Streda 19. apríla 2017
Piesne: ES č. 130, 133
Text: Sk 13, 16a. 26 – 39
„Lebo obyvatelia jeruzalemskí a ich poprední mužovia Ho nepoznali a tým, že Ho odsúdili,
naplnili reči prorocké, ktoré čítavame každú sobotu, a hoci nenašli príčiny smrti, predsa žiadali
Piláta, aby Ho dal zahubiť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pred temer dvetisíc rokmi v jeden sobotný deň prišli do synagógy v Pisidskej Antiochii okrem
pravidelných účastníkov bohoslužieb aj dvaja neznámi muži. Ich výzor a správanie prezrádzali,
že sú to ctihodní ľudia, ktorým bohoslužobné prostredie vôbec nie je cudzie. V tej dobe bolo
zvykom, že takíto ctihodne vyzerajúci cudzinci sa mohli po skončení bohoslužieb prihovoriť
k zhromaždeniu. Tak sa aj stalo, že „po prečítaní zo Zákona a Prorokov“ vyzvali týchto dvoch
neznámych mužov: „Mužovia, bratia! Ak máte nejaké napomenutie pre ľud, hovorte.“ (Sk 13,
15) Jeden z nich, apoštol Pavel, ktorý bol so svojím spoločníkom Barnabášom práve na prvej
misijnej ceste, využil možnosť, aby prehovoril k zhromaždeniu. Bola to neslýchaná novina, ktorú
apoštol Pavel zvestoval v antiochejskej synagóge: Ježiš Kristus, Bohom poslaný Spasiteľ, vstal
z mŕtvych! Túto neslýchanú novinu, tento mocný Boží skutok zvestuje cirkev dodnes. V svetle
antiochejskej kázne apoštola Pavla si aj my môžeme uvedomiť a utvrdiť sa vo viere, že Pánovo
vzkriesenie je 1. splnením Božích sľubov a 2. zárukou odpustenia hriechov a večného života.
1. Túto neslýchanú novinu potvrdzujú okrem svedectva apoštolov aj Božie prísľuby. Pán Boh sa
už v predpovediach Starej zmluvy priznal k Ježišovi ako k svojmu Synovi, hovoriac: „Ty si môj
syn; ja som Ťa splodil dnes“ (v. 33 = Ž 2, 7) a „Nedovolíš, aby Tvoj Svätý podľahol záhube“ (v.
35 = Ž 16, 10). Tieto a ostatné predpovede vyplnil Pán Boh, keď vzkriesil Krista z mŕtvych. „...
zasľúbenie, dané otcom, splnil Boh nám, ich deťom, vzkriesiac Ježiša.“
2. Aby si Pavlovi poslucháči ani na chvíľu nemysleli, že Pavel im chce referovať len
o jeruzalemských novinkách, ktoré sa ich netýkajú, prízvukuje im, že Kristovo vzkriesenie má
dôsledok aj pre nich: „Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho (t. j. Ježiša) zvestuje
odpustenie hriechov.“ Ak odmenou za hriech je smrť (R 6, 23), potom čo inšie môže znamenať
porážka smrti, než odpustenie hriechov a umožnenie večného života!?
Aj my, hoci sme časovo aj priestorom vzdialenejší od Kristovho otvoreného hrobu, než boli
Pavlovi poslucháči, dostávame v Kristovom víťazstve nad smrťou odpustenie hriechov a istotu
večného života. Amen.
Modlitba:
Otče nebeský! Ďakujeme Ti, že si splnil svoje sľuby a vzkriesil si svojho Syna a nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista z mŕtvych. Ďakujeme Ti, že pre Jeho vzkriesenie nám dávaš dar
odpustenia hriechov a večného života. Ďakujeme Ti, že si nás vzkriesením Pána Ježiša zbavil
strachu pred smrťou, ktorá nás neustále zotročovala (Žid 2, 15). Prosíme Ťa o dar Ducha Svätého,
aby sme Ním vedení vedeli chodiť v novote života (R 6, 4). Amen.
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