nám
odpustil naše proviny, je pro nás nutné, abychom se poučili ze
svého odpuštěného hříchu a nebrali ho na lehkou váhu. A také,
abychom zůstávali na cestě pravdy a pokory.

Petr: Mám zkušenost, že i když mi Pán můj hřích odpustil
hned v den vzkříšení, ta rána v srdci je. Díky ní se ale můžu lehce
pokořit před Pánem, uvědomovat si Jeho lásku, a to mě vede
k celoživotnímu pokání. Tím horlivěji se pak snažím Pánu slou-
žit, víc než kdybych se této zrady nedopustil.

Juda Tadeáš: Pán ještě zopakoval, že máme jít do celého
světa, kázat evangelium všem.
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Filip: A dodal k tomu: „Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen.
A kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16)

Jakub Alfeův: To jsou velmi závažná slova. Jde o to, kdo bu-
de spasen v nebi a kdo bude zavržen navěky v pekle. To je pro
nás velká zodpovědnost.

Ondřej: Dále Pán řekl: „Ty, kteří uvěří, budou provázet tato zna-
mení. V mém jménu budou vymítat ďábly, mluvit novými jazyky, brát
hady do rukou, a jestli něco jedovatého vypijí, neuškodí jim to. Na ne-
mocné budou klást ruce a uzdraví se.“ (Mk 16,17-18)

Jan: Ta znamení budou provázet ty, kteří uvěří. Tedy nejen
nám Pán dal moc vyhánět zlé duchy, ale i těm, kteří uvěří a zá-
roveň i pro ně platí, že na nemocné budou klást ruce a uzdraví
se. Hadi jim neuškodí, ani jed, který budou muset vypít.

Jan se zamyslel, jako by mu Pán v duchu ukázal událost z bu-
doucnosti, kdy mu dají kalich s otráveným nápojem a neuškodí
mu.

Filip: Sám slíbil těm, kteří uvěří, že budou mluvit novými
jazyky.

Tomáš: Co to asi bude? Ta zaslíbení se týkají těch, kdo uvě-
ří, tedy na prvním místě nás. My jsme uvěřili, že Ježíš je náš Pán
a Bůh!

Jakub Zebedeův: Pán nám znovu zopakoval podstatu spase-
ní. A proto, když nám v den vzkříšení ukázal na Mojžíše, proroky
a žalmy a otevřel nám mysl, abychom rozuměli Písmu, podobně
to udělal i dnes.

Filip: Ta pravda vykoupení je spojena s Jeho smrtí na kříži
a je tak hluboká a pro mnohé pohoršující, že je na ni třeba uka-
zovat v novém světle. Díky Pánu za to!

Jan: Pán připomenul, že musel trpět a třetího dne vstát z mrt-
vých. Zároveň zdůraznil, že v Jeho jménu musí být kázáno pokání
na odpuštění hříchů.

Jakub Zebedeův: Odpuštění hříchů nemůžeme od Pána při-
jmout, pokud nekonáme pokání! Pokání je nutnou podmínkou.

Petr: Ale podmínkou je také víra v Krista ukřižovaného a
vzkříšeného!

Bartoloměj: Ježíš pak řekl: „Vy jste svědkové těch věcí.“
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Tomáš: Ano, máme svědčit o tom, co jsme viděli, čeho se naše
ruce dotýkaly, ale máme svědčit i o tom, že Ježíš těm, kdo konají
pokání, odpouští hříchy. To je naše první zkušenost.

Matouš: A pak řekl: „A já pošlu zaslíbení Otce na vás. Vy pak zů-
staňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,49)

Petr: Tedy příkaz je zůstat ve městě. Dva dny, tři, ..., týden?
Možná více? To nevíme. Prostě máme čekat na modlitbách do
té doby, než se toto zaslíbení naplní.

Ondřej: Ježíš k tomu ještě dodal: „Jan křtil vodou, vy budete
pokřtěni Duchem svatým, až uplyne několik těchto dní.“ Pán řekl: „Ně-
kolik dní“. (Sk 1,5)

Jakub Zebedeův: Duch svatý sestoupil na Spasitele v podo-
bě holubice. Duch Boží sestoupil na proroky. Izaiáš píše: „Duch
Páně je nade mnou, proto mě pomazal, abych vyhlásil zajatcům propuš-
tění a slepým navrácení zraku.“ (Iz 61,1n)

Šimon Kananejský: Tato slova Pán citoval v Nazaretu v sy-
nagoze. Když dočetl, řekl: „Dnes se naplnilo toto slovo.“ Nakonec
reakcí bylo, že všichni v synagoze byli naplněni hněvem a chtěli
Ho svrhnout dolů z hory. Toto dělá lidská tvrdošíjnost a nevěra!

Jakub Alfeův: Prorokyně Anna i prorok Simeon byli plni
Ducha svatého, když prorokovali o našem Spasiteli, když byl ja-
ko dítě donesen do chrámu.

Bartoloměj: V Bibli je o Duchu Božím také napsáno, že když
Hospodin dal Ducha sedmdesáti mužům, začali prorokovat. Me-
zi vybranými byli i dva, kteří nepřišli ke stanu setkání, a rovněž
prorokovali, ale v táboře. To bylo v tom čase znamením, pak už
ale neprorokovali.

Juda Tadeáš: Ptali jsme se Pána, zda obnoví království Izraele.
Jan: Ježíš na to odmítl odpovídat a zdůraznil, že nejde o po-

zemské království, ale o duchovní.
Petr: Hned nato Pán výrazně řekl: „Ale dostanete sílu Ducha

svatého, který na vás sestoupí.“ (Sk 1,8)
Jan: Jde o duchovní sílu, abychom mohli v Boží moci svědčit

i za cenu mučednické smrti. To je pravý význam slova martyres.
Být svědkem – tedy i mučedníkem.

Petr: Máme být svědky nejprve v Jeruzalémě, potom v Jud-
sku, Samaří a pak až na konec země. Tak to řekl Pán.
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Jakub Zebedeův: Pak toto zaslíbení platí nejen pro nás, ale
i pro ty, kdo uvěří a stanou se Ježíšovými učedníky a svědky. Oni
pak půjdou až na konec země. Nás čeká první svědectví tu, v Je-
ruzalémě.

Matouš: Když jsme dnes šli na Olivovou horu, Ježíš šel s ná-
mi. Je zvláštní, že v tom čase byla ulice a pak i cesta, po které
jsme šli, úplně prázdná. Lidé tam nebyli.

Tomáš: Myslím, že kdybychom po cestě potkali nějaké fari-
zeje či velekněžské sluhy, že by byli buď oslepeni, anebo by se
museli obrátit! To mě ale napadá až teď, když jsme šli, tak mě
takové myšlenky nenapadaly. Prostě – šli jsme na Olivovou horu
s Pánem.

Petr: Na hoře už Pán mnoho nemluvil. Když vztáhl ruce,
dal nám své požehnání a byl od nás nesen do nebe, chtělo se mi
plakat a zároveň mě ovládla taková radost! Jak jsme tam tak pa-
dli na kolena a klaněli se Mu, zdálo se mi, že ta duchovní síla,
která vznáší našeho Pána, vznáší spolu s Ním i moje srdce.

Bartoloměj: A když jsme hleděli do nebe, za chvíli se uká-
zali ti dva muži, co nám řekli: „Muži Galilejští, co tak hledíte do ne-
be? Ten Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde tak, jak jste Ho viděli
vystupovat do nebe.“ (Sk 1,11)

Filip: To bylo něco úžasného! Jakoby to nadpřirozené světlo,
které obklopovalo Pána, proniklo až do hlubin mé duše, a vne-
slo do ní nepopsatelnou radost a štěstí.

Šimon Kananejský: Pán už vystoupil na nebesa a my jsme
ještě tady, ve večeřadle, kde mi Ho všechno tak strašně připo-
míná.

Filip: I mě zní v uších Ježíšova slova, když mi tehdy řekl:
„Tak dlouho jsem s vámi, a ty mě neznáš, Filipe? Nevěříš, že já jsem v
Otci a Otec ve mně?“ (J 14,9)

Petr: Myslím, že to bylo řečeno nejen pro tebe, ale pro nás
všechny.

Jan: Potom Pán řekl: „Začkoli budete prosit ve jménu mém, uči-
ním to, aby Otec byl oslaven v Synu.“ (J 14,13)

Petr: Tehdy také řekl: „Doposud jste o nic neprosili v mém jmé-
nu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ (J 16,24)
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Jan: A zvláště tyto dny máme prosit ve víře o naplnění zaslí-
bení, které nám Ježíš dnes dal.

Jakub Zebedeův: A dále Pán řekl: „Milujete-li mě, budete za-
chovávat má přikázání. A já požádám Otce a On vám dá jiného Pří-
mluvce, Ducha Pravdy, kterého svět nemůže přijmout.“ (J 14,15-17)

Jan: Máme zachovávat Ježíšova přikázání, která nám dal pře-
devším na hoře Blahoslavenství. Pán říká, že jejich zachovávání
je důkazem, že Ho milujeme.

