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PROGRAM BOHOSLUŽBY 
 
Přivítání 
nástin bohoslužby 
 

Modlitba 
 

chvály 
 Na vrchu vzdáleném 
 Haleluja ať zní ze všech úst 
 Kdybych neměl tvojí milosti 
 Díky za Tvůj kříž 
 

Kázání 1. část 
 

liturgický text čte: Pavel Lážnovský, Dana Vlková, Petr Kloubek 
 

Kázání 2. část 
modlitby 
Modlitba Páně 
 

Píseň: Tvá krev 
 

večeře Páně 
vysluhuje Vašek Müller a Daniel Kaleta 
 

Po Večeři Páně písně 
 Ty za nás šel 
 Nezapomínej 
 

požehnání 
 

 Kvůli nám 
 

Přání pokoje... 
 
Biblické texty v prvním bloku chval: 
 

Efezským 2:1-5  I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, 
2  v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v 
těch, kteří vzdorují Bohu.  I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést 
svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v 
milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své 
hříchy. Milostí jste spaseni! 
 

Žalmy 103:2-13  Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny 
nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a 
slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin je slitovný a 
milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.  Nenakládá s námi podle 
našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho 
milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše 
nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. 
 

1 Janův 1:1-7  Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše 
ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme 
vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s 
námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost 
byla úplná.  A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm 
nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme 
pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho 
Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 
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Kázání 1. část 
 
Dříve, než se zaposloucháme do svědectví Bible o posledních hodinách života Pána Ježíše Krista, o Jeho  
utrpení, ukřižování, ale i vzkříšení, poslechněme, si, co o 700 let dříve prorokoval o budoucím Mesiáši 
prorok Izajáš. 
 

Iz 53,1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
Iz 53,2 Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme 
ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 
Iz 53,3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si 
člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 
Iz 53,4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit 
od Boha a pokořen. 
Iz 53,5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, 
jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Iz 53,6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro 
nepravost nás všech. 
 

Mesiáš je nám zde představen jako muž bolesti. Trpící Boží služebník. Pohled na něj není pohledem na 
vítěze, ale spíše na poraženého...    

Viděli  jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.  Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář ... 

To jsou slova, nás nenechávají na pochybách: pokořený, ponížený, opuštěný, bolestiplný člověk.   
Prorok ale také říká proč takto Boží služebník vypadá:  

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal...  on byl proklán pro naši nevěrnost, 
zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme 
bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 

 

Toto je potřeba si uvědomovat, když stojíme a díváme se na ukřižovaného Krista. Ano, visí na kříži, je zabit 
jako zločinec, utrhali mu, spílali, bili ho, posmívali se, trápili ho a o neprávem obviňovali.   Ale proč?  
Protože Bůh se rozhodl  vložit na Ježíše naše viny a hříchy. Ježíš souhlasil s tím, že naše provinění vezme na 
sebe.  Nebyl to jeho hřích, nebylo to jeho selhání, ale  moje, tvoje, naše!  To pro naši nepravost musel trpět. 

Viděli  jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.  Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, 
muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář ...     

-  to vše kvůli nám.  Jak hluboká je láska Pána Ježíše k nám, že přijal tuto cestu! 
 

Měl  jiné postavení - v nebi  po  Božím boku, ale on se ho vzdal,    
zřekl se všeho, vzal na sebe způsob  otroka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, a v 
poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.   /Filip. 2,6-8/ 

A to vše z jediného důvodu: aby zachránil člověka  před věčným zahynutím. Aby nás smířil s Bohem, aby nás 
očistil od našich hříchů, aby nás vysvobodil  z moci smrti a daroval nám věčný život.  

Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe 
vezme.  /Iz.53,11/ 

 

Jak se k tomu postavím? Toto je otázka dnešního večera. Za chvíli se před námi rozvine drama posledních 
hodin Ježíšova života. Budeme ho spolu s jeho učedníky sledovat při poslední večeři, pak cestou do 
Getsemanské zahrady, kde na modlitbě  zápasí, zda jít touto těžkou cestou, nebo ne. Zajetí vojáky, před 
Pilátem, Herodem a nejvyšším knězem, a pak již cesta na  Golgotu. Ukřižování. Boží syn mezi zločinci. Na 
očích celého světa, s ironickou tabulkou: Král Židů. Zmučený, pohrdaný, ponížený Boží služebník.   
 

