Slovensky

Pán je verný: on vás bude posilňovať
a chrániť od zlého. (2 Sol 3,3)

Zatkli sedem bratov aj s ich matkou. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a
remeňmi, a tak ich chcel donútiť jesť zakázané bravčové mäso.
Tu jeden z nich sa ujal slova a v mene ostatných povedal: "Čo sa pýtaš a
čo sa chceš od nás dozvedieť? Hotoví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť
zákony otcov."
A druhý, keď už dodychoval, zvolal: "Ty ukrutník, berieš nám tento
časný život, ale Kráľ vesmíru nás vzkriesi k večnému životu, lebo pre
jeho zákony umierame."
Po ňom týrali tretieho. Keď mu kázali vyplaziť jazyk, hneď to urobil.
Potom smelo vystrel ruky a neohrozene povedal: "Z neba som ich dostal
a kvôli Božím zákonom nimi pohŕdam, lebo dúfam, že ich od Boha
znova dostanem." Sám kráľ a jeho družina žasli nad duchovnou silou
mladíka, ktorý za nič nepokladal ukrutné muky.
Keď dokonal, rovnako mučili a týrali štvrtého, ktorý krátko pred smrťou
povedal: "Ľahko je prijať smrť z rúk ľudí, keď môžeme očakávať, že Boh
nás znova vzkriesi; pre teba však vzkriesenie k životu nebude."

Bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás obľúbil
a vo svojej dobrote nám dal večnú útechu a radostnú nádej, nech vás
poteší a utvrdí v každom dobrom skutku a slove.
Bratia a sestry, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo šírilo a preslávilo
tak, ako u vás, a aby sme sa zachránili pred nešľachetnými a zlými
ľuďmi – lebo nie všetci nachádzajú vieru. Ale Pán je verný: on vás bude
posilňovať a chrániť od zlého.
Spoliehame sa na vás v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám
prikazujem.
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a Kristovej trpezlivosti.
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Ježiš povedal saducejom, ktorí popierali vzkriesenie: "Len na tomto svete
sa ľudia ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho sveta
a vzkriesenia z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť ani vydávať; viac už ani
umrieť nebudú môcť, lebo budú ako anjeli. A budú Božími synmi,
pretože budú mať účasť na vzkriesení.
A že mŕtvi vstanú, naznačil aj Mojžiš pri horiacom kre, keď Pána nazýva
Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakubovým. A Boh
nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo prenho žijú všetci."

Práve v tomto mesiaci, na konci roka, zaoberáme sa zvlášť otázkou týkajúcou sa smrti alebo
života po smrti (alebo tiež možno "ne-života"). Čítania dnešnej nedele chopia sa týchto
existenciálnych otázok a strachov, obáv nášho života. Čo nás asi očakáva, keď opustíme tento
pozemský život? Špekulácií týkajúcich sa tejto problematiky je veľké množstvo. Aj počas
Ježišovho života zamestnávala táto téma učencov, ako to vidíme na príklade z evanjelia.
Odhliadnuc od chytráctva Saducejov, ktorí uznávali ako konzervatívna náboženská strana len
päť Mojžišových kníh, na základe ktorých neverili ani vo vzkriesenie, keďže to nebolo v
týchto knihách ani jasne, jednoznačne spomenuté, odhliadnuc tiež od každého zámeru snažiť
sa dostať Ježiša do úzkych, dotýka sa ich spomenutý príklad predsa základnej otázky človeka:
čo je presne myslené pod vzkriesením?
Celkom určite nie je tým mienený, v kresťanskom ponímaní, návrat človeka do tohto
pozemského života a predĺženie a obnovenie jeho života. My však veríme v premenu na
celkom nové stvorenie mimo všetkej terajšej skúsenosti, mimo času a priestoru v rámci
nepredstaviteľnej Božej dimenzie. My veríme v to, že "telesne" vstaneme zmŕtvych, t.j. ako
telesno-duševno-duchovné stvorenie, so všetkým, čo nás, našu osobnosť a naše skúsenosti
charakterizuje, tvorí. Veríme však v takú podstatu, telesnosť, pre ktorú platia iné zákony ako
tie, ktoré poznáme z nášho sveta. V onom svete nie je už potrebné plodenie potomkov na
zachovanie života, pretože sme súčasťou nezničiteľného života v plnosti, života pri Bohu a
života s Bohom!
Tak ako Saduceji aj Ježiš sa odvoláva na Mojžišove knihy. Na rozdiel od nich Ježiš však vie
čítať medzi riadkami: pripomína to, že Boh sa v týchto knihách označuje ako Boh živých.
Preto sú určite všetci živí, aj keď už zomreli, pretože ten, ktorý sa predstavuje svojmu národu
menom "Ja som, ktorý som", nie je v žiadnom prípade Bohom mŕtvych. Tajomstvo Veľkej noci
a jadro našej viery dokazujú, svedčia ešte raz a rozhodne o tom, že sa nemusíme báť smrti,
pretože Ježišovo zmŕtvychvstanie je rozhodujúce a úplné Božie konanie spásy. Nič iné
nemôže byť základom nášho kresťanského postoja ako spoločenstvo s Ježišom a to v živote i v
smrti.
Takáto viera je od nás dennodenne požadovaná hlavne v množstve skúseností, ktoré sa snažia
dokázať, že smrť je predsa len silnejšia ako život. V tomto tak tmavom a pochmúrnom čase na
severnej pologuli, ktorý pôsobí tak depresívne, sme obzvlášť pozvaní, ba dokonca vyzývaní,
vedome veriť v život, aspoň raz denne mať pred očami to, že nie smrť, ale život trvá večne.
Naša viera nás nedokáže uchrániť pred telesnou smrťou, ale vie posilňovať našu dôveru v to,
že Boh, v ktorého veríme, je Boh živých. A len ten, kto sa nebojí smrti, má odvahu žiť – a to v
celej plnosti života!
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K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú vzkriesenie, a pýtali sa ho: "Učiteľ,
Mojžiš nám napísal: 'Ak niekomu zomrie ženatý brat a nemal deti, brat si má vziať
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a podobne všetci siedmi. Nezanechali potomka a pomreli. Napokon zomrela aj
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žena. Nuž komu z nich bude žena patriť pri vzkriesení, keď ju mali siedmi za
manželku?"
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