Pondelok 17. apríla 2017 – 2. slávnosť veľkonočná
Piesne: ES č. 139, 151
Text: 1K 15, 50 – 58
„Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je
napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V predošlý deň – vo Veľkonočnú nedeľu – sme oslávili Kristovo vzkriesenie. Vo svetle tejto
jedinečnej udalosti uvažuje apoštol Pavel aj o našom vzkriesení. Oboje – Kristovo i naše
vzkriesenie – spolu totiž úzko súvisia. Dr. Martin Luther to vystihuje slovami: „Kristus nezomrel
a nebol vzkriesený len kvôli svojej vlastnej osobe; pre nás zomrel a bol vzkriesený... Keď On vstal
z mŕtvych, aj my vstaneme.“ (WA 49, 723n) Nie je to však telo a krv, ktoré nám zabezpečia
dedičstvo kráľovstva Božieho. Nie je to starý Adam v nás, ktorému patrí nejaká budúcnosť. Veď
už teraz, v prítomnosti, máme ako pokrstení kresťania dbať na to, aby bol tento hriešny človek v
nás každodennou ľútosťou a pokáním so všetkými hriechmi a zlými žiadosťami topený
a mŕtvený. Na druhej strane má už dnes a každý deň v nás kresťanoch povstávať nový človek,
ktorý by v spravodlivosti a čistote života žil pred Bohom naveky (Malý katechizmus, IV.
čiastka). Tento neustály zápas medzi starým človekom hriechu a novým človekom zrodenom
v Krste svätom je našou každodennou prítomnosťou. Našou budúcnosťou je však víťazstvo v
Pánovi Ježišovi Kristovi. V tejto viere máme byť pevní a neklátiví, ako nás povzbudzuje a
uisťuje biblický text z Prvého listu apoštola Pavla Korintským. Pán Ježiš zomrel a bol
vzkriesený pre nás. Neostaneme v porušiteľnosti a hriechu. Čaká nás veľká premena. Kristovo
zmŕtvychvstanie je aj našou budúcnosťou, či – povedané slovami Lutherovej piesne (ES č. 139):
„Keby Pán nebol vstal, svet by v smrti zostal, ale že On z hrobu vstal, život večný nám získal:
Buď Bohu chvála!“ Amen.
Modlitba:
Pane náš, chválime a velebíme Ťa, že si preukázal svoju moc a slávne si zvíťazil nad smrťou
a hriechom. Tvoje vzkriesenie je zdrojom našej radosti a nádeje, že ani nás nenecháš
v porušiteľnosti a hriechu, ale vyslobodíš nás z jeho otroctva a daruješ nám večný život
a dedičstvo Božieho kráľovstva. V Tvojom kráľovstve už nebude smútku, rozlúčok, bolestí
a ostňov, ale len Tvoja neutíchajúca veleba a oslava. Vzkriesený Pane, posilni nás v zápasoch
našej prítomnosti, aby sme z Tvojej milosti prijali podiel na neporušiteľnej a večnej Božej
budúcnosti. Amen.
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