Petr: A co když je někdy přestoupíme?
Jan: Pak konáme pokání. A znovu jdeme za Ježíšem, který

je naše Cesta.
Petr: Dnešní významný večer jsme tady a začínáme prosit o

slíbeného Ducha.
Jakub Zebedeův: A máme být vytrvalí, nemáme odtud z měs-

ta odcházet, dokud nepřijde slíbený Duch Boží.
Šimon Kananejský: Máme Ježíše prosit v Jeho jménu, aby

nám slíbeného Ducha seslal. Máme prosit ve víře, tak jak Ježíš
řekl: „Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ (J 16,24)

Juda Tadeáš: Při poslední večeři jsem řekl: „Pane, jak to, že
se chceš dát poznat nám a ne světu?“ (J 14,22)

Jakub Zebedeův: Vzpomínám si, co ti Pán odpověděl: „Kdo
mě miluje, bude zachovávat mé slovo, přijdeme k němu a učiníme si u
něho příbytek.“ (J 14,23)

Jan: Svět nechápe věci Boží, jsou mu bláznovstvím, proto
máme lidi z otroctví světa vytrhávat, aby byli spaseni. Pak, když
se obrátí a budou milovat Pána, On nejen nám, ale i jim zjeví
tajemství přítomnosti Boha v nás.

Petr: Mně tehdy Ježíš řekl: „Kam já jdu, tam mě nyní následo-
vat nemůžeš. Ale budeš mě následovat později.“ Nyní, po mém pádu
i po zjevení Ježíše u jezera v Galileji, vím, kam půjdu později.

Tomáš: Já jsem Pánu řekl: „Pane, kam jdeš, my nevíme, jak by-
chom mohli znát cestu?“ Pán odpověděl: „Já jsem Cesta, Pravda a
Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.“ (J 14,5-6)

Jakub Zebedeův: Tak to je. Ježíš je Cesta. Když z ní odbočím
na své cesty, musím se skrze pokání vrátit, a to co nejdřív. Ježíš
je ale i vtělená Pravda a On nejenže dává život, On sám je Živo-
tem. A to věčným životem!



226

Jan: Když Ježíš několikrát mluvil o zaslíbeném Duchu sva-
tém, řekl: „Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu,
vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem k vám mluvil.“

Petr: Jak neustále zapomínáme, co jsme viděli a slyšeli. A
také jsme stále nechápaví. My první potřebujeme Ducha pravdy,
který nás naučí a bude nám připomínat, co nám Ježíš řekl.

Jakub Zebedeův: Vzpomínáte na Pánovo slovo: „Prospěje vám,
abych odešel. Když neodejdu, Utěšitel k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu
ho k vám.“ (J 16,7)

Jan: To jsme tehdy nechápali. Ale ještě ani teď plně nechá-
peme. Pochopíme to asi, až se to naplní, až Božský Utěšitel při-
jde.

Petr: Duch Boží usvědčí svět ze hříchu, spravedlnosti a sou-
du. Ze hříchu, jak řekl Ježíš, že „nevěří ve mě“.

Jan: Nevěra v Krista je zároveň nevěrou v podstatu Písma.
To je velký hřích. Dnes Ježíš řekl: „Kdo neuvěří, bude zavržen!“ A
to je vážná věc! I my máme v síle Božího Ducha usvědčovat svět
ze hříchu a vést duše k obrácení, k záchraně!

Ondřej: Ježíš dnes odešel k Otci a my máme čekat na Ducha
Božího – na Utěšitele.

Filip: Ano, to nám tu Pán jasně řekl.
Petr: Musíme ale co nejdřív řešit i otázku související s Jidá-

šem. Náš sbor je teď neúplný, je třeba, aby na místo po Jidášovi
nastoupil jiný.

Jakub Alfeův: Dnes tu otázku nechme, zítra po modlitbách
budeme prosit za světlo k vybrání nového apoštola.

Petr: Dobře, zatím můžete zvažovat, kdo by toto místo mohl
zaujmout.

Apoštolé pak ještě zůstali ve ztišení na osobních modlitbách.
Každému znovu vyvstávala na mysli setkání s Ježíšem a Jeho
slova pronesená tento den či v ty dny, kdy se Pán ukázal. Rovněž
se jim do mysli vracela hluboká slova, pronesená zde ve večeřa-
dle při poslední večeři před Ježíšovou smrtí. V podobných vzpo-
mínkách a modlitbách byli i učedníci, kteří byli v dolní místnosti,
anebo po různých domech. Zvlášť citlivě dnešní večer prožívaly
ženy, především Ježíšova Matka Maria.
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Druhý den se apoštolé spolu s ostatními učedníky, kteří při-
šli ráno do večeřadla, shromáždili na modlitbách. Všech jich bylo
120 mužů. Před polednem Petr řekl:

Petr: Bratři, je nás zde shromážděných nad 120. Modlili jsme
se a podle Ježíšova příkazu máme v modlitbě pokračovat i dnes
a další dny, až do chvíle, kdy nám Ježíš dá slíbeného Ducha pravdy.

Jakub Zebedeův: Petře, nezapomeň ještě bratřím oznámit
náš plán volby nového apoštola.

Petr: Bratři, muselo se naplnit slovo Písma, kde Duch svatý
Davidovými ústy mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl
stráž, přestože patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stej-
né službě.

Jan: Chtěl bych k tomu připomenout, že Ježíš večer, když
jsme tu ve večeřadle byli spolu a slavili velikonoční večeři, ne-
přímo Jidáše varoval. Řekl: „Jeden z vás mě zradí.“

Jakub Zebedeův: To nás šokovalo. Dívali jsme se jeden na
druhého a říkali: „Copak jsem to já, Pane?“

Jan: Tehdy jsem byl po Mistrově boku.
Petr: Pokynul jsem ti a řekl: „Zeptej se Pána, o kom mluví.“
Jan: Naklonil jsem se ještě víc k Ježíšovi a zeptal se: „Pane,

kdo to je?“ Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu
chleba a podám mu ji.“

Petr: Ježíš omočil skývu a podal ji Jidáši Iškariotskému, sy-
nu Šimonovu.

Jan: Tehdy po té skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl:
„Co chceš učinit, učiň hned.“ (J 13,21-27)

Jakub Zebedeův: Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.
Jidáš měl pokladnici, proto jsme se domnívali, že ho Pán poslal
nakoupit, co potřebujeme na svátky, nebo dát něco chudým.

Jan: Jidáš přijal skývu a hned vyšel ven, byla noc.
Petr: Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člo-

věka a Bůh byl oslaven v Něm.“ (J 13,25-31)
Tento nešťastný Jidáš, který Pána zradil, se pak oběsil, jeho

tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly.
Jakub Zebedeův: Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom

dozvěděli a začali tomu poli, koupenému za peníze, které Jidáš
pohodil v chrámě, říkat Hakeldama, to znamená pole krve.
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Petr: Protože v knize žalmů je psáno: „Jeho obydlí ať zpustne,
ať není nikdo, kdo by v něm bydlel.“ (Ž 69,26)

Jan: A jinde je psáno: „Jeho pověření ať převezme jiný.“
Petr: Proto jsme se rozhodli, že se jeden z vás, mužů, kteří

jste s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od
křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí spolu s námi
stát svědkem Jeho zmrtvýchvstání.

Petr se odmlčel a mezi muži nastal šum. Rovněž apoštolé vy-
tvořili hlouček a radili se.

Jakub Zebedeův: Já bych navrhoval Josefa, jménem Barsa-
bas, zvaného Justus.

Petr: To je opravdu spolehlivý a vytrvalý muž. Má ještě někdo
nějaký návrh?

Jan: Nic nemám proti Josefovi, je to opravdu muž Boží, ale
je jich tu takových více. Znám dobře Matěje, a nakonec i vy vši-
chni.

Petr: Máš pravdu, Jene, Matěj je rovněž spolehlivý a věrný
učedník.

Jakub Zebedeův: Vypadá, že by mohli být oba. Ale my mu-
síme vybrat jen jednoho...

Petr zvážněl a pak řekl:
Petr: Vyzveme všechny k modlitbě i sami se budeme mod-

lit. Bůh zná lidská srdce lépe než my. Po modlitbách s vírou hodí
losem, Pán nám odpoví, koho si On vybral.

Jan: To, co říká Petr, je nejlepším řešením.
Petr se začal hlasitě modlit a celé shromáždění ztichlo.
Petr: Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těchto dvou

sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Ji-
dáš opustil a odešel tam, kam patří.

Všichni apoštolé a všichni muži zde shromážděni se s vírou
modlili. Vyzvali ze zástupu Josefa a Matěje, znovu se všichni mod-
lili a pak jim dali losy. Los padl na Matěje. Tak byl připojen k je-
denácti apoštolům.

Jan: Tušil jsem, že Pán vybere Matěje. Ale i Josef bude stále
v naší blízkosti jako náš věrný spolupracovník a první mezi ostat-
ními učedníky.
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Všichni pak chválili Pána za vyvolení dvanáctého apoštola.
Petr řekl:

Petr: Nyní je náš sbor znovu v plnosti. Budeme i v dalších
dnech pokračovat v modlitbách.

Jan: Je nás tu 120 mužů a ještě na oddělené místo přichá-
zejí přes den k modlitbám ženy i s Ježíšovou Matkou. Musíme
sestavit základní program, jak jsme o tom včera mluvili.

Petr: To je nutné. Domluvíme se hlavně, jak a co se budeme
modlit.

Jakub Zebedeův: Tak asi žalmy, chvalozpěvy a jiné modlitby.
Jan: To je dobré, ale Ježíš v Getsemane řekl: „Nemohli jste ales-

poň hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se!“
Jakub Zebedeův: To je pravda, bdít v modlitbě je asi nejtěžší,

to už každý víme. Největším nebezpečím je roztržitost. Člověk
odříkává slova, ale duchem je mimo. Musíme brát v úvahu i tu-
to naši bídu a dát k modlitbě konkrétní zásady, abychom neztrá-
celi drahocenný čas, který nám Bůh na modlitbu dal.

