
CESTA SVĚTLA

Ve Čtrnácti zastaveních velikonoČní pobožnosti Cesty světla, která byla poprvé oficiálněs|avena v římských katakomnJcrr u roce i99Ó, můžeme vstoupit do fascinujících aradostných událostí následujících po Ježíšově irrtql.t".rustání a připojit se k těm, kteříjsou ohromeni hlo.ubkou a smYslem vieho, co se začalo odvljet od onoho velikonočníhorána, kdY ŽenY nalezlY 
.Prázdný hrob. z;rover jime pozváni, ábychom spolu s apoštoly adalšími lidmi uznaliJežíše krista za svého pána a Boha.

první zastavení
Ježíš vstal z mrtvých

Anděl promluvil_k.Ženám: ,,Vy 2, nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižavaného.Není tadY BYl vzkříŠen, iak řekl, Pojdte á poain"it"se na to místo, kam byl položen.,,
Mt 28,5-6

Stojíme u události, od které se odvíjí křest'ansk á vír_a, Jsme v bodě, kde se dotýkají dvěePochY lidstva, Největší bolest, Prohia a 9mrt;rou pr*konány a mění se v radost, vítězstvía v Plnost Života, Právě k těmto hodnotám jil; ie vítězném Kristu připojeni, Je to na_bídka překonání zla a nového začátku života.

Druhé zastavení
Učedníci nacházejí prázdný hrob

pak za ním přišet i Šimon petr,.vešet do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna.
Rouška však, která byta na Ježíšově hlavě,

neležela u těch pruhů plátna, aie složena zvlášť na jiném místě.Potom vstouPit iten druhý uČedník, ktery pnsi;el ke hrobu první, viděl a uvěřil.
Jan 20,6-8

otevřený hrob a sPlasklé Pohřební plátno. Místo, kde se mladému zadýchanému mužiměnÍ astronomický Úsvit v úsvit jiný, ve kterém s tiukoucím srdcem a rozzářenyma očimavstupuje do nového období svého Života, života z víry, kolik takových okamžíků od téchvíle proběhlo?
Kdy a jak jsem tento úsvit zažil já?

Třetí zastavení
Vzkříšený Ježíš se ukazuje Magdaléně

ona se k němu obrátla , ,rr,!ť i!l,[3ťrťíŮ!,nrrit,, _ to znamená ,,Mistře!,, ...Marie Magdalská tedY šta a zvěstovata ueďaníxtl'Á.j ,,,Vidělu jsem pÁr"" _ a toto že jí řekt.
Jan 20,16.18

Rozrušená učednice nehledá Živého krista, hledá jeho mrtvé tělo. kolik měla v celých ději_nách následovnic a následovníků. ovšem u" .r,uiri.etkání s Ježíšem se vše mění a onapřtjímá úkol svědčit o tom, s kým se setkala.

ť;Ír',i:l"offiilŤfi:['Jili.l " pro co ŽÍt, ato ji dělá št,astnou Jestlipak utíkala izpět,



ctvrté zastavení
Vzkříšený Ježíš na cestě do Emauz

Ješťé ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy,
která je vzdálena od Jeruzaléma šedesáí honů.

Jak tak hovořiti a uvaŽovali, přiblížit se k nim sám Ježíš a připojil se k nim.A řekl jim: ,,Jsk jste necháPaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci.,,
Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky

a vykládaljim, co se ye všech částech písma na'n'ěj vzíahule.
Lk 24,13.15.25,27

Dva smutní a zklamaní muži odcházejí ze společenství ostatních. o nedávných událos_tech vědí vŠechno, ale absolutně necňápou vzájemné vztahy mezi tím, co vědí a jak tosPolu souvisÍ, Nejsou jedinými, kdo mají v h|avě velký zmatek a ve zklamaném srdci pustoa Prázdno, Neznámý cizinec na cestě Úspořádáva mystenry v jejich hlavách a jejich srdcePlní nadějí a ÚŽasem, Není možné nechat jít dál toho, kteriý večer mění v úsvit.

páté zastavení
Vzkříšený Ježíš se dává poznat při lámání chleba

když byl s nimi u stolu, vzat chtéb, prones! nad ním požehnání,

vtom se jim ot"ffi! :'r3:::,Í;:"#,,, však zmizel.
Lk 24,30-31

Po vYsloveném díkŮvzdání s přijímáním rozlárnaného chleba se prožívaný večerní úsvitmění v jasný den, Ten, kdo se zírácíjejich očím, už není neznámý a dokonce jim ani ne_
'TÍ. řÍkat, co mají dělat. UČedníkŮm jeto naprosto jasné. Ve svěile radosti nového věkuspěchají tmou zpět do společenství, ze kterého přej několika hodinami utekli. A spěchajítam št'astni. Kolikrát na cestě asi odpočívali?