Dva zločinci  a uprostřed nich Ježíš. Jeden z nich se rouhá, vysmívá, druhý prosí o milost.  
A co já?  Na kterou stranu se postavím? Každý den, každou vteřinu života se rozhoduji, na kterou stranu se 
postavím.  

Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe 
vezme.  /Iz.53,11/ 
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ČÁST DRUHÁ 
Iz 53,1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
 
Muž bolesti, trpící služebník, ten, který se ponížil, ale zároveň: Vítěz. Bůh se přiznal k jeho oběti a vzkřísil ho 
z mrtvých. Vzdal se postavení, které měl  v nebi  po  Božím boku,    

zřekl se všeho, vzal na sebe způsob  otroka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, a v 
poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.  
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonila 
každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznal: Ježíš Kristus je 
Pán.   /Filip. 2,6-8/ 

 

Vzkříšení je posledním Božím slovem. Je to veliké ANO pro Ježíše a zároveň i pro ty, kteří mu patří. Pro ty, 
kteří v něj uvěřili, kteří s ním zemřeli a které spolu s ním Bůh vzkřísí k věčnému životu. 
 

Toto je zvěst velikonoc. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý kdo v něho věří 
nezahynul, ale měl věčný život. Na tom stojí naše víra. Izajáš říká:  

Iz 53,1 Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
 

První otázka: Kdo uvěří? Uvěřil jeden ze zločinců, uvěřila Marie, uvěřil Petr, Tomáš, učedníci, uvěřilo tisíce, 
statisíce, miliony lidí až do dnešního dne... Kdo uvěří této zprávě dnes? 
 
Druhá otázka zní:  Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 
Hospodinova paže, ruka - vždy ochotná pozvednout, ochránit, usměrnit, pohladit i pobídnout... 
Nad kým se tato ruka zjeví? Nad tím, kdo uvěřil.  
Kdo uvěřil té bláznivé zvěsti kříže, jen ten smí v životě prožívat to, že Bůh je s ním.  
Že ruka Hospodinova je nad ním.  
Jak vzrušující, jak mnoho lidí po tom touží. Aby je Bůh chránil, vedl, žehnal...   
 
Ale Boží ruka je vztažena jen nad těmi, kteří uvěřili. Nad tebou a nade mnou. 
Díky oběti Pána Ježíše. 
 
Děkujme mu za to! 
 
Společné modlitby 
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LITURGICKÝ TEXT 
 

1.  

Mt 26,3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, 
Mt 26,4 a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí. 
Mt 26,5 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil." 
 
L 22,3 Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 
L 22,4 Odešel, aby se domluvil s velekněžími a veliteli stráže, že jim ho zradí. 
L 22,5 Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 
L 22,6 Jidáš s tím souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal, až při tom nebude 
zástup. 
 
 

2.  
L 22,7 Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. 
L 22,8 Ježíš poslal Petra a Jakuba a řekl jim: "Jděte a připravte nám beránka, abychom 
slavili velikonoční večeři." 
L 22,9 Oni mu řekli: "Kde chceš, abychom ji připravili?" 
L 22,10 Řekl jim: "Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za 
ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: 
L 22,11 'Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního 
beránka?' 
L 22,12 A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři." 
L 22,13 Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. 
 
 

3.  
L 22,14 Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. 
L 22,15 Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. 
L 22,16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království 
Božím." 
L 22,17 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou. 
L 22,18 Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde 
království Boží." 
L 22,19 Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za 
vás vydává. To čiňte na mou památku." 
L 22,20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva 
zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá." 
L 22,21 "Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. 
L 22,22 Syn člověka jde, jak je určeno, běda však tomu člověku, který ho zrazuje." 
 
Mt 26,30 Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 
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4.  

Mt 26,36 Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte 
zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil." 
Mt 26,37 Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. 
Mt 26,38 Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" 
Mt 26,39 Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne 
mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." 
Mt 26,40 Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli 
jedinou hodinu bdít se mnou? 
Mt 26,41 Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo 
slabé." 
Mt 26,42 Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich 
minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle." 
Mt 26,43 A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet. 
Mt 26,44 Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. 
Mt 26,45 Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se 
hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. 
Mt 26,46 Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje!" 
 