Jan: Ježíšovo slovo: „Zapři se!“ platí také v modlitbě! Je třeba
se zapřít, odhodit všechny marné starosti, nechuť, únavu a kon-
centrovat se na spojení s Bohem.

Petr: Ježíš řekl: „Nebuďte v modlitbě jako pokrytci, kteří odříká-
vají dlouhé modlitby na odiv lidem.“ Ježíš nás naučil svou modlitbu.
Tu bychom se měli modlit především.

Jakub Zebedeův: Pokud ale odříkáme Otčenáš, aniž bychom
si uvědomovali hluboký obsah za každou prosbou, pak ústa něco
odříkávají, ale duch se nemodlí. Ježíš řekl: „Má slova jsou Duch a
život.“ A samaritánce tenkrát řekl: „Praví ctitelé Boha se budou mod-
lit v Duchu a v pravdě.“ (J 4,23)

Jan: Myslím, že před každou modlitbou je třeba si to připo-
mínat a znovu a znovu si zároveň uvědomovat nebezpečí, že
když nebudeme dodržovat zásady, okrademe se o požehnání. Po-
kud zůstávám v dobrovolné roztržitosti, ústa se sice modlí, ale
jaký je duchovní užitek z takové modlitby?

Jakub Zebedeův: Když se Ježíš modlil v Getsemanech, byla
to modlitba duchem, ale i modlitba srdcem.

Jan: A tak se Ježíš modlíval, když celé noci trávil ve spojení
s Otcem.
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Jakub Zebedeův: Ježíš nás učil, že se máme modlit v Jeho
jménu. Vzpomínám si na modlitbu na hoře Tábor před něko-
lika dny. Prostě uvědomil jsem si svou bídu, svůj hřích a Boží
spravedlnost i Boží lásku. Tehdy jsem jenom s vírou opakoval
Boží jméno Jehošua. V tomto svatém jménu jsem byl sjednocen
s Ježíšem i s Nebeským Otcem a vnímal jsem, jak se ve mně mo-
dlí můj duch spolu s Duchem Božím.

Petr: Dobře, Jakube, že o tom mluvíš. Tvá zkušenost může
být pro mnohé z nás, kteří jsme tu, pomocí a příkladem. Před
námi stojí neznámá budoucnost, něco nového. Proto potřebu-
jeme z hlubin duše volat k Bohu.

Jan: Také můžeme prožívat Ježíšovu modlitbu na kříži, kte-
rou vyjádřil v sedmi slovech, podobně, jako Otčenáš v sedmi
prosbách.

Petr: Ještě bych navrhl, abychom si k modlitbě určili i časo-
vý plán, a to z důvodu naší slabosti a roztržitosti. Hodinu se mů-
žeme modlit a pak kratší či stejný čas sdílet zkušenosti, které nám
Pán v modlitbě dá.

Jan: Myslím, že toto je velmi dobrý a praktický způsob.
Jakub Zebedeův: Mohli bychom se také modlit střídavě tu i

v chrámu. To ale záleží na každém dobrovolně. Vytvořit jednotu
v modlitbě není tak jednoduché. Sami víte, co je soukromá mod-
litba a co společná, kdy člověk musí respektovat toho, kdo je ve-
dle mne.

Petr: Hlavně nezapomínejme vnímat závažnost situace, na-
léhavost. Hlavní je snaha navázat skrze úkon pokání osobní kon-
takt s Bohem. Pak se může každý z nás cele v modlitbě vydávat
Otci skrze duchovní spojení s Ježíšem. On se v Getsemanech
sjednocoval s Otcovou vůlí a na kříži vydal i svého ducha do ná-
ruče Otcovy.

Jakub Zebedeův: Mám zkušenost s modlitbou„Otčenáš“.
Když vyslovím první slova, je užitečné se zastavit a uvědomit si,
že Bůh je mým milujícím Otcem. Při první prosbě „posvěť se jméno
Tvé“ je znovu nutné se zastavit, a pokud Pán k ní dá světlo, mohu
být v této prosbě třeba i celou hodinu. Přitom vzývám jméno Je-
hošua a vnímám tu hloubku svatého jména.
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Petr: Prosba „Přijď království Tvé“ je spojena s touhou po zá-
chraně duší. Tu jde o boj s královstvím zla, za kterým stojí ďábel,
duch lži a smrti. Zde, na zemi, je království Boží vystaveno ná-
silí, po smrti vcházíme do plné Boží slávy. Do ní byly Ježíšem už
uvedeny duše spravedlivých. Tak tomu bylo včera na Olivové
hoře, když Pán pak i s nimi vešel do věčné slávy. V Božím krá-
lovství jsou statisíce andělů a mnoho archandělů a jiných du-
chovních bytostí.

Jakub Zebedeův: Prosba „Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na
zemi“ znamená, že máme hledat a prosazovat Boží vůli jak ve
svém soukromém životě, tak i tam, kde jsme postaveni. Největ-
ším příkladem je nám Ježíš. V modlitbě často prožíváme boj o
prosazení vůle Boží, protože nás to stojí, že se musíme něčeho
zříci, například své představy či plánu. Ve skutečnosti tak mu-
síme ztratit svou duši pro Pána a pro Jeho království, pro Jeho
evangelium.

Petr: A v prosbě: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům,“ prosíme, aby nám Otec odpustil tak, jako i my
odpouštíme – to nemohou být jen prázdná slova. Ve své duši si
musím uvědomit napjatý vztah k lidem, kteří mi skutečně či jen
podle mého mínění ublížili slovem či skutkem. Sami víte, jak je
na to naše ego citlivé. Když ale sami ublížíme jiným, k tomu jsme
většinou slepí. Máme-li se pravdivě postavit před Boží tvář, mu-
síme odpouštět svým bližním. Snadněji si pak uvědomíme i svá
provinění vůči nim. Mnohdy je potřebné požádat je za odpuště-
ní, popřípadě se omluvit. Ježíš řekl: „Zanech dar u oltáře a smiř se
nejprve se svým bratrem.“ (Mt 5,24)

Jakub Zebedeův: Prosili jsme Pána, aby nás naučil modlit
se, a On nám dal právě modlitbu „Otče náš“.

Petr: Nezapomeňme ještě na poslední prosbu: „Neuveď nás
do pokušení, ale zbav nás od zlého.“ Pokušení musí přicházet, for-
mují nás. Jsou ale určitá pokušení, která jsou nad naše síly. Samo-
zřejmě, že do takových pokušení se dostáváme svou vinou, a v
nich nás ten zlý, to je ďábel, přemůže, jako přemohl nešťastné-
ho Jidáše. U něho to bylo pokušení mamonu a nevěry.

Jan: Ďábel a jeho démoni se tvrdě staví proti Bohu a Jeho
království. Budou se stavět i proti nám. Ježíš říká: „Nebojte se těch,
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kteří zabíjejí tělo, ale bojte se toho, kdo může duši uvrhnout do věčné zá-
huby.“ Ten zlý stál proti Ježíšovi a stojí i proti nám. Proto potře-
bujeme mimořádnou sílu Ducha a k tomu moudrost, abychom
v tomto boji, do kterého nás Pán posílá, mohli obstát.

Po těchto základních směrnicích, které si apoštolé vytýčili a
dali i ostatním, začal modlitební boj, volání, aby místo Ježíše, kte-
rý odešel, byl poslán Duch svatý. Prosili, aby dostali sílu a moud-
rost, neboť nyní jsou opuštěni jako ovce bez pastýře. Naléhavost
modlitby byla velká a svědectví po každé společné modlitbě živé.
Tím se stupňovala žízeň a byl to už On, Duch Boží, který dával
do duší apoštolů a učedníků velikou touhu po naplnění Ježíšova
příslibu.
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SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Poté, co ve čtvrtek, čtyřicátý den po svém vzkříšení, Ježíš
vstoupil do své slávy, apoštolé zůstávali v Jeruzalémě. Drželi se
Ježíšova příkazu: „Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí
z výsosti.“ Většinu času proto zůstávali ve večeřadle. Učedníci a že-
ny se chodili modlit i do chrámu. Noc ze soboty na neděli strávili
apoštolé na modlitbách v prožívání Kristova vzkříšení. Připomí-
nali si zjevení Marii Magdaléně, ženám, Petrovi, emauzským učed-
níkům a téhož dne i zjevení jim, apoštolům. Rovněž si připomínali,
že se jim vzkříšený Pán ukázal i další neděli, kdy s nimi byl už i
Tomáš, pak následující neděli u Genezaretského jezera, potom
zase v neděli na hoře Blahoslavenství, pak zvlášť Jakubovi a mi-
nulou neděli znovu jim, apoštolům, na hoře Tábor. Mysleli ob-
zvlášť na poslední Ježíšovo zjevení ve čtvrtek a odchod do nebe
s příslibem, že mají čekat v Jeruzalémě na splnění zaslíbení: „Jan
křtil vodou, vy budete za několik málo dní pokřtěni Duchem svatým.“

Filip: Vzkříšený Pán se nám zjevoval první den po sobotě.
Jestli se zaměřil na tento den, a především v něm vylévá své mi-
losti, pak zřejmě splní své zaslíbení dnes!

Jakub Zebedeův: Vnímám to také tak, že Pán chce i tuto
událost seslání Ducha svatého dát v tento první den po sobotě,
aby se pro nás, kteří jsme v Ježíše uvěřili, stal Jeho dnem.

Jan: Je to možné, ale neznamená to, že to musí být dnes. Co
když to bude některou další neděli?

