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„Josef t?lo p?ijal, zavinul je do ?istého plátna a položil je do svého nového hrobu, který m?l vytesaný ve skále; ke
vchodu do hrobu p?ivalil veliký kámen a odešel.“ (Matouš 27,59-60)
Když byl Ježíš po uk?ižování položen do hrobu, zanechal u?edníky se zlomeným srdcem a vyvedené z míry. Když
byl p?ivalen veliký kámen p?ed vchod, aby zape?etil hrob, všichni zakoušeli smutný konec. Konec konc?, Ježíš
?ekl: „Je dokonáno“ (Jan 19,30), a potom sklonil svou hlavu a zem?el.
Ježíšovi v?rní následovníci v??ili, že je nad?jí sv?ta, spása Izraele, sv?tlem pro pohany. Byl velký lé?itel, který k?ísil
mrtvé, osvobozoval zajaté a kázal dobrou zprávu chudým. A potom ho odstranili!
Když Ježíš vyslovil: „Je dokonáno“, jeho následovníci si ur?it? mysleli, že tím míní, že je naprosto po všem, že
p?íb?h skon?il. Jejich reakce na jeho poh?eb potvrzovala jejich pocit beznad?je – nev?d?li ale, co se d?je hned na
druhé stran? kamene.
P?íliš ?asto, když k?es?ané trpí v životních zkouškách, také prožívají pocit zoufalství. Všechno, co vidí, je natrvalo
p?ivalený kámen, který je od?ízl od nad?je. Ale stejn? jako Ježíšovi následovníci pohlížejí na v?ci z této strany
kamene. Uvnit? hrobu je vzk?íšený život – zázrak, který jen ?eká, až nastane!
?ábel možná prohlašuje, že zvít?zil, za?íná ale mocný ot?es. Ježíš jedná a náhle, podle svého slavného
na?asování, projde dve?mi do tvého života a tvoje zkouška se ihned zm?ní. Satan nemá poslední slovo. Smrt již
nemá sv?j osten. Sv?tlo vít?zí nad temnotou a Ježíšova láska vít?zí nad vším zlým.
Stojí práv? te? mezi tebou a Božím vysvobozením n?jaký kámen? B?h je ve tvém život? p?ítomen práv? v tuto
chvíli (nikdy nep?estává pracovat) a kámen je odvalován. B?h vít?zí nad veškerou mocí temnoty a vírou m?žeš
p?ijmout jeho vít?zství za své.
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