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2. Slávnosť veľkonočná: Vskutku vstal Pán ( 2. 4. 2018)
Skutky 2, 37
Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť bratia?
Bratia a sestry
50 dní po Ježišovom vzkriesení Pán Ježiš zoslal svojho Ducha Svätého. Táto udalosť bola pre mnohých ľudí
nepochopiteľná, keď učeníci, tí jednoduchí rybári a colníci bez štúdií na školách sa postavili v Jeruzaleme a začali
rozprávať mnohými jazykmi veľké veci Božie. Mnohí ľudia to nechápali a vysmievali sa im, že sú opití. Ale tí, ktorí
im porozumeli, neprestávali zostávať v nemom úžase. Jednalo sa vlastne o Židov, ktorí prišli na Sviatky letníc do
Jeruzalema. Boli to ľudia, ktorí poznali z pamäti celé pasáže Písma Svätého. Každú sobotu navštevovali synagógy
a vedeli o predpovediach ohľadne Mesiáša. Ale až teraz sa im otvorili oči a porozumeli tomu, že celá stará zmluva
skutočne ukazuje na samotného Pána Ježiša Krista.
Určite boli medzi nimi aj mnohí, ktorí Ježiša niekde videli robiť nejaký zázrak. Možno počuli niektoré z Jeho rečí,
ktoré hovoril. Vieme, že okrem svojich 12 učeníkov mal ešte širší okruh 70 učeníkov, ktorí s Ním chodili, ale nie
vždy boli pri Ňom na každej ceste. Mohli sa v Jeruzaleme nachádzať aj niektorí ľudia z tohto spoločenstva.
Určite tam boli ľudia, ktorí sa stretli so vzkrieseným Ježišom Kristom. Biblia nám hovorí o ženách, ktoré išli
v nedeľné ráno pomazať Ježišovo mŕtve telo, ale hrob bol prázdny. Anjeli im následne povedali, že vstal z mŕtvych.
Evanjelisti nám hovoria aj o Márii Magdaléne, ktorá sa stretla so vzkrieseným Ježišom, ale nepoznala ho, nakoľko
si myslela že je to záhradník. Ďalej o prázdnom hrobe sa presvedčili učeníci Peter a Ján. Neskôr sa Pán Ježiš zjavil
učeníkom, ktorí boli zavretí v dome zo strachu pred Židmi a pozdravil ich slovami: „Pokoj vám.“ Keďže tam nebol
Tomáš, opäť sa im Ježiš zjavil po ôsmich dňoch a povedal Tomášovi: Daj sem prst a pozri na moje ruky, daj sem
ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci (J 20, 27). Pán Ježiš sa zjavil aj učeníkom ktorí išli do
Emaus. Pripojil sa k nim ako pútnik, ktorého najskôr nespoznali. Alebo sa zjavil učeníkom loviacim ryby na
Tiberiadskom mori a tí Ho tiež spočiatku nepoznali. V dobe apoštola Pavla ešte mnohí svedkovia Ježišovho
vzkriesenia žili. Pretože Korintským veriacim píše, že Ježiš sa zjavil naraz viac ako 500 bratom (1. Kor 15, 6).
Čiže v období zoslania Ducha Svätého boli určite v Jeruzaleme prítomní aj mnohí ľudia, ktorí sa stretli už so
vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. Apoštol Peter sa vtedy postavil pred všetkých a vysvetľoval im celú situáciu.
Cituje starú zmluvu a hovorí o tom, že Kristus musel trpieť, vstať z mŕtvych a zoslať Ducha Svätého, ako to videli
teraz pred sebou.
Všetkým prítomným začali teda udalosti dávať nový zmysel a pýtali sa, čo majú robiť? Peter im hovorí aby sa
kajali, dali sa pokrstiť a prijali Ducha Svätého. Pokánie je teda dôležitou súčasťou nášho života viery. Rovnako aj
krstom sme zaštepení do kmeňa kresťanskej cirkvi. Následne každý z nás máme určitý dar Ducha Svätého, ktorým
by sme mali slúžiť a nenechávať si ho pre seba.