Petr: Příští neděli je slavnost Letnic. Do Jeruzaléma přijdou
mnozí poutníci i z jiných zemí.

Jan: Je velmi pravděpodobné, že naplnění zaslíbení může
být v den Letnic. Ale Bůh má své plány. Není podstatné, kdy to
bude, podstatné je, že Pán to slíbil.

Petr: A Pán svůj slib vždy plní.
Neděle uběhla ve vzpomínkách a myšlenkách zaměřených

na Kristovo vzkříšení, na to, jak se jim Pán po celou dobu čtyři-
ceti dní zjevoval a mluvil k nim. Uběhl další týden a přišla sobota.
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Jakub Zebedeův: Před svým vstoupením do nebe nám Pán
řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium nebeského království všem
národům!“ Je to jasný pokyn. Ježíš, Král, nás vyslal, jako králové
vysílali svá vojska, aby jim dobývala další území. Boj, do něhož
jsme posláni, je bojem za spásu duší, je „svatým bojem“.

Jan: Pozemští vládci vždy před bojem připraví účinné zbraně,
vojsko a všechno, co je pro vítězství potřebné. Kdo není dobře
připraven, ten už předem prohrává. Nám Ježíš řekl: „Zůstaňte ve
městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti!“

Tomáš: Kdo jsme my, abychom se mohli postavit silám tem-
noty, které ovládají panovníky a národy?

Petr: Tento úkol je těžký, až nemožný, a my jsme tak slabí...
Jak se stane nemožné možným?

Jan: Na to mi dala odpověď Ježíšova Matka. Když jí Bůh zje-
vil, že skrze ni dá světu Mesiáše, také se zeptala: „Jak se to stane?“
A dostala odpověď: „Duch svatý na tebe sestoupí... neboť u Boha není
nic nemožného.“ A ona řekla: „Hle, jsem otrokyně Páně; staň se mi podle
tvého slova.“ Matka Maria mi řekla, že vlastně i my jsme dostali od
Pána odpověď: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí...“
Proto máme bdít na modlitbách. Teď už Pán čeká jen na naše
„Ano“. „Hle, jsem otrok Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Pak
budeme vyzbrojeni mocí z výsosti. A vše ostatní učiní Duch svatý.

Petr: Ježíšova Matka je vždy plná víry.
Jan: A je pro nás velkou oporou! Jak dobře, že teď, když Pán

odešel do nebe, ona zůstala s námi.
Tomáš: Nikdo neznal Pána lépe a nikdo se Mu více nepodo-

bá, než ona. Zdá se, jako by nám ji Pán zanechal místo sebe.
Petr: Nikdo z nás, Jeho učedníků, nevytvořil takovou jednotu

s Ježíšem jako Jeho Matka. Od ní se můžeme učit, jak Ježíše ná-
sledovat. Ona s Ním žila třicet let. Pak tři roky veřejně učil, ale
ona celou svou bytostí byla u Něho, i když úplně v pozadí.

Bartoloměj: Ale vzpomínáte si? Na její přímluvu Ježíš udělal
první zázrak. Byl to počátek znamení v Káni Galilejské. Tam zje-
vil svou slávu!

Ondřej: Na její přímluvu se to určitě stane i dnes. Věřím,
že jako tehdy Pán na její přímluvu proměnil vodu ve víno, tak i
nás promění svým Duchem.
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Jan: Určitě se za nás přimlouvá. Tenkrát řekla: „Udělejte, co-
koliv vám nařídí!“ Tak to pro nás platí i teď.

Juda: Dobře, že je s námi.
Petr: Jako by Matka Spasitelova byla i naší Matkou.
Jan: Když mi Ježíš z kříže řekl: „Hle tvá matka!“, vnímal jsem,

že se Jeho slovo nevztahuje jen na mě, ale že se týká každého z
nás, každého Kristova učedníka.

Petr: Je třeba, abychom jako učedníci připravili svá srdce
pokáním.

Apoštolé poklekli k modlitbě, po tom všem, co se událo, jim
bylo tak snadné uvědomit si Boží – Ježíšovu přítomnost. Věděli,
že Ježíš je s nimi, i když teď už neviditelně.

Petr: Kdo jsem já, Pane, abych zachraňoval duše před věč-
nou záhubou? Zradil jsem Tě, Ježíši, a dokonce i zapřel s přísa-
hou... Můj hřích je stále přede mnou... Vždy, když uslyším, že
zakokrhal kohout, pláču... Můj Pane...! Pane, smiluj se!

Matouš: Všichni jsme před Tebou vinni, Pane. Musel jsi nás
i ostřeji napomenout: „Pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vá-
mi? Jak dlouho vás mám snášet?“ A já se začal i při poslední večeři
ptát, kdo z nás je největší a zavinil jsem hádku. Pane, smiluj se!

Jakub Zebedeův: A když jsi nám, Pane, říkal o svém utrpení,
místo bázně Boží a touhy po pravdivé odevzdanosti Tobě, jsme
se taky jen dohadovali, kdo z nás je největší. A v Getsemanech
jsem měl bdít a modlit se, být s Tebou, Pane… A já jsem usnul!
Pane, smiluj se!

Ondřej: Všichni jsme Tě, Pane, opustili v té nejtěžší chvíli...
Já jsem utekl první. Pane, smiluj se!

Juda Tadeáš: Jen jsme se báli o sebe, aby nevztáhli ruce i na
nás. A předtím jsem se pyšnil, že jsem, Pane, Tvůj příbuzný, a na-
víc Tě i v pýše poučoval. Pane, smiluj se!

Tak apoštolé jeden za druhým vyznávali svá provinění a
vnímali, jak je víc a víc proniká Boží světlo a útěcha Ježíšova od-
puštění. Tomáš nakonec s upřímnou lítostí dodal:

Tomáš: A tak málo jsme Ti věřili, Pane. Já jsem se nevěrou
provinil nejvíc ze všech! Pane, smiluj se!



236

Tomáš padl na tvář, ležel na zemi ve tvaru kříže blízko místa,
kde mezi nimi Pán tenkrát stál, když se jim ukázal živý. Šeptal
přitom:

Tomáš: Odpusť mi mou nevěru, Pane. Ty jsi můj Pán a můj
Bůh. Smiluj se!

Ostatní apoštolé jej následovali. Volali srdcem, ale i ústy:
Petr: Pane, smiluj se nad námi! Pane, padáme před Tebou,

jako padl tenkrát ten malomocný, kterého jsi očistil. Voláme ja-
ko on: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!“ Ty, Ježíši, máš vládu očistit
naše hříchy. Ty jsi náš Spasitel!

Když všichni ostatní ze sto dvaceti shromážděných viděli
apoštoly takto ležet v hluboké kajícnosti na zemi, jejich srdce
pronikla velká zkroušenost. Sklonili svá kolena před Bohem a
vyznávali Mu své hříchy... mnozí se slzami v očích.

Pak se apoštolé zvedli a klečíce, s rukama vztaženýma k nebi,
se začali modlit modlitbu, kterou je naučil náš Pán. Neskončili
ale jejími posledními slovy, znovu a znovu s velkou touhou vola-
li k nebeskému Otci, každý tou prosbou, která nejvíc pronikala
jeho srdce:

Jan: Otče náš, posvěť se jméno Tvé... posvěť se jméno Tvé... Tvé
svaté jméno, Otče!

Filip: Přijď království Tvé, Pane... Přijď Tvé království!..
Matouš: Buď vůle Tvá, buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi...

Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i tu, ve večeřadle...
Jejich modlitba se protáhla až do večera. Pak spolu ještě Jan,

Petr a Jakub hovořili:
Jan: Pán řekl: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení...“ (Sk 1,4)

Dostaneme sílu Ducha svatého a budeme Jeho svědky.
Petr: Ano, potřebujeme Jeho sílu. Mám už pořádnou zku-

šenost se svou slabostí. Zapřel jsem Pána před služkou, a to s pří-
sahou – třikrát! Teď už vím, že v nás je skutečně otrava hříchu
po prarodičích. Poznal jsem to na vlastní kůži. Potřebujeme Bo-
ží sílu, abychom nezapřeli Krista, a naopak abychom o Něm svěd-
čili a byli ochotni pro Něj i život obětovat! Ve své síle jsem řekl
Pánu: „Půjdu s tebou i na smrt,“ a nedošel jsem ani pod Jeho kříž...

K večeru za Janem přišla jeho matka Salome:
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Salome: Ježíšova Matka dnes v našem společenství, když
jsme se se ženami modlily, něco neobvyklého prožila. Neříkala
konkrétně co, ale mluvila pak s velkým pokojem. Tak blahodár-
ně se na nás přeléval! Zdá se mi, že splnění příslibu je už velmi
blízko.

Jan: I já nějak tuším, že ten čas je už velmi blízko.
Jan šel za Petrem a řekl mu:
Jan: Petře, mluvil jsem s matkou. Naznačila, že čas naplnění

Kristova příslibu je už velmi blízko. Zítra je také den, kdy si při-
pomínáme Jeho vzkříšení. Je to pro nás historický den.

Petr: A co myslíš, že by bylo dobré udělat?
Jan: Myslím, že nejlepší by bylo poprosit Ježíšovu Matku,

aby zítra časně z rána přišla nahoru do večeřadla a modlila se
s námi. Její prosbu Pán rozhodně vyslyší. Stejně jako to bylo
s prvním zázrakem na svatbě v Káni Galilejské.

