Zamyslenia na týždeň po 1. slávnosti veľkonočnej 16. 4.
Nedeľa 16. apríla 2017 – Prvá slávnosť veľkonočná
Piesne: ES č. 138, 149
Text: 1S 2, 1 – 2. 6 – 8a
„Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj
obohacuje, ponižuje i povyšuje.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vybraný text je súčasťou rozprávania o Samuelovom narodení a následných udalostiach, ktoré
budú znamenať jeden z najvýznamnejších medzníkov v živote Božieho ľudu Izraela. Do
Samuelovho príbehu je zaradený aj chválospev Anny – z literárneho hľadiska žalm, na ktorý
nadväzuje aj Máriin chválospev (L 1, 46 – 55). Ide o oslavu Hospodina, ktorý vyslobodil
z poroby a pohanenia, a súčasne aj vyznanie viery a odpoveď na Boží vykupiteľský čin už
vykonaný, no i ten, ktorý je ešte stále v budúcnosti. Práve tu spočíva styčný bod s veľkonočnou
udalosťou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Tá predstavuje úplnú rehabilitáciu života a učenia
Ježiša Nazaretského; dokazuje, že v Ňom koná sám Boh, čo súčasne znamená, že práve Ježiš je
očakávaný Mesiáš – Kristus. Slová vybraného textu zdôrazňujú zásadnú skutočnosť, že život
človeka závisí od Božieho rozhodnutia. Boh mení súčasný stav vecí – status quo, aby sa nikto
nemohol chváliť a aby mal v Bohu nádej každý človek. Takýto zásadný obrat a zmena môžu
nastať v živote každého človeka, či už ide o starca, alebo starenu (Abrahám, Sára), neplodnú ženu
alebo matku mnohých detí (cf. Iz 54, 1 – 6). Tieto slová v sebe nesú náznak eschatologického
súdu, keď Boh dá silu svojmu Kráľovi, totožnému s Pomazaným, teda s Mesiášom – Kristom,
aby bol účastný na poslednom súde, ako aj zavŕšení dejín spásy (Mt 25, 31nn;1 K 15, 24 – 28; Zj
19, 11nn). Amen.
Modlitba:
Bože, ďakujeme Ti za istotu vzkriesenia, ktoré je naplnením našej pozemskej púte a všetkých
túžob po láske, spravodlivosti a pokoji. V Kristovej obeti a vzkriesení nám dávaš novú možnosť,
aby sme žili v tomto svete ako skutočné Božie deti: v láske a vo vzájomnej úcte, v rešpektovaní
toho, čo je medzi nami odlišné, v pokore pred Tvojím majestátom, pretože Ty si náš nebeský
Otec, Jediný Boh, Pán života i smrti. Pomáhaj nám svojím Duchom vytrvalo nasledovať príklad
života nášho Pána Ježiša Krista, posilňuj našu vieru a nádej, že aj pri nás sa naplnia slová
zasľúbenia: „Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je
pripravené od stvorenia sveta.“ Amen.
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