Piatok 25. marca 2016
Veľký piatok (Parasceve)
Text: 2K 5, 14 – 21
14Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci
umreli; 15a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich
umrel a vstal z mŕtvych. 16Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj
poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme. 17Preto ak je niekto v Kristovi, je nové
stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 18A to všetko je z Boha, ktorý nás
zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, 19že totiž Boh bol v Kristovi,
zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami
zvestovanie zmierenia. 20Miesto Krista sme teda poslovia, akoby (vás) Boh napomínal
skrze nás. Miesto Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21Toho, ktorý nepoznal hriech,
urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.
Piesne: ES č. 11, 102
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ukrižovaný Kristus má zázračnú moc, lebo pôsobí zmierenie v smere vertikálnom –
s Bohom – i v smere horizontálnom – medzi ľuďmi. Kríž ožíva a vyúsťuje vo
veľkonočnej viere, ktorá je triumfom života. Ľudský život je zakotvený vo viere
v Kristov kríž aj v Kristovo vzkriesenie. Ide o nový život Božích detí, vykúpených
Kristom a v Kristovi.
Novým stvorením sa stal aj sám autor listu – apoštol Pavel, ktorý bol predtým zúrivým
nepriateľom, prenasledovateľom Krista a kresťanov. Osobne prežil zmierenie s Bohom,
odpustenie svojej viny a prijal vykúpenie, ktoré mu daroval Pán Ježiš Kristus. Kristus
uskutočňuje vôľu nebeského Otca, ktorá sa rozprestiera na celý svet a predstavuje jedinú
možnosť oslobodenia z hriechov a zmierenia s Bohom. Tento základný Boží zámer sa
realizuje a vrcholí na Veľký piatok. Boh v Kristovi a prostredníctvom Krista očisťuje
človeka a poskytuje mu pokoj duše. Verš 21 – „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil
hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom“ – predstavuje
Pavla ako teológa a apoštola, ktorý vidí ťažisko svojho úradu vo zvesti zmierenia
v Kristovi. Tento verš svedčí o veľkom Božom čine, ktorý sa uskutočnil Kristovou
obeťou. Z tejto obete sa rodí ospravedlnenie človeka. Môžeme povedať, že uvedený verš
je introitom pašií, teda úvodom do Kristovho utrpenia, z ktorého sa rodí naša
spravodlivosť pred Bohom.
Aj my ako poslovia zvestujeme zmierenie s Kristom, veď On nás zmieril s Bohom, svet
zmieril so sebou a ľudí zmieril medzi sebou. Amen.
Modlitba:
Hospodine, nebeský Otče, dnes si pripomíname veľký skutok Tvojho milosrdenstva
a zľutovania, ktorý si preukázal nám, hriešnym a nehodným ľuďom. Ďakujeme Ti, že si
za nás a naše hriechy vydal svojho Syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži, a tak nás
vyslobodil z moci zla a hriechu. Amen.
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