Petr: Ano, to je pravda. Udělej, jak říkáš.
Petr o tomto rozhodnutí řekl i ostatním apoštolům.
Jakub Zebedeův: To je velmi moudré. Nikdo nás v modlitbě

nepovzbudí svou vírou tak jako Ježíšova Matka.
I ostatní apoštolé dali najevo jednomyslný souhlas.
Stmívalo se, nastal večer. Za zdmi domu začínal noční ruch.

Město kypělo životem. Poutníci vycházeli z domů. Průvody lidí
s pochodněmi se táhly k chrámu. Padesát dnů po Velikonocích
začaly Letnice, jedny z nejvýznamnějších židovských svátků. Byly
ustanoveny na památku toho, že padesátý den po východu Izra-
elců z Egypta, jim Hospodin dal Deset Božích přikázání – uza-
vřel smlouvu s vyvoleným národem. A také byly tyto svátky spo-
jeny s díkůvzdáním za úrodu. V Izraeli zraje obilí už v květnu,
nejpozději začátkem června. Lidé pekli chleby z nové pšenice a
vybírali nejlepší zvířata ze svého stáda, aby je podle zákona obě-
tovali Hospodinu. Židé na tyto svátky proudili do chrámu ve vel-
kých zástupech ze všech částí izraelské země, ale i z okolních, a
dokonce i ze vzdálených zemí. Jeruzalém byl naplněn poutníky.
Trávili noc před Letnicemi v modlitbě, čtení a zpívání žalmů,
zčásti v synagogách a zčásti ve svých domech. Apoštolé ve veče-
řadle také pokračovali v modlitbách.
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Tu noc Maria zvlášť silně prožívala přítomnost svého Syna.
Vzpomínala na první zjevení ve chvíli, kdy Ježíš vstal z mrtvých
a kdy se jí, jako první ze všech, ukázal. Bůh ji vyvolil a obdařil
mimořádnými duchovními dary a milostmi k tomu, aby byla Mat-
kou Spasitele. V ní Duch svatý vykonal své veledílo. V ní druhá
Božská Osoba, Jednorozený Syn Otce, vzal na sebe naši lidskou
přirozenost. Ona byla plná Ducha svatého více než proroci a
ostatní spravedliví v celé historii vyvoleného národa. Jan přišel
a oznámil jí prosbu:

Jan: Zvážili jsme a poprosili bychom Tě, drahá Matko, jestli
bys zítra časně ráno přišla do večeřadla modlit se s námi.

Maria: Děkuji, přijdu.
Po odchodu Jana, Maria znovu předkládala na modlitbách

Bohu své prosby za apoštoly i za všechny, kteří očekávali naplně-
ní Ježíšova zaslíbení. Většinu noci probděla. Modlila se a prosila
za každého apoštola zvlášť.

Srdce všech sto dvaceti shromážděných ve večeřadle byla
naplněna očekáváním slíbeného daru. Jak po něm toužili! Měli
naději, že na Letnice, v den uzavření staré smlouvy mezi Bohem
a lidmi, Nebeský Otec sesláním Ducha svatého potvrdí Novou
smlouvu se svým lidem. Vzájemně se povzbuzovali:

Jan: Ježíš řekl: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;
tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

Petr: A Pán ještě přímo dodal o Duchu svatém: „Bude-li syn
prosit otce o chleba, nedá mu kámen. A bude-li ho prosit o vejce, nedá mu
štíra. Jestliže vy, ač jste zlí, dovedete svým dětem dát dobré dary, čím spíše
dá můj Otec nebeský Ducha svatého těm, kteří Ho prosí!“ (Lk 11,9-13)

Jan: Budeme prosit opřeni o toto slovo. Tuto jedinou kon-
krétní prosbu Ježíš potvrdil příslibem, že Otec dá tomu, kdo pro-
sí. Je to prosba o Ducha svatého.

Petr: Podmínkou je s vírou a vytrvale prosit.
Apoštolé si spolu s učedníky připomínali i další Ježíšova slova

a zaslíbení daná v Písmu.
Bartoloměj: Vzpomněl jsem si, jak Jákob bojoval celou noc

s Hospodinem, s Božím andělem, a když už svítalo a Boží anděl
mu řekl: „Pusť mě,“ Jákob neústupně odpověděl: „Nepustím, dokud
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mi nepožehnáš!“ A Bůh mu požehnal! Musíme také tak vytrvale bo-
jovat, abychom obdrželi Otcovo zaslíbení. Přece Ježíš jasně řekl:
„Nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří Ho prosí.“

Klečeli s rukama zvednutýma, odhodlaní modlit se i do rána
jako Jákob. Drželi se vírou zaslíbení rozhodnuti nepustit se, do-
kud jim Pán nepožehná a nedá Ducha Božího.

Když se rozednívalo, přišla Ježíšova Matka. Ženy se zůstaly
modlit zvlášť. Učedníků s apoštoly tam bylo přibližně 120.

Jan: Děkujeme Ti, Matko, že jsi přišla.
Maria na přivítání přikývla.
Petr: Ježíš nás opustil, ale dal nám tě za Matku, abys nám

předávala duchovní zkušenosti a moudrost, která nám chybí.
Jakub Zebedeův: Bez Boží pomoci jsme stále jako nezkuše-

né děti.
Maria: Kéž dnešní den Pán naplní svůj příslib.
Jan: Bratři, začněme se modlit.
Apoštolé začali chválit Boha za velké věci, které učinil. Hned

jak začali, vnímali, že příchodem Ježíšovy Matky jejich modlitby
nabyly nové síly. Po těch několika dnech už byli unaveni, nyní se
únava úplně ztratila. Vnímali, jako by už Duch svatý začal půso-
bit v jejich nitru a chtěl prorazit něco, co Mu ještě bránilo. Cítili,
jako by si nějaký hluboký tlak pramene prorážel cestu, aby vy-
tryskl jako gejzír. Někteří s vírou opakovali:

Matouš: Otec dá Ducha svatého těm, kteří Ho prosí. Dá! Pa-
ne, prosím, prosím!

Jiný opakoval:
Bartoloměj: Nepustím se Tě, dokud mi nepožehnáš!
Bylo před devátou hodinou ráno. Najednou se ozval zvuk,

jako hučení velkého větru, několik blesků jako by uhodilo do ve-
čeřadla a zazněl silný zvuk hromu, až se všichni lekli. Pak jakoby
ve večeřadle zadul silný vítr, ač dveře byly zavřeny! A uprostřed
těch blesků, hlasitého burácení a vanutí větru se nad apoštoly
ukázaly ohnivé jazyky. To bylo zevnější znamení příchodu Ducha
Božího, který neviditelně proměnil nitra apoštolů. Strach a po-
chybnosti jako by nikdy neexistovaly. Bylo to, jako by něco prask-
lo. Ano, každý z nich předtím konal pokání a pokořoval se před
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Bohem. Věděli už, že upřímné pokání nejvíce otvírá dveře Bohu
a Jeho moci do duše. Nyní byli naplněni vnitřním ohněm horli-
vosti a světlem, a zároveň nepopsatelnou touhou zvěstovat spásu,
která je v Ježíšovi, v Jeho smrti a v Jeho vzkříšení. Z tváří apo-
štolů zářilo nejen mimořádné štěstí a pokoj, ale i zvláštní světlo,
podobné tomu, které vycházelo z tváře Mojžíšovy, když si po roz-
hovoru s Hospodinem zakrýval obličej. Jan najednou začal mluvit
něco v neznámém jazyce a mluvil tak rychle, jako by se nemohl
vynachválit Boha. Petr se na něho podíval a najednou i on začal
v jiném jazyku chválit Boha. Jakub na ně na oba pohleděl a jen
otevřel ústa, aby na to něco řekl v mateřštině, a místo toho začal
rovněž chválit Boha v neznámém jazyce. Za chvíli všichni apo-
štolé chválili Pána v neznámých jazycích. Mezitím se v určitých
chvílích ozývalo hučení hromu nad večeřadlem. Apoštolé proží-
vali velký pokoj a vnímali, že Duch Boží se za ně přimlouvá vzde-
chy nevyslovitelnými a zároveň jim z úst vycházejí neznámá slova.
Chtěli by pokračovat v oslavě Boha bez konce! Někdo ale silně
zaklepal na dveře. Před domem uviděli stát několik stovek pou-
tníků a stále přicházeli noví.

Poutníci:
– Co se to ve vašem domě děje?
– Mysleli jsme, že do něj udeřily blesky a usmrtily vás.
Petr vystoupil před shromážděné poutníky. Ti už slyšeli, jak

apoštolé jeden po druhém hovoří v neznámých jazycích, a po-
znávali v nich svou rodnou řeč.

