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Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach.
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes
možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto
pomíjivého světa. A tento někdo je Láska.....
Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.
Jan Pavel II.
Kdyby vzkříšení spočívalo jen v tom, že Bůh oživí naši mrtvolu, pokorně bych ho požádal: „Prosím tě,
Pane, nech mě v zemi. A jestli si chceš posloužit tím, co z mého těla zbylo, dej z něho vyrůst květině. To
úplně stačí.“
Carlo Carretta
Bože můj, hořím nadějí,
že věci, které se nedějí,
se stanou,
že přeci skončí se výsměšná step,
v které cest nevida, chodím jak slep,
a prahnu:
usnu, a přiletí radost jak pták,
srdce mi otevře aniž zvím jak,
a v hněvu
zabije hada v něm, obludu zavěsí
zčernalou na haluz ve vlhkém zálesí
zoufání,
ve branách duše mé zaskví se stráží,
čekání barvínky slzami svlaží,
zpívajíc.
Bohuslav Reynek
Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují
olympijské medaile, nebo setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když
Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě.
Aleš Opatrný
Kdo v lásce zůstává, zůstává v Bohu,
a Bůh, jenž láska je, zůstává v něm.
Do ohně pro pravdu svou skočit mohu,
bez lásky nic mi to neprospěje.
Petr Lutka: Skryté slunce
Bůh rozhodl, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista:
on za nás umřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním.
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Velikonočním poselstvím je především to, že kříž a hrob nemají poslední slovo.
P. Jan Pacner, Informační bulletin Hospice Anežky České