 

5.  
Mt 26,47 Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním 
poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. 
Mt 26,48 Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; toho zatkněte." 
Mt 26,49 A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: "Buď zdráv, Mistře", a políbil ho. 
Mt 26,50 Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na 
něho ruce a zmocnili se ho. 
Mt 26,56 Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co psali proroci." A tu ho všichni 
učedníci opustili a utekli. 
 
 

6.  

Mt 27,11 Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" Ježíš 
odpověděl: "Ty sám to říkáš." 
Mt 27,12 Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. 
Mt 27,13 Tu mu řekl Pilát: "Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?" 
Mt 27,14 On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. 
Mt 27,15 O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si 
přáli. 
Mt 27,16 Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. 
Mt 27,17 Když se zástupy shromáždily, řekl jim Pilát: "Koho vám mám propustit, Barabáše, 
nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" 
Mt 27,18 Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. 
Mt 27,19 Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem: "Nezačínej si 
nic s tím spravedlivým! Dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny." 
Mt 27,20 Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili. 
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Mt 27,21 Vladař jim řekl: "Koho vám z těch dvou mám propustit?" Oni volali: "Barabáše!" 
Mt 27,22 Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: 
"Ukřižovat!" 
Mt 27,23 Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!" 
 
 
 

7.  
Mt 27,24 Když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce 
před očima zástupu a pravil: "Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc." 
Mt 27,25 A všechen lid mu odpověděl: "Krev jeho na nás a naše děti!" 
Mt 27,26 Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 
Mt 27,27 Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. 
Mt 27,28 Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, 
Mt 27,29 upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali 
před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!" 
Mt 27,30 Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. 
Mt 27,31 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A 
odvedli ho k ukřižování. 
 
 
 

8.  

Mk 15,21 Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z 
venkova, aby mu nesl kříž. 
Mk 15,22 A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená 'Lebka'. 
Mk 15,23 Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal. 
Mk 15,24 Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. 
Mk 15,25 Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. 
Mk 15,26 Jeho provinění oznamoval nápis: "Král Židů." 
Mk 15,27 S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici. 
 
 
 

9.  
Mk 15,29 Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: "Ty, který chceš zbořit chrám a 
ve třech dnech jej postavit, 
Mk 15,30 zachraň sám sebe a sestup s kříže!" 
Mk 15,31 Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: "Jiné 
zachránil, sám sebe zachránit nemůže. 
Mk 15,32 Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!" 
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10.  
L 23,39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň 
sebe i nás!" 
L 23,40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke 
stejnému trestu. 
L 23,41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého 
neudělal." 
L 23,42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." 
L 23,43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." 
L 23,44 Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se 
zatmělo slunce. 
 
 
 

11.  
Mt 27,46 Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to 
jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?' 
Mt 27,47 Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše." 
J 19,28 Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: 
"Žízním." 
J 19,29 Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k 
ústům. 
J 19,30 Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." 
Mt 27,51 A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály 
pukaly, 
Mt 27,52 hroby se otevřely 
Mk 15,39 když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl 
opravdu Syn Boží." 

 
 
 

 
 

12.  
Mk 15,42 A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer soboty - 
43 přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si 
odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 
44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. 
45 A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi. 
46 Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl 
vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen. 
47 Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen. 
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13.  
Mt 27,62 Nazítří, po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta 
63 a řekli: "Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: 'Po třech 
dnech budu vzkříšen.' 
64 Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob,aby nepřišli jeho učedníci, neukradli 
ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první." 
65 Pilát jim odpověděl: "Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré." 
66 Oni odešli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž. 
 
 

14.  
L 24,1 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly ženy k hrobu s vonnými mastmi, které 
připravily. 
2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 
3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 
4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. 
5 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? 
6 Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, 
7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." 
8 Tu se rozpomenuly na jeho slova, 
9 vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 
10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly 
apoštolům. 
 
 

15.  
Mt 28,11 Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co 
se všechno stalo. 
12 Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze 
13 s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. 
14 A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." 
15 Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až 
podnes. 
 
 

16.  
16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého 
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku." 