Poutníci:
– To je úžasné! Tito muži z Galileje mluví naším jazykem.
– Mluví i mým jazykem. Co to má znamenat?
– Jsou plni sladkého vína.
Petr to uslyšel. Apoštolé, plni čisté radosti, chválili Pána v no-

vých jazycích, nikdo by je teď nemohl zastavit! Mezi poutníky,
kteří se zde shromáždili, byli zbožní židé ze všech národů na
světě. Když se ozval ten zvuk, sešlo se jich tu mnoho. Všichni
užasli, protože každý z nich slyšel učedníky mluvit svou vlastní
řečí. Byli ohromeni a divili se:

Lid: Copak nejsou všichni, kdo tu mluví, z Galileje? Jak to,
že je slyšíme každý ve své rodné řeči?
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Poutníci:
– My Parthové…
– My Médové…
– My Elamité…
– My obyvatelé Mezopotámie…
– My z Judeje…
– My z Kapadocie…
– My z Pontu a Asie…
– My z Frygie a Pamfylie…
– My z Egypta…
– My z krajů Libye u Kyrény…
– My přistěhovalí Římané…
– My židé…
– My obrácení pohané…
– My Kréťané…
– My Arabové…
– My všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých

skutcích Božích!
Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému:
– Co to má znamenat?
Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je:
Petr: Muži Galilejští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě. Po-

slouchejte mě pozorně! Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí,
vždyť je teprve devátá hodina ráno. To, co vidíte, že se děje, by-
lo řečeno ústy proroka Joela: „A stane se v posledních dnech, praví
Hospodin, vyliji ze svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové a vaše dcery
budou prorokovat, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou
mít sny. Na své otroky a otrokyně vyliji svého Ducha a budou proroko-
vat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev, oheň
a oblaky dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než
přijde den Hospodinův. A každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude
zachráněn!“ (Jl 3,1-5)

Zástup pomalu utichl. Moc Ducha svatého začala na ně půso-
bit ještě silněji. Apoštol Petr znovu promluvil:

Petr: Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh
potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, kte-
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rá mezi vámi skrze Něho činil, jak sami víte. Bůh předem roz-
hodl, aby byl vydán, a vy jste Ho rukama bezbožných přibili na
kříž a zabili.

Slovo pravdy zasáhlo duše těch, kteří apoštola poslouchali.
Vždyť Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvojsečný
meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a roz-
suzuje touhy i myšlenky srdce. Petr pokračoval:

Petr: Ale Bůh Ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, smrt Ho
nemohla udržet ve své moci! David o Něm praví: „Viděl jsem Pána
stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce za-
radovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť
mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.
Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.“

Přečistá Bohorodička, jiní apoštolé, učedníci a zbožné ženy
se v duchu modlili, aby zrno evangelia padlo na dobrou zem a
přineslo hojnou úrodu.

Petr: Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říct, že ze-
mřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však
prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho po-
tomka nastolí na jeho trůn; viděl do budoucnosti a mluvil tedy
o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a Jeho
tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil! A my vši-
chni to můžeme dosvědčit!

Ano, dnes se stal Petr opravdu odvážným svědkem Krista, i
když předtím podobně jako i druzí apoštolé, zradil svého Pána.
Ten, kdo dal sílu apoštolu Petrovi svědčit, byl Duch svatý! Apo-
štol dále pokračoval:

Petr: Ježíš byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svaté-
ho, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a sly-
šíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká: „Řekl Hospodin mému
Pánu: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘“
Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste
ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.

Petrovo kázání se všech silně dotklo. Posluchači byli zasaže-
ni v srdci. Se zkroušeným srdcem a upřímnou lítostí se obrátili
na apoštoly a ptali se:
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Poutníci: Co máme dělat, bratři? Co teď máme dělat?
Petr jim odpověděl:
Petr: Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Je-

žíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha
svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří
jsou daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.

A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal.
Nakonec jim řekl:

Petr: Oddělte se od tohoto zvráceného pokolení! Následuj-
te Krista!

Když Petr skončil toto kázání, posluchači byli zasaženi nejen
Petrovými slovy, ale především Duchem Božím, který je vedl k
pravdivému pokání. Zároveň uvěřili, že Ježíš je opravdu slíbený
Mesiáš, předpovězený proroky. Někteří plakali, když je Duch
Boží usvědčoval ze společné viny. Většina z nich na Velikonoce
nebyla v Jeruzalémě, oni nebyli přímými svědky a nekřičeli: „Pryč
s Ním, ukřižuj, ukřižuj!“, přesto však vnímali společnou vinu, jako
by tam byli a jako by schválili tuto krutou bohovraždu Božího
Spasitele.

Několik mužů přišlo za Petrem:
Muž: Petře, řekl jsi, že máme činit pokání a máme se nechat

pokřtít. Boží Duch nás usvědčuje a my vnímáme a přiznáváme si
vinu. Chceme se z ní kát a chceme toto pokání završit křtem. Tu
blízko je rybník Siloe, kus dál je rybník Bethesda, prosíme o křest.

Petr řekl:
Petr: Kdo z vás, kteří jste uvěřili v Ježíše, chce přijmout křest,

ať přijde na ta místa.
Petr dal pokyn apoštolům a všichni šli k rybníkům, aby křtili.

Muži se tam postupně shromažďovali, až jich tam bylo na tři ti-
síce. Apoštolé tento den křtili téměř až do večera. Muži, kteří byli
křtěni, chválili Boha. Pokřtění byli naplněni Duchem svatým a za-
čali také Pána chválit v neznámých jazycích. Byli pokřtěni do jména
Ježíšova. V tomto svatém jménu je zahrnuto tajemství Nejsvětější
Trojice, jednota Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Muži zůstávali
i po křtu shromážděni na tom místě, plakali, a čím víc se modlili,
tím víc Duch Boží každého usvědčoval i z jeho osobních hříchů.
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Toto poznání je však nevedlo k zoufalství, ale k hlubšímu proží-
vání Boží lásky, protože už vnímali sílu tajemství, že krev Kristova
byla prolita na odpuštění těchto jejich hříchů.

K večeru, po duchovní žni, se apoštolé vraceli do večeřadla.
Petr: Tento den, to bylo nad všechno očekávání! Bůh mi dal

v kázání slovo a dal i světlo poutníkům, že slovo přijali, činili po-
kání, uvěřili, byli pokřtěni a zároveň i oni přijali Ducha svatého,
mluvili v nových jazycích a prorokovali!

Jan: To je úžasné! Nyní je před námi mnoho práce. Boží krá-
lovství přišlo v síle Ducha a zrodily se duše, které patří Kristu.

Jakub Zebedeův: Petře, Pán řekl: „Učte je a křtěte!“ Tys dal ká-
zání z Ducha, ale v příštích dnech vyvstane spousta otázek a bude
třeba ty, kteří přijali křest, poučit. Mnozí jsou z Judeje, ale jsou tu
i různí poutníci z mnohých národů.

Jan: Budou potřebovat poučení, ale i nějaké spojení s námi
po tom, co odejdou a vrátí se do svých zemí.

Petr: Věřím, že Bůh nám k tomu bude dávat ještě konkrétní
světlo. Mě samotného nic nenapadá. Teď ale, na tomto místě, zno-
vu společně poděkujme za Ducha svatého i za ty, kteří se zrodili
z vody a z Ducha. Možná nám Pán dá další světlo po modlitbách.

Apoštolé se modlili a chválili Pána v neznámých jazycích, jak
jim Duch Boží dával promlouvat. Když se na chvíli zastavili, Pán
dával prorocké slovo na povzbuzení či osvětloval některá slova
z Písma svatého v tak hlubokém smyslu, jak je nikdy předtím ne-
vnímali. Apoštolé za to s radostí děkovali. Najednou někdo zabou-
chal na dveře. Otevřeli, přišel Nikodém.

Petr: Co máš na srdci, Nikodéme?
Nikodém: Mám toho hodně. Ale nejdřív bych chtěl chválit

Pána za tento den. Také jsem byl pokřtěn a přijal Ducha svatého!
A mnoho událostí z života Mistra vidím v hlubší souvislosti s ce-
lým Písmem. Rovněž pokoj, který prožívám, je velký. Takový jsem
nikdy nezažil.

Petr: Díky Bohu! Máš ale asi ještě něco, co bys potřeboval ře-
šit společně, že?

Nikodém: Máš pravdu. Jedna věc mi leží na srdci. Když jsem
viděl ty stovky mužů, kteří byli pokřtěni, všiml jsem si, že mezi
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nimi byli i mnozí kněží, kteří se obrátili a přijali Ježíše. Taky jsem
viděl některé vážené muže z poutníků, kteří přijali křest a uvěřili.
Vidím, že je nebezpečí, že když se vrátí zpět a zůstanou osamoceni,
Boží nepřítel je bude izolovat. Původní nadšení odejde a oni se
dostanou zpět do systému zákonictví a ducha, který jim nedovolí
sklonit se ve víře a přijmout naplnění zákona i proroků v Ježíši,
jako předpověděném Spasiteli. Jsou to většinou znalci zákona.
Znají dobře překlad Písma, septuagintu, v řeckém jazyce.

Petr: Co navrhuješ, Nikodéme?
Nikodém: Navrhoval bych, aby dříve, než se poutníci roze-

jdou, aby pro cizince, ale i pro kněze, kteří se obrátili, bylo na-
psáno několik jasných svědectví ze života Mistra, která budou
především dokazovat Jeho Božství a to, že je slíbeným Mesiášem.

Petr: Chvála Pánu za tuto myšlenku. A jak bys to viděl kon-
krétně?

Nikodém: Předpokládám, že se mnozí muži zítra vrátí a bu-
dou chtít s vámi hovořit. Budou hledat odpovědi na některé své
otázky.

Petr: Už i dnes přicházeli, ale sami viděli, že dnes se to ne-
dalo, nebyl čas.

Nikodém: Navrhoval bych vybrat z těch zahraničních pout-
níků několik mužů. Pak bychom se shromáždili v mém domě.
Mám pergameny a další pomůcky na psaní, jeden z vás, apoštolů,
by diktoval ty nejdůležitější události, které svědčí o tom, že Ježíš
je Mesiáš. Poutníci z diaspory dobře znají řečtinu, ale i hebrejšti-
nu. Ten z vás, koho vyberete, bude diktovat v našem jazyce a oni
si to budou přímo překládat do řečtiny. Anebo to budu já pře-
kládat a oni budou jen psát. Rovněž zajistíme alespoň dva znalce
řečtiny z našich bratří, kteří také vše zapíší. Jejich spis pak zů-
stane pro nás. Kněží, kteří se obrátili a umí řecky, si snadno po-
řídí další opisy originálu. Já pak co nejdřív zabezpečím překlad
do aramejštiny, popřípadě, když apoštol bude diktovat v aramej-
štině, může hned některý z učedníků zapsat aramejskou variantu.