šesté zastavení
Vzkříšený Ježíš se ukazuje učedníkům

Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekt jim: ,,Pokoj váml (.. .)proč,|st1 razrušeni a proč vám v mysti vyvstávijí pichybňoďi?podívejte se na mé ruce a na mé nony: vždyť jsem to'já sám!
Dotkněte se mě a přesvědčre sá:

duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.''
Lk 24,36.38-39

Pokoj váml Tolikrát oPakovaný pozdrav Vzkříšeného Krista vyjadřuje přání plnosti BožíchdarŮ nejen Pro ug9dníkv, ale-pro lidi všech časů. Dotkněte .u rnn", není to sen, je torealita, Jako bY Ježíš říkal i nám všem: ,,Dívejte se na mne a nebudete zmateni,,,
Mohli uČedníci slYŠet něco krásnějŠího? Mohl jsem něco krásnějšího v životě slyšet já?



sedmé zastavení
Vzkříšený Ježíš dává moc odpouštět hříchy

Navečer toho pruního dne v týdnu přišet Ježíš tam, kde byti učedníci.Ze strachu před židy měti dveře ruri"ry.
Stanul mezi nimi a řekl: ,,Pokoj vám!''

Znovu jim.řekl: ,,Pokoj vám,.Jako otec pistal mne, tak já posítám vás.''po těch slovech na ně dech a řektjim: ,,přijměte Ducha svatého!
.Komu hříchy,odpustíte, tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte, tomu oďpuštěny neisou.'''

Jan 20,19.21-23

DalŠÍ dŮleŽitá událost Prvního dne po sobotě, oné první neděle, která dává smysl všemostatním nedělím, Po jiŽ známých slovech ,,rár,o; oár" pověřuje'rci,rtu. učedníky stejně,jako bYl on sám Pověřóný Otcem, aby_v;errÓ;menu 
"odmocRovali,, zlo, tedy aby zlozbavo_vali moci, KaŽdý z nás ve zcela konkrétňícn setnanicň svého života zažtl díkytomuto usta_novení velkou radost, Úlevu i nový začáíek. Připomeňme si to, děkujme a využívejme tétomožnosti.

osmé zastavení
Vzkříšený Ježíš ufurzuje víru Tomáše

Potom vyzval Tomáše: ,,Vlož sem prst a podívejse na mé rt)ce,vztáhni rukY a vlož ji do mého boku, a ne,bud, návěřící, álá veríci,,
Tomáš mu odpověděl: ,,Pán Bůh a atn miit"

Jan 20,27-28

Hledající uČedník, ktený PochYbuje o pravdivosti radostné zvěsti, se touží přesvědčit sám,Jeho následná slova ,,MŮj Pán a mŮj Bůh!";rou ur"holem Janova evangetia i správnéhouČednictvÍ, TomáŠ jako První ze všech ueeoňitů říká o Ježíšovi nejen ,,můj pán,,, ale také
*TJ'.:Í,IuÍ,X"-|fP;iju"íi:'"n" 

bY mluvil k nám, dodává: ,,Blahoslavení (neboli št,astní),

Deváté zastavení
VzkříŠený JeŽÍŠ se setkává se svými učedníky u Tiberiadského jezera

když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.JeŽÍŠ se jich zePtal: ,,Dítky, nemáte něco * jiatuz" odpověděli mu: ,,Nemáme.,,on jim řekl: ,,HodTe síť na prruoů sfuanu ladi, a najdete.''Hod,iji tedy, a nemohtiji už ani utáhnout pro ,roirtví ryb,
Jan 21,4-6

Celá scéna,v níŽ se snoubí sYrová obyčejnost všednodenní práce s překvapující blízkostíJeŽÍŠe, Banální stereotYP Proiařuje vznešeným světlem a každou mátičt<ost jako stavebníkámen zaČleňuje do stavbY BoŽÍh| královstvi, zkusme tuto událost prožít očima celou noctěžce a marně pracujícícň učedníků, kteří irou t"."inováni bohatým úlovkem i blízkostísvého Pána, Přijměme s nimi na začátku nouého Jn" .l"zisovo pozvání na snídani.



Desáté zastavení
Vzkříšený Ježíš uděluje Petrovi primát

Zeptalse ho potřet!: ,,Šimane, synu Janův, miluješ mne?''Petr se zarmoutil, že se ho potietí zeptal: ,,Miluješ mne?'',
a odpověděl mu; ,,Pane, ty víš všechno * ty víš,'že tě miluji!''