Navonok budeme pre tento svet považovaní za ľudí, ktorí uverili v nezmysly, pretože neveriaci popierajú Kristovo
vzkriesenie. Ale ako píše apoštol Pavol, my vždy budeme pokladaní pre tento svet ako divadlo. Aj na učeníkoch
hovoriacich v rôznych jazykoch sa niektorí zabávali a pokladali ich za opitých.
Ale to, čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil a čo je svetu slabé vyvolil si Boh, aby silných
zahanbil (1. Kor 1, 27). My nemusíme pochybovať o Ježišovom vzkriesení. Na jednej strane tu máme dosť veľký
zástup ľudí, ktorí sa s Ním stretli ako so vzkrieseným. Ale na druhej strane tu máme svoje osobné skúsenosti viery
s Božím Synom. Ako nás životom vedie, ako nám pomáha, dáva nám múdrosť, požehnáva nás, aj našu rodinu,
chráni a podobne. Rozprávame sa s Ním na modlitbách, vnímame duchovné veci, pretože duchovný človek všetko
posudzuje duchovne. Pre nás je Kristovo vzkriesenie skutočnosťou, faktom, aj keď budeme pre neveriacich ľudí
vždy iba terčom posmechu.

Lenže viera znamená ochotu vyzerať pre tento svet tak trochu bláznivo. Preto viera a pokora kráča ruka v ruke.
Noach vyzeral bláznivo, keď staval archu. Koľkí v jeho dobe potriasali hlavami, či si naozaj myslí, že bude všetko
zatopené a on sa v korábe zachráni?
Sára, Abrahámova manželka vyzerala smiešne, keď si v deväťdesiatich rokoch kupovala materské plienky. Možno
si mnohí klopkali na čelo, ale ona dostala prísľub od Boha, že sa jej narodí syn.
Mojžiš vyzeral naivne, keď žiadal faraóna, aby prepustil izraelský národ. Veď samozrejme, že svojich otrokov
dobrovoľne nechcel prepustiť. Kto by mu potom robil na všetkých stavbách v Egypte?
Izraelská armáda vyzerala bláznivo, keď pochodovala okolo mesta Jericho s truhlou zmluvy. Tí čo boli na hradbách
Jericha sa im určite posmievali. Ale keď obišli toto mesto siedmykrát a zatrúbili na trúby, jeho hradby padli.
Dávid vyzeral ako hlupák, keď sa postavil proti Goliášovi so svojím prakom. Ale nebál sa a nakoniec obra Goliáša
s ľahkosťou porazil.
Mudrci od východu vyzerali nerozumne, keď kráčali za hviezdou na oblohe. Ale po dlhej ceste naozaj prišli až do
Betlehema.
Učeník Peter vyzeral naivne, keď vykročil z člnu uprostred búrky. Ale kráčal po vode.
Aj Ježiš Kristus navonok vyzeral nerozumne, keď visel na kríži. Ale práve tam prišlo k najrozhodujúcejšej bitke
v dejinách sveta, keď zomrel Boží Syn za naše hriechy.
Apoštol Peter vyzeral naivne, keď začal v Jeruzaleme obhajovať učeníkov, hovoriacich v rôznych jazykoch. Ale na
jeho slovo sa začala organizovať prvá cirkev.
Výsledky hovoria však sami za seba. Noe zostal plávať po vlnách počas potopy, kým celý ostatný svet bol vodou
zatopený. Sára porodila Izáka, aj keď sa to zdalo veľmi nepravdepodobné. Mojžiš vyviedol Izraelcov z Egypta, čo by
nikto predtým ani len nepredpokladal. Hradby Jericha spadli, aj keď vyzerali veľmi nedobytne. Dávid porazil
Goliáša obyčajným prakom, čo by nepredpokladal nikto. Mudrci od východu po dlhej ceste prišli na mesto
určenia, kde našli Mesiáša a odovzdali Mu zlato, kadidlo a myrhu. Učeník Peter kráčal po vode napriek fyzikálnym
zákonom. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, napriek tomu, že na Golgote umrel. V Jeruzaleme na základe Petrovej reči
uverilo a dalo sa pokrstiť 3 000 ľudí a vznikla prvá cirkev, aj keď sa učeníkom neveriaci posmievali, že sú opití.
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