Petr: Kdo z nás by byl ochoten tento úkol převzít?
Tomáš: To by mohl buď Matouš nebo Jan. Občas si dělali i

písemné poznámky Ježíšových výroků.
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Matouš: Myslím, že k tomuto úkolu je víc disponovaný Jan.
Nikodém: I já myslím, že by to měl udělat Jan, z více důvodů.
Petr: Jene, máš odvahu tento úkol splnit?
Jan: Už za Pánova života jsem cítil potřebu písemně zacho-

vat duchovní poklady toho, co Pán říkal. A zároveň jsem vnímal,
že je potřeba i písemně svědčit o tom, co naše oči viděly, uši sly-
šely a čeho se naše ruce dotýkaly. Chtěl jsem to vše zapsat s jedi-
ným cílem – aby lidé uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží a aby vírou
měli život věčný v Jeho jménu. (J 20,31)

Nikodém: Ale je tu ještě jedna aktuální potřeba. Odpovědět
těm, kteří uvěřili, že v Ježíšovi jsou naplněny předpovědi z Písma.
A zároveň je třeba zapsat Ježíšova přikázání, aby mohla být Jeho
následovníky plněna.

Petr: Tento úkol bys mohl vzít na sebe ty, Matouši. Jsi zběhlý
v psaní. Teď se hodí, že jsi jako celník vyřizoval různá písemná
oznámení ohledně daní a jiné dokumenty.

Matouš: Myslím, že toto bych snadněji sepsal.
Nikodém: Uvědomme si, že dnes už začala místní, ale i svě-

tová misie k získávání učedníků. Nutně, kromě kázání a osobního
svědectví, tato misie potřebuje písemný základ a podklad. Bez
něho budeme jen těžko odolávat blízkému útoku farizeů a záko-
níků, kteří budou chtít pomocí polopravd, vyhrožování a mani-
pulací zničit Boží dílo.

Petr: Je rozhodnuto: Jan a Matouš co nejdříve zaznamenají
nejdůležitější věci týkající se Ježíše a Jeho mesiášského poslání.
Jak zdůraznil Nikodém, je třeba to napsat z dvou pohledů.

Jakub Zebedeův: Pokud tuto radostnou zvěst spásy napíší,
pak tento dvojitý spis, tato dvě evangelia, budou mít autoritu,
jakou má Písmo!

Filip: Samozřejmě! Ježíš je Boží Syn, Beránek Boží, který
zemřel za nás a za hříchy lidstva. V Něm celé Písmo dochází svého
naplnění a dovršení.

Jan: Jen prosíme, aby hlavním autorem byl Duch svatý, kte-
rého jsme dnes v plnosti přijali. Duch svatý kéž vede naše myš-
lenky, aby skrze Matouše a mne vdechl do napsaného svou sílu
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a světlo. Jedině tak se bude rodit Boží život v duších těch, kdo
toto písemné svědectví budou jednou číst.

Nikodém: Ano, Bůh k nám mluvil mnoha způsoby ústy pro-
roků. V posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Toto svě-
dectví o jednorozeném Synu a Spasiteli je třeba co nejdřív písemně
zaznamenat v tom Duchu, jakého jsme dnes přijali, aby se předešlo
různým snahám vše překroutit a podávat v jiném duchu.

Petr: Ale kromě aktuální potřeby je tu i druhý aspekt, a tím
je autorita. Proto je potřebné, aby autory tohoto písemného do-
kumentu byli dva apoštolé, očití svědkové všech událostí z živo-
ta Pána.

Nikodém: Máš pravdu, Petře. Písemné svědectví stojí na dvou
věcech: za prvé na potřebě a za druhé na autoritě apoštola!

Petr: Dnes jsme všichni plni Ducha svatého a věříme, že Jan
a Matouš k tomu budou opravdu Jeho nejvhodnějšími nástroji.
Myslím, že Bůh tím dal zároveň odpověď na naši otázku, kterou
jsme před modlitbou předložili a neviděli z ní východisko.

Nikodém: Jene, pokud sis dělal písemné poznámky, tak si
je pak vezmi s sebou a sám si promysli, komu je spis určen a co
je v něm nejnutnější zdůraznit.

Jan: Věřím, že Pán mi dá světlo, abych mohl to, co je v mé
paměti, i písemně zachovat.

Jakub Zebedeův: My jsme s Ježíšem tři roky žili, znali Ho, byli
svědky nejen zázraků, ale i různých sporů s farizeji a saduceji.

Jan: Opravdu vnímám, že je co nejdříve nutné pro obrácené
kněze, znalce zákona a pro poutníky z ciziny, kteří uvěřili, napsat
to, jak říkáte, a hned ve spolupráci s Nikodémem začít.

Petr: Nikodéme, zorganizuj to, jak jsi navrhl, a Jan, až bude
vše připraveno, přijde. Věřím, že během několika dní bude toto
svědectví o Ježíšovi napsáno a poslouží naší misii.

Nikodém odešel, aby vše připravil.
Petr: Má k tomu někdo ještě nějaké upřesnění či otázku?
Jakub Zebedeův: Myslím, že Jan má z nás všech největší di-

spozice, aby vyjádřil podstatu – vzhledem k požadavku, který nám
Nikodém předložil.
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Petr: Jsem přesvědčen, že Nikodém byl v této věci nástrojem
Ducha svatého.

Tomáš: Kdyby autorem prvního evangelia nebyl apoštol, ale
někdo z učedníků, u kněží a poutníků by to nemělo takovou auto-
ritu, jako když to bude někdo z nás, apoštolů, kteří jsme byli oči-
tými svědky všech událostí.

Ondřej: My svědčíme o tom, co jsme viděli a slyšeli, když jsme
tři roky chodili s Pánem. Navíc svědčíme i o tom, čeho se naše
ruce dotýkaly, když se nám Pán ukázal po svém vzkříšení! Jan
jediný z nás stál pod křížem, byl svědkem Kristova umírání a sly-
šel Jeho poslední slova.

Matěj: Ano, je nutné, aby zde byla autorita apoštola.
Petr: Když má někdo stavět budovu, spočítá si, jestli na to

má, aby, když začne, mohl dokončit. My jsme nyní postaveni do
situace – pracovat na duchovní budově Kristovy církve. Nás Pán
vybral jako základní kameny, jako svědky Jeho učení.

Filip: Ano, Petr to řekl jasně. Dnes je den zrodu církve. Dnes
začala misie nejen pro Judsko, ale i za hranice. Dnes se křtem stali
Kristovými učedníky i mnozí kněží a znalci zákona. Základním
kamenem celé této budovy je Ježíš Kristus, který je dovršením
celého Písma.

Bartoloměj: Pro tuto misii je mimořádně velká potřeba po-
ložit písemný základ, o kterém jsme hovořili, a zároveň je k němu
nutná autorita apoštola, jak jste řekli. Teď mi však vyvstal na
mysli ještě i jiný důvod, proč je písemný základ nutný.

Petr: Jaký?
Bartoloměj: Každý učitel, který má učit, potřebuje mít své

poznámky i jiné pomůcky. V synagogách se taky nejprve čte úry-
vek například z proroka Izaiáše, jindy se zase cituje úryvek z Moj-
žíšových knih a pak je teprve výklad. Totéž je nutné pro každého
učitele Kristovy radostné zvěsti.

Filip: Ježíš řekl: „Každý zákoník, který se stal učedníkem králov-
ství nebeského, je jako hospodář, který ze svého pokladu vynáší věci nové,
ale i staré.“ (Mt 13,52) Pro výklad Božího slova budeme používat
svitky Mojžíšova zákona, a zrovna tak potřebujeme v písemné
formě i Ježíšova slova.
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Matouš: Když například v některém městě získáme po něko-
lika kázáních své učedníky, co dál? Pokud by zůstali závislí jen na
ústním podání, je nebezpečí různých nepřesností a také, že k tomu
dodají své vlastní postoje. Jak by se pak rozlišilo, co je původní
svědectví, a co už je změněné?

Jakub Zebedeův: Navíc tu nejde jen o zvěstování, máme je
pak i učit.

Ondřej: Dát nutný příklad k následování. Jde prakticky o no-
vý zákon. Tu platí: Co je psáno, to je dáno! Bez napsaného slova
snadno přijdou pochybnosti! Farizeové se odvolávají na psané
slovo Starého zákona. My také potřebujeme i psané slovo, a to
Nového zákona!

Šimon Kananejský: Bez písemného základu bychom byli jak
bez kořene.

Matěj: Pokud skončí ústní misie, a byla by odkázána jen a
jen na to, co si kdo zapamatoval, pak by zde něco podstatného
chybělo.

Bartoloměj: Navíc ten, kdo uslyšel slovo a uvěřil, chce-li dál
konkrétně žít podle Kristovy nauky, potřebuje, aby ji měl písemně
uchovanou. Je třeba, aby zde byl živý pramen, který je dostupný
a neměnitelný.

Matěj: Napsané slovo je pramenem. Každý žíznící a hleda-
jící si může četbou znovu a znovu zpřítomňovat to, co již slyšel,
a navíc skrze napsané slovo Boží působí na duši Duch svatý osob-
ně. On poučuje, kárá, vysvětluje a povzbuzuje.

