Pondelok 28. marca 2016
2. slávnosť veľkonočná
Text: 1K 15, 50 – 58
50
To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôžu dosiahnuť dedičstvo kráľovstva Božieho, ani porušiteľnosť
nezdedí neporušiteľnosť. 51Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,
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razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní
a my sa premeníme. 53Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť
nesmrteľnosť. 54Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo,
ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. 55Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň
tvoj? 56Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. 57Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v
našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 58A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v
diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
Piesne: ES č. 149, 154
Zamyslenie nad Božím slovom:
To, čo príde po smrti, je a zostáva pre nás tajomstvom. V ranej cirkvi boli ľudia, ktorí zastávali názor, že
smrťou sa všetko končí. Preto apoštol Pavel venuje vo svojom 1. liste Korintským téme vzkriesenia celú
15. kapitolu. Pokúša sa v nej priblížiť vieru vo vzkriesenie všetkým pochybovačom. Čítali sme o obraze,
kde za zvuku poslednej trúby vstávajú mŕtvi: ,,Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní
a my sa premeníme.“ Je to obraz plný sily, nádeje a útechy. Aj v našom Evanjelickom spevníku máme veľa
krásnych veľkonočných piesní, ktoré nám približujú obrazy vzkriesenia: ,,Smrť zmenil v tichý sen, strach
z hrobu stráca sa, po noci svitá deň, prichádza spása; deň v živote večnom, v stálej radosti so vzkrieseným
Kristom, z Božej milosti.“ (ES č. 154, 3) Podľa slov Biblie náš život po vzkriesení nebude predĺžením tohto
doterajšieho života. Nastane niečo úplne nové. Nový život a nesmrteľnosť nám Pán Boh oblečie ako nové
šaty. Náš nebeský Otec nám preukazuje aj v tom svoju lásku, keď nám dáva úžasnú nádej – nielen
v pohľade na smrť, ale aj vtedy, keď je náš život ohrozený inými krízami, ako sú smútok, bolesť,
strata zmyslu života, strach a neistota. Práve v týchto situáciách je také dôležité pripomínať si, že Kristovo
vzkriesenie, teda i naše vzkriesenie, je zdrojom sily a nádeje – pre mňa, pre vás aj pre ďalších. Táto nádej je
vzácnym evanjeliom pre každého človeka, aj pre tých ubitých životom, pre tých, ktorí zápasia s ťažkými
chorobami, pre všetkých, ktorí utrpia. Lebo pohltená je smrť vo víťazstve – vo víťazstve nášho Pána
a Spasiteľa Ježiša Krista! Preto aj my môžeme s Pavlom odvážne a radostne vyznávať: „Kde je, ó, smrť,
tvoje víťazstvo? Kde je, ó, smrť, osteň tvoj?“ Ježišovo vzkriesenie – Jeho víťazstvo nad smrťou znamená,
že On je víťazom aj nad tým všetkým, čo ohrozuje náš život. Svetlo Kristovho vzkriesenia nám ukazuje
východisko, cestu, na ktorej sme nesení mocou nášho živého Pána.
Na záver dlhej 15. kapitoly Prvého listu Korintským Pavel píše: „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní,
neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ Nech je
toto povzbudením i napomenutím aj pre nás. Nesme toto svetlo všade tam, kde ešte vládne tma bez
poznania Pána Ježiša. Buďme svetlom sveta, tak ako Kristus je svetlom nášho života. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, Ty si za nás umrel a vstal z mŕtvych, aby sme my mohli žiť. Prosíme, Pane, nech nás Tvoje
vzkriesenie nesie nad všetkým ťažkým, čo v živote prežívame. Udržuj nás vo viere, láske a nádeji. Prosíme,
vzkries v nás všetko, čo je mŕtve – vzkries silu v boji s hriechom a ochotu slúžiť Tebe a blížnym. Pomôž
nám byť pevnými vo viere a vytrvalými v Tvojom diele. Nech je oslávené Tvoje meno na veky vekov.
Amen.
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