Pokus o harmonizaci závěrů evangelií z roku 1992
Barevně odlišené části by mohly odpovídat stejným událostem
Matouš Když se po sobotě rozednívalo na první den v týdnu, přišla Marie z Magdaly a ta druhá
Marie, aby se podívaly na hrob.A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z
nebe, přistoupil, odvalil kámen a seděl na něm. Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako
sníh. Strachem z něho se strážci roztřásli a zůstali jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: "Vy se
nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl.
Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl
vzkříšen z mrtvých; a hle, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. Hle, řekl jsem vám to."
Rychle odešly od hrobky a se strachem i velikou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. A jak
šly dát zprávu jeho učedníkům, hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny!" Ony přistoupily,
objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím,
aby odešli do Galileje; tam mě uvidí." Když ženy odcházely, hle, někteří ze stráže přišli do města
a oznámili předním kněžím všechno, co se přihodilo.
Marek A když se to od setníka dověděl, daroval mrtvé tělo Josefovi. Ten nakoupil jemné plátno,
sundal ho s kříže, zavinul tím plátnem a uložil ho v hrobce, která byla vytesána ve skále, a ke
vchodu do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a Marie matka Josesova pozorovaly to místo,
kam byl uložen. Když pominula sobota, Marie Magdalská, Marie matka Jakubova a Salome
nakoupily vonné látky, aby přišly a pomazaly ho. A časně ráno prvního dne týdne, když vyšlo
slunce, přicházejí k hrobce. A říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?" A
vzhlédly a vidí, že kámen je odvalen; byl totiž velmi veliký. Když vstoupily do hrobky, spatřily
mládence sedícího po pravé straně, oděného bílým rouchem, a vyděsily se. On pak jim říká:
"Neděste se. Hledáte Ježíše Nazaretského, toho ukřižovaného. Byl probuzen z mrtvých, není tu.
Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům i Petrovi: Jde před vámi do
Galileje; tam ho spatříte, tak jak vám řekl." Vyšly a utekly od hrobky; zmocnilo se jich totiž
třesení a byly zcela bez sebe. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. Ráno prvního dne týdne, když
Ježíš vstal, ukázal se nejprve Marii Magdalské, od níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona šla a
oznámila to těm, kteří byli s ním a kteří teď plakali a truchlili. A oni, když uslyšeli, že opět žije a
že ho spatřila, neuvěřili. Po tom se v jiné podobě ukázal dvěma z nich cestou, když šli na pole. A
oni odešli a oznámili to ostatním, ale ani těmto neuvěřili.
Lukáš Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily; viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo
pochováno. Pak se vrátily a připravily vonné látky a oleje. V sobotu zachovaly klid podle
přikázání. Prvního dne týdne za časného jitra přišly k hrobce a nesly vonné látky, které
připravily.Nalezly však kámen od hrobu odvalený.Vstoupily, ale tělo Pána Ježíše nenalezly. A
stalo se, když nad tím byly bezradné, hle, přistoupili k nim dva muži v zářícím rouchu. Polekaly
se a sklonily tváře k zemi; oni však jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale
byl probuzen z mrtvých. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o
Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." I
vzpomněly si na jeho slova. A když se vrátily od hrobky, oznámily toto všechno jedenácti i všem
ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkaly to
apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však vstal, běžel ke
hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo.

Jan Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla
kámen odvalený od hrobu. Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého
měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý
učedník tedy vyšli a zamířili k hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed,
rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř
nevstoupil. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet
lněná plátna, avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl zvlášť
svinut na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první; i uviděl a
uvěřil. Neboť ještě neznali Písmo, že musí vstát z mrtvých. Učedníci pak opět odešli domů. Marie
stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu a uviděla dva anděly v
bílém rouchu, sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo; jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti jí
řekli: "Ženo, proč pláčeš?" Řekla jim: "Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili." Když to
řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše; nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl: "Ženo,
proč pláčeš? Koho hledáš?" Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla: "Pane, jestliže tys ho
odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Ona se otočila a
hebrejsky mu řekla: "Rabbuni", což znamená `Učiteli´. Ježíš jí řekl: "Nedrž se mne, neboť jsem
ještě nevystoupil ke svému Otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim: `Vystupuji k Otci svému i k Otci
vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu.´" Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: "Viděla
jsem Pána", a oznámila to, co jí řekl. Když byl večer téhož dne, prvního dne týdne, a učedníci byli
ze strachu před Židy za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj
vám."
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ženy obhlížejí hrob
po sobotě ženy přicházejí k hrobu a vidí odvalený kámen
ženy se setkávají s anděly a dostávají příkaz jít za učedníky
ženy však ve strachu nikomu nic neříkají
stráže odcházejí od hrobu
ženy odchází podat zprávu učedníkům a setkávají se s Kristem
Petr a Jan běží k hrobu
Marie se vrací k hrobu a setkává se s Kristem (může se jednat i o hnědé místo z Marka)
Ježíš se zjevuje dvěma na cestě do Emaus