Petr: Psané slovo má být i součástí bohoslužby. Pokud budeme
slavit večeři Páně, měla by být postavena na čteném Božím slově!
A Ježíš je vtělené Slovo!

Jakub Zebedeův: Je potřebné co nejdříve napsat nejen pí-
semné svědectví pro kněze, znalce zákona a cizince, kteří uvěřili,
ale je nutné dát písemný doklad i v našem jazyce pro prostý lid.
Mělo by v něm být z toho množství zázraků a učení zachyceno to,
co povede k praktickému následování Pána.

Filip: To je zatím největší potřeba. Řecky to psát Matouš ne-
musí. Když ta potřeba vyvstane, snadno se už najdou učedníci,
kteří umí řecky a přeloží to.
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Petr: Znovu se krátce pomodleme. Je to den milosti, den
Ducha svatého. Ježíš nám po svém vzkříšení otvíral nejen Písma,
ale i mysl, abychom je pochopili, a nyní nás Duch svatý uvádí
hlouběji do poznání podstaty Kristova učení. Vnímám, že máme
ještě dnes něco podstatného řešit.

Apoštolé se modlili a prosili Ducha svatého o prorocké slovo
k budování duchovní organizace Kristových věrných. Po modlit-
bě se ujal slova Jan.

Jan: Je tu otázka: Světit sobotu, či neděli? Víra potřebuje
určité podmínky, a to společenství věřících, kteří se v určitý čas
a na určitém místě mohou scházet.

Petr: To máš pravdu. To je ale otázka, kterou teď plně ne-
vyřešíme. Totiž zrušit sobotu, i když by se to vztahovalo jen na
ty, kdo přijali Krista, je v daných podmínkách, zatím nemožné.

Jakub Alfeův: Co tedy navrhujete?
Petr: Zatím sobotu neřešit, nechat tak, ale začít s našimi učed-

níky světit neděli. Zde platí: „nové víno do nových měchů.“ Duch Boží,
kterého měl Ježíš a kterého nám dnes dal v plnosti, je jiný, než
duch zákonictví, který velbloudy polyká a cedí komáry.

Jakub Zebedeův: Jak by měli učedníci světit den po sobotě,
den Kristova vzkříšení, který je zároveň i dnem Ducha svatého?

Jan: Každopádně by zde měly být základní pilíře, a to: za
prvé modlitba, za druhé apoštolské učení, ne učení zákoníků ve
vztahu k Božímu slovu, za třetí bratrské společenství, za čtvrté
lámání chleba, jak nám to Ježíš předal, když řekl: „Toto je moje
Tělo… Toto je moje krev...,“ tedy večeře Páně.

Petr: Toto, co říkáš, je nutné, je tu ale ještě problém v otázce
autority. Jde především o vztah k večeři Páně. Myslím, že bychom
ji měli sloužit buď my – apoštolé – anebo námi pověření učed-
níci, kterým tuto autoritu předáme vkládáním rukou.

Šimon Kananejský: Tak by to mělo být.
Juda Tadeáš: Jene, ty jsi vyjmenoval čtyři pilíře svěcení ne-

děle. Co si představuješ pod bodem „modlitby“? Jaké modlitby
a kdy?

Jan: Nedá se to tak přesně určit, ale ideální by bylo, kdyby se
naši učedníci v den vzkříšení modlili doma, a to brzy ráno, a pro-
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žívali pravdy Kristova vzkříšení, jak to děláme my. Každý muž je
ve své rodině pro ženu a děti autoritou. Jako hlava rodiny by měl
tuto modlitbu vést.

Petr: Co navrhuješ dál, Jene?
Jan: Potom, tak kolem deváté hodiny, by se v některém domě

mohlo sejít více rodin. Modlili by se spolu a prožívali znovu ote-
vření se Duchu svatému. Byl by zde prostor i pro prorocké slovo
a jeho výklad. Toto shromáždění by už vedl námi pověřený učed-
ník. Tak by se svěcení zakládalo na modlitbách, jednak ráno, každý
doma, a pak, kolem deváté, kdy si připomínáme seslání Ducha
svatého, už společně více věřících. Pokud by v tomto společenství
byl apoštol, odsloužil by pak večeři Páně – lámání chleba.

Tomáš: Dobře, to ale znamená, že každou neděli nebudou
všichni účastni lámání chleba?

Petr: Vypadá to tak, že zpočátku budeme slavit večeři Páně
jen my, apoštolé, pro větší společenství. Tak to bude pro začátek,
co bude dál, to nám Duch Boží později zjeví.

Matěj: Ještě podotýkám – kde je život, tam jsou problémy.
Kde je mrtvo, tam problémy nejsou.

Petr: A my ty problémy budeme muset řešit a v autoritě roz-
hodovat. Jinak to nejde. Už tam, kde jsou dva lidé, musí být někdo
autoritou. V rodině je autoritou muž, jako hlava, která řeší pro-
blémy a dělá zodpovědná rozhodnutí.

Jan: V této velké rodině břemeno zodpovědnosti dopadá na
nás. A to nám nakonec i Pán řekl: „Cokoli svážete a cokoli rozvážete
na zemi, bude svázáno či rozvázáno v nebi.“

Petr: On nám předal svou, Boží autoritu. Potřebujeme světlo
Ducha svatého, abychom touto autoritou moudře sloužili, dru-
hým k růstu.

Jakub Zebedeův: Ještě mi, Jene, není jasno, co jsi myslel pod
pojmem bratrské společenství?

Jan: To společenství je velmi nutné pro nás i pro naše učed-
níky a věřící. Musíme je zde učit dívat se na různé problémy z po-
hledu Božího, a ne stavět na lidském mínění a pouhém rozumu.

Šimon Kananejský: A kdy v neděli by mělo toto společen-
ství být?
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Jan: Nejlépe odpoledne. Asi v čase, kdy Ježíš rozmlouval s
emauzskými učedníky a otvíral jim Písma. Zde by byla nejen vý-
uka, ale i možnost klást otázky a slyšet odpovědi a rovněž by mohli
bratři vydávat svědectví, co Pán učinil uplynulý týden na jejich
cestě víry. Tímto se tvoří bratrské společenství – koinonia.

Šimon Kananejský: A tam by se už nemodlilo?
Jan: To jsem neřekl, spíš předpokládal. Rozhodně by bratr-

ské společenství mělo modlitbou začít či v modlitbě prožít napří-
klad třetinu hodiny setkání s Ježíšem na cestě do Emauz či jiné
modlitby. Je možno se modlit i déle. Toto společenství by bylo jen
pro muže.

Petr: Myslím, že muži by se měli učit být hlavou, která ro-
zumně řeší nejen duchovní, ale i denní problémy života. Toto
bratrské společenství je velmi důležité, právě i proto, aby se muži
povzbuzovali a vzájemně poučovali podle Kristových přikázání.

Šimon Kananejský: A co tedy v sobotu?
Jan: Ta by mohla být dnem misie, kdy naši učedníci budou

svědčit jiným a také jim předávat nauku, kterou od nás přijali.
Jakub Alfeův: Musíme v blízké budoucnosti počítat i s pro-

následováním. Velekněží a farizeové umí zmanipulovat lid, ale i
Heroda, či dokonce Piláta.

Jakub Zebedeův: S tím musíme počítat, zneužívají i autoritu
chrámu.

Bartoloměj: Ježíš předpověděl jeho pád. Když na chrám uká-
zal, řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen
na kameni. Všechno bude rozmetáno.“ (Mt 24,2)

Ondřej: A předtím řekl: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, zabíjíš proroky
a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé
děti, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste.
Hle, váš dům se vám ponechá pustý.“ (Mt 23,37n)

Filip: Ježíš nám také několikrát předpověděl pronásledování.
Řekl o farizejích a zákonících: „Běda vám, plemeno zmijí. Jak uniknete
pekelnému trestu? Hle, proto vám posílám proroky, učitele moudrosti; a vy
je budete zabíjet a křižovat. Budete je bičovat ve svých synagogách a pro-
následovat z místa na místo.“ (Mt 23,33n)

Petr: S tím vším musíme počítat, protože náš boj je proti krá-
lovství temnoty. Ježíš je nám příkladem. Jeho zabili, ale On vstal
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z mrtvých a vstoupil do nebe, kde nám připravil místo. A také nám
řekl: „Budou-li vás pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného.“

Jan: S pronásledováním musíme počítat. Pokud bychom nic
nedělali, tak snad nebudeme pronásledováni, ale zradili bychom
své poslání hlásat Kristovo učení spásy, které vede k záchraně a
k věčnému životu.

Petr: Zřejmě za hlásání evangelia budeme my, apoštolé, Pána
následovat i tím, že zemřeme za pravdu, která je naší spásou, a
tou je Ježíš.

Jan: Pronásledování však dnes není hlavní otázkou. Prvořa-
dou otázkou dnes je, co dělat, aby se Kristovo slovo v duších za-
kořenilo mocí Ducha Božího a šířilo do celého světa!

Apoštolé uzavřeli tento plodný den modlitbou. Děkovali
Bohu za mimořádné milosti, za zkušenosti a světlo. Všichni dů-
věřovali Bohu, že je svým Duchem provede nástrahami, které
duch zla připraví.

Petr: Ježíš řekl: „Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete sílu a
budete mými svědky v Jeruzalémě, v Judsku, Samaří až na konec země.“

Jan: Ježíš také řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života.“
Jakub Zebedeův: Nezapomínejme na to a buďme i my s Je-

žíšem – tu na zemi, abychom s Ním pak byli i po celou věčnost.
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