Ježíš mu řekl. ,,Pas moje avce!''
Jan 21 ,17

Mít rád Krista, znamená Přijmout poslání. K poslání si Bůh nevolí,,dokonalé,,. Má zálibuv těch, kteří vědÍ, 
,Že 

jsou hříšníky, ale mají jej rádi Když v předešlém zastavení říká Janpetrovi, Ten Člověk na břehu je pán, petr jákoledinýz učedníků skáče do vody, aby bylu něho PrvnÍ, A Po krátké době mu Pán před-svěřením nejvyššího poslání v církvi kladetřikrát jedinou otázku: ,,Máš mne rád?" Jaťčastoli káor a klade i každému znás?

Jedenácté zastavení
Vzkříšený Ježíš vysítá učedníky do světa

Ježíš k nim přistoupil a promluvil; ,,Je mí dána veškerá moc na nebi i na zemi.Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy,
krtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svaéhá

a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázat.
Hle, já jsem s vámi po všechny dný až do konice světa,''

Mt 28,18-2a

S vYsláním k dalŠÍm lidem celého světa, blízkým i vzdáleným, s výzvou k životodárnémusPoleČenství s Kristem Přijímají učedníci nelln ulisteni Ó 1erro moci, ale také o jehoblízkosti Tato ujištěníjsou nejradostnějšíjistoiou, ,L kturou můžeme ve svém životě taképočítat. Víme o ní a počítáme s ní?

Dvanácté zastavení
Vzkříšený Ježíš vystupuje do nebe

KdYŽto Povědět, bYt Před jejich zrakyvyzdvižen a obtak jim ho vzal z očí.
Sk 1,9

oslňující jas oblaku BoŽÍ Přítomnosti bere učedníkům Ježíše z očí. Je to jediné známélouČenÍ navzájem se milujících osob beze stop y zarÁutku. Dokonce, jak píše evangelistaLukáŠ, odcházejí uČedníói z místa rozloučení s velkou radostí. Vědí, že on je s nimi.Tento klíč k radosti byl svěřen i nám



Třinácté zastavení
V očekávání Ducha Svatého spolu s Marií

Potom se aPoŠÍo lové vrátiti clo Jeruzaléma z hory, která se nazývá otivová.Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom je*, ,áiotri 
"ártv.A když přišli zase do mě-sta, vyšbupiti do hořejší místiosti,kde bYdleli Petr a Jan, Jakub a ondřej, Fitip a Tomáš, Baríoloměj a Matouš,Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr,

Ti vŠichnijednomYslně setrvávati v modlitbách spolu se ženami,
s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbŮznými.

sk 1,12-14

VstouPit do radostného oČekáváníjedenácti apoštolů a dalších sester a bratří, kteří spolus jeho matkou Marií Čekají na slíbeného Ducha Svatého, může i každýz nás. Toto rodinnéspolečenství form.o.vané jednomyslnou modlitbou je otevřené pro lidi všech dob už téměřdva tisíce let, JeŽÍŠova slova ,,Proste, a dostaneie" ;sou stále potvrzovanou zkušeností,kterou máme i my zakusit ve svém Životě, aoycrrom 
'|i mohli věrohodně předávat dál.

čtrnácté zastavení
vzkříšený Ježíš sesílá slíbeného Ducha svatého

Najednou se ozval z rtebe hukot, jako když se přižene silný vítr,

A ukázaly se jim jazyky,LX:U:l!," #ffi;:: :i:lr:!tX, z nich se usadit jeden
Všichni byly naplněni Duchem Svaiym

a začali mluvit cizímijazyky, jak jim Duch vnukal,'aby promlouvali,
Sk 2,2-4

SlíbenýDuchSvatý Přichází avněm jenámdarovánakompletní výbavanejenprozvlád_nutí vŠech situací Života, ale také pro to, aby náš život _ v mládí i stáří, v radosti i zá_rmutku, zdraví i nemoci, v manŽelství i celibátu, v |otěšení i bolestech, jedním slovemvždycky - byl v Duchu Ježíše Krista oslavou Otce.

-o_
Pane, mohli jsme ProŽÍt radostné události prvotní církve a její zkušenost se vzkříšenýmJeŽÍŠem a Duchem, kterého nám seslal. Děi<ujem e ti zavšechno, co nám tyto události při_pomněly, a prosíme tě, at' nás povzbudí k radtstnému životu s tebou a ke službě v církvidnešních dnů.
Amen.


