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31. Velikonoce – Pán Ježíš vstal z mrtvých
O Velikonocích si připomínáme největší zázrak, který se kdy stal. Pán
Ježíš vstal z mrtvých, a tak zvítězil nad smrtí. Tímto vítězstvím nám
otevřel cestu do nebe a my se z toho radujeme.
Dnes prožíváme velikou slavnost. Připomínáme si, že Pán Ježíš udělal jedné
velké noci ten největší zázrak, který se kdy stal. On, i když zemřel na kříži
a jeho mrtvé tělo muži uložili do hrobu, v hrobě nezůstal. Zajímá tě, co se
stalo? Někteří lidé si dodnes myslí, že Ježíšovo tělo někdo ukradl, jiní zase
tvrdí, že vstal z mrtvých. My křesťané věříme, že Ježíš opravdu vstal
z mrtvých. Spousta lidí ho totiž po jeho smrti viděla, povídali si s ním a
dokonce se ho mohli dotknout. A aby o tom, že Pán Ježíš vstal z mrtvých,
věděli lidé na celém světě a nikdy se na to nezapomnělo, tak evangelisté tuto
událost zapsali do evangelií, která jsou součásti Bible.
My jsme o tom, co se stalo, když Pán Ježíš vstal z mrtvých, slyšeli právě
v dnešním evangeliu. Bylo tam něco o Marii Magdalské, že?
Marie Magdalská byla jednou z mnoha žen, které se setkaly s Pánem
Ježíšem. Protože poznala, jak ji má Pán Ježíš rád, doprovázela ho s učedníky
a jinými ženami všude tam, kam šel. Viděla, jak dělá zázraky, jak se modlí
a jak se chová k druhým lidem. Uvěřila, že Pán Ježíš je Boží Syn a zve nás
k sobě do nebeského království, kde na nás čeká dobrý Bůh.
Marie Magdalská, když Pána Ježíše ukřižovali, velice plakala. Vzpomněla
si, co všechno s ním zažila a jak ji měl rád. Když se dozvěděla, kam Pána
uložili, na nic nečekala a brzo ráno, ještě když byla tma, na to místo šla.
Pravděpodobně ji doprovázely i jiné ženy, které Pána Ježíše znaly. Když
Marie přišla ke hrobu, uviděla, že kámen, který zakrýval vchod ve skále, je
odsunutý. Lekla se. Myslela si, že Ježíše někdo ukradl. Rychle proto utíkala
za Petrem a Janem a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho
položili.“
Víte, co Petr s Janem udělali? Chtěli se přesvědčit, jestli si z nich ženy
neutahují. Co nejrychleji utíkali ke hrobu. Kámen byl skutečně odvalený.
Petr sebral odvahu a podíval se dovnitř jako první. A opravdu, tělo Pána
Ježíše tam nebylo. Kolem leželo jen pár pruhů látky. Jan a Petr v té chvíli
uvěřili, že Pán Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Od nich a dalších učedníků,

kterým se Pán Ježíš ukázal, víme, že opravdu žije.
Úkol:
O Velikonocích se v kostele často zpívá radostné „Aleluja“. Je to slovo,
které znamená „Chvalme Pána!“. Všichni totiž máme velikou radost. Pán
Ježíš vstal z mrtvých a zvítězil nad smrtí. Ukázal nám, že smrt neznamená
úplný konec a tmu, kde všechno skončí, ale že po smrti jsme všichni
pozváni za Pánem Bohem do nebe. Znáš radostnější zprávu?

