
Cesta světla 
 

1. zastavení - JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH 
Velikonoční beránek byl vzkříšen a v Ježíši nám zazářila nová podoba – už jej nevidíme pouze jako 
bezmocného obětního beránka. Nyní v něm září podoba oslaveného lva z kmene Judy, silného lva, 
který zachránil svůj lid. Vzpomenete si na Aslana z Letopisů Narnie? Lev Aslan symbolizuje Krista.  
I náš křesťanský život je protkán touto dvojí podobou – jsme nositeli poselství o kříži a oběti, ale 
nejen to. Neseme v sobě také pečeť Ježíše vzkříšeného, silného. Náš život směřuje k dobrému cíli. 
Věříš tomu, že i Tvůj život směřuje k dobrému konečnému cíli?  
 

2. zastavení - UČEDNÍCI NACHÁZEJÍ PRÁZDNÝ HROB 
Učedníci nalezli hrob prázdný. Takový obrat od Velkého pátku nepředpokládali. I my často 
předvídáme nejhorší a ztrácíme naději v pozitivní obrat věcí v našem životě či v životě našich 
blízkých. Ježíš učedníky překvapuje. Věříš ještě tomu, že Tě chce Ježíš ve Tvém životě 
překvapovat? 
 

3. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MAGDALÉNĚ 
Ježíš se nezjevil ani davu, ani svým učedníkům. První zjevení Ježíše po zmrtvýchvstání patřilo 
Magdaléně. Bylo to zcela konkrétní setkání na osobní úrovni. Možná Magdaléna symbolizuje 
každého z nás a to, jak se s námi chce Ježíš potkat. Ne anonymně v davu, ale osobně, ve Tvém 
vlastním srdci.  
 

4. zastavení - VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ 
Ježíš si na cestě do Emauz povídá s apoštoly, aniž by ho apoštolové poznali. Ptá se jich na jejich 
verzi toho, co se stalo v Jeruzalémě. Pozorně naslouchá. Až potom jim vysvětluje Písmo a ukazuje 
svou verzi toho, co se vlastně odehrálo.  
Jsme často nechápaví, i když se jedná o náš život. Často nechápeme, že je čas zpomalit a udělat si 
více času pro sebe nebo naopak začít něco pořádného dělat pro druhé, pustit se do práce. Řekni 
Ježíšovi s upřímností Tvoji verzi o svém životě. Naslouchej pak pozorně také jeho verzi. Přinese Ti 
radost, naději, orientaci a úlevu.  
 

5. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA 
Ježíš se dal apoštolům poznat při společném lámání chleba u stolu. I my poznáváme ostatní a druzí 
zase nás u společných aktivit, u společně stráveného času. Nepodlehni dnešní víře 
v individualismus. Zkus se více a opravdově zajímat o druhé. Přinese Ti to radost a přiblíží Tě to 
Bohu. 
 

6. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE DVANÁCTI 
Možná není našim úkolem obrátit svět. Bůh nás ale potřebuje pro to, abychom byli světlem 
pro běžné lidi kolem nás. Ne řečmi ani poučováním, spíše radostí a nadějí. Aby pak každý, až se 
v hodině smrti potká s Kristem, rozpoznal to světlo a vybral si ho. Čerpej světlo a naději u Krista, ať 
nejsi sám tmou. 
 

7. zastavení - VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY 
Věříme, že Kristus zemřel, aby splatil cenu za hříchy celého světa. Je však něco, co tě stále trápí, co 
si nedokážeš pořád odpustit? Zkus se otevřít myšlence, že to je právě to, co Ti Ježíš chce odpustit 
a za co už také zemřel. Právě za tyto Tvoje problémy. Pro Tvůj život je nezbytně nutné, abys 
opravdově uvěřil v jeho milosrdenství a v to, že se týká právě Tebe! 
 



8. zastavení - VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE 
Víra není jenom věřit v existenci Boha. Víra znamená také dvě další důležité věci. Zaprvé je to 
důvěřovat Bohu, že jsem já i moji blízcí jsme v jeho rukou. Zadruhé to znamená být mu věrný, to 
znamená udržovat s ním osobní vztah, nejen plnit vnější povinnosti. Pros o takovou víru, vzkříšený 
Ježíš mám moc Ti ji dát.  
 

9. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI U TIBERIADSKÉHO JEZERA 
Ježíš se setkává s učedníky u jezera, aby s nimi pojedl rybu. Nejprve učedníci nemohou nic ulovit, 
ale na Ježíšovo slovo se jim opět trhají sítě pod tíhou úlovku. Někdy máme pocit, že se nemáme 
s čím podělit, že zkrátka nemáme co nabídnout. Nevěříme si anebo se do sebe uzavíráme. Zkus 
v této chvíli pozvat Ježíše, aby Tě otevřel druhým lidem a aby Ti ukázal Tvou výjimečnost a Tvá 
obdarování.   
 

10. Zastavení - VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT 
Pán Ježíš ustanovil hlavou církve Petra na základě otázky: „Máš mě rád?“ Neptal se na schopnosti 
a profesní předpoklady ve vedení druhých lidí, neanalyzoval ho. Neptal se na to, na co klade důraz 
dnešní doba. Ani Tebe se neptá na Tvoje schopnosti a výkon. Na prvním místě stojí úplně 
jednoduchá, ale osobní otázka: „Máš mě rád?“ 
 

11. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SVĚŘUJE UČEDNÍKŮM POSLÁNÍ DO SVĚTA 
Často bychom chtěli druhým ukazovat na Boha, ale nevíme jak. Pros v této chvíli o to, abys sám 
hořel vírou ve vítězství Krista nad zlem a nad smrtí. Popros Ježíše o dar, aby i skrze Tebe a Tvé 
chování druzí mohli zahlédnout právě to, co je bude přitahovat k Bohu. 
 

12. Zastavení - VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE 
Vypadá to, jako by nás Pán Ježíš svým odchodem do nebe opouštěl. A on skutečně vystoupil 
ke svému a našemu Otci. Jak moc bychom někdy potřebovali s Ježíšem mluvit tváří v tvář, zeptat se 
ho na názor, nechat se jím utěšit nebo jen tak být v jeho přátelské společnosti. Ale on tu fyzicky 
není. Tato doba je však dobou působení Ducha Svatého. Skrze Ducha Svatého můžeme 
komunikovat s Ježíšem a Bohem Otcem. Vzýváš někdy do svých denních situací Ducha Svatého? 
Ježíš slíbil, že dá Ducha Svatého všem, kteří ho o něj prosí. Když nám někdo dá svého Ducha, 
znamená to, že je s námi a že je nám úplně blízko.  
 

13. Zastavení - V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ 
Panna Maria byla vždy diskrétně přítomná u velikých událostí. Nikdy na sebe neupozorňovala, ale 
její přítomnost byla velmi důležitá. Ani v našem životě na sebe neupozorňuje, ale je s námi jako 
byla kdysi s apoštoly a pomáhá nám jít správnou cestou k Bohu. 
 

14. Zastavení - VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO DUCHA 
Možná věříme v Ducha Svatého a v jeho moc. Ale co znamená pro nás to, že nám Bůh Otec je 
ochoten dát svého Ducha? Přece to, že Bůh také věří v nás. Buď Bohu partnerem, naslouchej mu 
a spolupracuj s ním, on o Tebe stojí! 
 


