Odpověď nedělního žalmu:

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá na věky.
Kapka rosy z Božího slova: Evangelista popisuje, jak Pán
přichází poprvé po zmrtvýchvstání mezi své učedníky.
Nezahrnuje je výčitkami za jejich předchozí zbabělé
chování. Naopak – nabízí jim hned prvními slovy jeden
z největších darů – dar pokoje.
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Kdo žije svůj křest, vytváří křesťanskou
kulturu a buduje společenství, protože v sobě nechává milovat Boha. Bůh je láska3.
Proto když ho necháváme v sobě žít, necháváme ho milovat svým srdcem, svými
skutky, svýma rukama. On pak i skrze nás
může dělat zázraky a budovat krásný svět.
Den vzkříšení je den plný radosti, života
a naděje, prostě je krásný. Budeme-li žít
svůj křest naplno, bude celý náš život
krásný. Jak Ježíšovi učedníci našli velikonoční radost? Když přišli ke hrobu. Láska
k Ježíšovi přivedla ženy k jeho hrobu.4 K životu křesťanů, k naší velikonoční kultuře
patří i hroby. Nejen ten Kristův prázdný,
ale i hroby všech křesťanů, kteří jako Kristem vykoupení a posvěcení přijímáním eucharistie, posvěcují zem, do které jsou ukládáni ke vzkříšení. Vždycky mě mrzí, když
slyším, jak přibývá zemřelých, kteří nemájí ani hrob, ani se s nimi nikdo nerozloučí.
Přece i za ně Kristus zemřel. I je čeká vzkříšení. Křesťané vždy považovali pohřbívání
zemřelých za skutek tělesného milosrdenství a pohřbívali i cizince a doprovázeli i
neznámé. I dnes, či právě dnes, je hojná
účast na rozloučení se zemřelým součástí
křesťanské kultury, která roste z víry ve
vzkříšení.
A ještě jedna velikonoční událost je dnes
velmi aktuální. O Velikonocích vznikla asi
nejstarší fake news – falešná zpráva, o níž
je řeč v Bibli, u svatého Matouše. Tehdejší
velekněží dali vojákům peníze a nařídili
jim lživě říkat: Když jsme ve službě zaspali,
učedníci odnesli jeho tělo. Ta falešná zpráva je rozšířena u židů dodnes.5 Falešné
zprávy se dnes v době vyspělých komunikačních prostředků šíří velmi snadno a
rychle. Nepoctiví lidé je vymýšlejí. Mnozí
dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují do informační
války, podrývání autority či rozpadu církve a společnosti. Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní a
informace si prověřujme z více zdrojů, ale
nezapomeňme, že církev je společenstvím
těch, kdo uvěřili v Kristovo vítězství a společná víra je pro ně víc než soukromý
názor. Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o
vítězství zla. Lidé evangelia jsou šiřiteli
dobrých zpráv.
Sestry a bratři,
každému z Vás přeji velikonoční radost,
která zbavuje strachu, radost, která otvírá
srdce k štědrosti, radost z lásky, která
buduje společenství a vydává svědectví o
Boží kráse, která pozvedá člověka a uka-

zuje jeho hodnotu. Kéž Vaše víra roste každým skutkem lásky k potřebným a Vaše
věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia.
K velikonočnímu způsobu života každému z Vás ze srdce žehná
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usilujte o to, co pochází shůry, kde Kristus
sedí po Boží pravici. O to usilujte, ne o to,
co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš
život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se
ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s
ním ukážete ve slávě.7
1Srov.

Flp 4,1. 2Řím 13,14. 3Gal 3,27-28.
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N O V É S TV O Ř E N Í V K R IS TU

VELIKONOCE: SVÁTEK
VYKOUPENÍ A ODPUŠTĚNÍ

Chci promluvit k vám, kteří jste se v Kristu právě narodili, k vám maličkým v Kristu, neboť vy jste potomstvo církve, dar lásky Otcovy i plodnosti Matčiny, bohumilý
výhonek, nový přírůstek Božího stáda, vy
jste květ naší cti i plod naší práce, vy jste
má radost a má koruna, vy všichni, kdo tu
pevně stojíte v Kristu.1
Oslovím vás slovy apoštolovými: Oblečte
se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak,
že by to vyvolávalo žádosti.2 Abyste i v životě nosili Krista, do něhož jste se oblékli při
svátosti. Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už
není otrok anebo člověk svobodný, už není
muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu
Ježíši.3
Takovou moc totiž má tato svátost. Je to
svátost nového života, který se začíná v
tomto životě odpuštěním všech minulých
hříchů a dovršuje se při vzkříšení z mrtvých. Byli jste tedy křestním ponořením do
Kristovy smrti spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých, tak i vy
musíte žít novým životem.4
Po této cestě jdete zatím ve víře, neboť
pokud jste v tomto smrtelném těle, nejste
doma u Pána.5 Ale sám ten, k němuž směřujete, je vaší bezpečnou cestou,6 Ježíš
Kristus ve svém lidství, které pro nás s
láskou na sebe vzal. A těm, kdo ho v bázni
ctí, připravil mnoho radosti a blaženosti.
Ta se otevře a naplní všem, kdo v něho
doufají, neboť to, čeho se nám nyní dostalo
v naději, dostaneme v plnosti.
Dnes je osmý den od vašeho duchovního
zrození, dnes bude potvrzeno vtisknutím
pečetě víry, jako jí u našich praotců byla
obřízka osmého dne po narození. Vždyť i
sám Pán svým zmrtvýchvstáním vtiskl
pečeť dni Páně, když se vzkříšením zbavil
tělesné smrtelnosti a probudil k životu
nikoli nějaké jiné, ale své vlastní tělo,
které už nemělo zemřít. Ten den Páně byl
od jeho umučení třetí, ale v počítání od
sabatu osmý a zároveň první.
Takže ani vy nemáte ještě v držení skutečnost, ale máte již bezpečnou naději,
protože máte posvátné znamení této skutečnosti a dostali jste závdavek Ducha. A
proto když jste s Kristem byli vzkříšeni,

Následkem hříchu je smrt... Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Řím 6,23;
3,23)

z kázání svatého Augustina, biskupa




Ale: Kristus zemřel za naše hříchy a byl
pohřben. Třetího dne byl vzkříšen. (1Kor
15,3) A když Bůh vzkřísil Krista Ježíše,
vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,4). Ježíš
otvírá hříšníkům budoucnost. Svým odpuštěním dosvědčuje, že nikdo nemusí
zůstat navždycky uzavřen ve své nenávisti. Tím, že Bůh svého Syna Ježíše vzkřísil
z mrtvých, dává mu za pravdu a činí Ježíšovo odpuštění svým vlastním odpuštěním. Proto už není žádnému člověku definitivně zapovězen přístup k Bohu. Musí se
„jen“ nechat milovat, to znamená přijmout
odpuštění.
(Johannes B. Brantschen)

Nesmírně tragickým osudem se stává takový, který jsme si sami připravili zlem,
jehož důsledky jsou nevratné. Tu bychom
mohli lehce podlehnout zoufalství a nenávisti k sobě samým. Ježíšovo odpuštění –
stvrzené Bohem o Velikonocích – nám říká:
I takovýto osud je zlomen, protože Bůh je
Bohem odpuštění a otevírá nám novou
budoucnost.
(Johannes B. Brantschen)
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by
člověk mohl a musel mít strach.
(sv. Jan Pavel II.)




Všemi zázraky, které Ježíš učinil, někomu nebo
něčemu prospěl – kromě jednoho. Který to byl?
Správná odpověď z minula:
Matěj – Sk 1,23
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