Velikonoce – muzejní sbírky – bible
Velikonoce jako svátky jara mají dlouhou, ještě pohanskou tradici. Na základě textů Starého zákona
slaví Židé svůj svátek pesah, který připomíná vyvedení Židů z Egypta (kniha Exodus 12. kapitola). Na
pokyn Hospodina zabili beránky, označili krví své domy. Hospodin v noci prošel zemí a pobil vše
prvorozené. Domy označené krví beránka ušetřil. Křesťanský výklad svátků vychází z textů Nového
zákona. Ostatně pro křesťany jsou právě Velikonoce tím největším svátkem. Připomínají si ukřižování
a vzkříšení Ježíše Krista. Vybrali jsme ze sbírek Muzea Českého lesa v Tachově několik sbírkových
předmětů ve spojení s biblickými texty.

Johann Rumpler – Poslední večeře Páně – vystavena v refektáři

Prvního dne svátku nekvašených chlebů, když se zabíjel beránek…. Ježíšovi učedníci připravili
velikonočního beránka. (evangelium podle Marka, kap. 14) Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal,
lámal a dával učedníkům se slovy: „ Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a
podal jim ho se slovy: „ Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a
prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“ (ev. podle Matouše, kap. 26)

Johann Rumpler – Poslední večeře Páně - detail

„Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno, běda však člověku, který ho
zrazuje“ (ev. podle Lukáše, kap. 22) Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: „ Jsem to snad já, Mistře?“
Řekl mu: „ Ty sám jsi to řekl.“(ev. podle Matouše, kap.26)

Johann Rumpler – Kristus na Hoře olivetské – vystaveno v refektáři

Po večeři – Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. (ev. podle
Lukáše, kap. 22) …. Řekl učedníkům: „ Počkejte zatím zde, já se půjdu pomodlit dál“. Vzal s sebou
Petra a oba syny Zebedeovy ( ev. podle Matouše, kap. 26)

Johann Rumpler – Kristus na Hoře olivetské nebo také v zahradě Getsemanské- zapůjčeno v expozici
na zámku v Tachově

Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ ….Potom přišel
k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „ To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte
a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (ev. podle Matouše,
kap. 26)

Johann Rumpler – Kristus na Hoře olivetské nebo také v zahradě Getsemanské- zapůjčeno v expozici
na zámku v Tachově - detail

„Otče můj, není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle“
(ev. podle Matouše kap.26)

Jidáš přivedl vojáky do Getseman a polibkem Ježíše označil a tak ho za třicet stříbrných zradil. Byl
předveden před velekněze Kaifáše. Od něj do místodržitelského paláce před Piláta. Po výslechu
prohlásil, že na něm žádnou vinu nenalézá a že ho propustí neb o velikonocích vždy jednoho vězně
propouští. Zástupy však provolávaly, ať propustí raději vzbouřence Barabáše. Pilát ho tedy vydal
k mučení a ukřižování. Sám si musel nést kříž
Jedno ze 14 pláten Křížové cesty – depozitář muzea

Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu
nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená Lebka. (ev. podle Marka
kap.15)
Na cedulku na kříži dali nápis o jeho provinění „ To je Ježíš, král Židů“ ( INRI = Jezus Nazaretus Rex
Judeorum)

Reliéf Ukřižování – depozitář muzea

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš
spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ potom řekl
učedníkovi: „ Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník vzal k sobě. ( ev. podle Jana kap. 19). Bylo
už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová
opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: „ Otče, do tvých rukou odevzdávám svého
ducha“. (ev. podle Lukáše kap.23)
Neboť bylo před šabatem (v pátek po setmění– sobota se setměním), kdy není možné pohřbívat, bylo
povoleno tělo sejmout z kříže a položit do hrobu. V neděli našli kámen odvalený a tělo v hrobě
nebylo. Jak bylo předpovězeno, třetího dne vstal. Později se učedníkům ještě jednou ukázal.

