Zamyslenia po 2. nedeli po Veľkej noci 15. apríla 2018
Nedeľa 15. apríla 2018 – 2. nedeľa po Veľkej noci
Piesne: ES č. 140, 132
Text: Mk 16, 9 – 15
„9A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z
ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. 10Ona šla a zvestovala to tým, čo bývali s Ním a teraz
žalostili a plakali. 11Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili. 12Potom zjavil sa v
inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. 13Aj títo šli oznámiť to ostatným;
ale ani im neuverili. 14Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich
nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo Ho videli vzkrieseného. 15Potom im povedal:
Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď bol Dr. Martin Luther smutný a skľúčený, potešoval sa dvoma slovami: Christus vivit!
Kristus žije! Tieto slová si dokonca napísal na stôl, na dvere i na stenu, aby ich mal stále pred
očami. Viera vo vzkrieseného Krista ho zbavovala beznádejnosti a povzbudzovala
k duchovnej aktivite – k svedectvu. O týchto skutočnostiach hovorí aj dnešný biblický text:
Ježiš Kristus žije! 1. Zbavuje nás beznádejnosti a 2. povzbudzuje k svedectvu. Po Ježišovej
smrti učeníci smútili a plakali. Jeho odchodom sa podstatne narušil rytmus ich trojročného
spolunažívania. Učeníci zostali bezradní, skleslí, uplakaní. Smútok až tak prenikal ich
osobnosť, že neuverili svedectvám o vzkriesenom Pánovi. Nakoniec sám živý Kristus,
postaviac sa pred nich, pokarhal ich nedôveru a tvrdosť srdca. Zo začiatku smutní a bezradní
učeníci sa dali presvedčiť samotným živým Pánom. V Jánovom evanjeliu (20, 20) čítame: „A
zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“ Skutočnosť, že Ježiš žije, zbavuje beznádejnosti. On
totiž ukazuje východisko aj z tej najťažšej životnej situácie všetkým, ktorí sa Ho vierou
pridŕžajú. Po búrke býva jasno. Po noci svitne ráno. Len nikdy nestratiť zo zreteľa živého
Krista! Podľa biblického textu sa živý Kristus zjavil najskôr Márii, potom dvom na
prechádzke a následne jedenástim, keď sedeli za stolom. Skôr či neskôr sa všetci presvedčili,
že ich Pán bol vzkriesený. Získali istotu o Jeho vzkriesení a tú si nenechali pre seba.
Skutočnosť, že Ježiš žije, povzbudzuje k svedectvu. Kto sa stretne so živým Kristom, nenechá
si to pre seba. Je to ako keď sa stretneme s nejakou významnou osobnosťou z oblasti vedy,
umenia či šoubiznisu. S radosťou to povieme aj ostatným. Pochválime sa. Chváľme sa aj
stretnutím s Ježišom Kristom. Kdekoľvek sme, kážme evanjelium všetkému stvoreniu!

Kristus žije! Táto skutočnosť nech nás zbavuje beznádejnosti a povzbudzuje k svedectvu.
Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši, dnešné evanjelium hovorí o Tvojom vzkriesení. Strach, smútok a bolesť si
premenil na radosť svojich verných. Pochybnosť a beznádej si zmenil na istotu a nádej.
Splnili sa Tvoje slová, že nezostaneš v hrobe, ale vstaneš z mŕtvych. Za to všetko Ti srdečne
ďakujeme a prosíme: pomôž nám byť poslami Tvojho vzkriesenia a života medzi všetkými
ľuďmi. Amen.
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