Zamyslenie:
A zas prichádza nový deň – deň zmŕtvychvstania. Veríme, že Ježiš svojou smrťou smrť porazil.
Svojou láskou spojenou s Božím srdcom – Boh ako prvé ja v Ježišovi a Ježiš ako druhé ja Boha –
dosiahol vykúpenie duchovného tela človeka. Z Biblie je jasné, že vzkriesený Ježiš už nebol
človekom, ktorého je možné vidieť fyzickým zrakom. Veď Ježiš prekračoval čas a priestor. Zjavil sa
učeníkom za zatvorenými dverami. Dlhý kus cesty išiel s učeníkmi, ktorí ho však nespoznali, až
neskôr, ked sa im dal poznať a potom im náhle zmizol z očí.
Sila zmŕtvychvstania nespočíva v oživení Ježišovho fyzického tela. Je to sila Lásky a Božieho Slova,
ktoré nás skrze Mesiáša privádzajú k pravému životu – otvárajú nám brány do Božieho kráľovstva
a k naplneniu Božieho sna z počiatku dejín. Svojím rozhodnutím prijať Satana do svojho srdca
duchovne zomierame (lebo kto bude jesť zo stromu poznania dobra a zla, istotne zomrie – oddelí
sa tak totiž od Boha a života v Božom náručí). Ale prijímaním Božieho Slova skrze Mesiáša
získavame nový život a môžeme tak byť vzkriesení a opäť žiť fyzicky i duchovne pravým životom.
Veľkonočný pondelok
Evanjelium podľa Matúša − Mt 28, 8-15
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A
hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali
sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam
ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo.
Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli
jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme
a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa
hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.
Zamyslenie:
Je tu pondelok – šibačka, polievačka, kúpačka... Voda prináša čistotu tela a Božie Slovo čistotu
duše. A keď máme čisté srdce, niet v ňom Satana, teda ani strachu ani zla. Božie svetlo Lásky môže
cez nás žiariť okolitému svetu. My budeme vo Svetle a Svetlo bude v nás. Vtedy sa dokážeme
úprimne radovať z krásy sveta, ktorý nám Boh daroval a dokonca ďakovať za ťažkosti, ktoré nás
postretnú, než bude náš vnútorný svet srdca a svet vôkol nás krásnym Božím kráľovstvom Lásky
a Pokoja. A to je naše poslanie – vytvorme pod vedením Mesiáša svet Božej Lásky!
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Pôstníček
A je tu záver pôstu. Nastáva obdobie Veľkej noci. Priblížme
si teraz význam týchto sviatkov...
Na počiatku Boh sníval o svete pre svoje deti. Jeho sen sa
začal napĺňať Jeho Slovom. Ľudia, Jeho deti prišli na svet,
aby mohli rásť a tešiť sa zo vzťahu so svojím Nebeským
Rodičom a z pre nich stvoreného sveta.
Tento krásny sen sa však nenaplnil. Boh stvoril svet a 95% stvorenia bolo pre človeka 100%-ne
pripravených. Teraz bol na rade človek so svojimi zvyšnými 5-timi %. Nie je to tak veľa, však?
Stačilo, aby sa Adam a Eva tešili zo sveta, ďakovali zaň, dorástli do individuálnej dokonalosti,
potom sa stali dobrými manželmi, založili krásnu rodinu a vytvorili Boží svet svojou nežnou
a starostlivou vládou nad svetom.
No oni na úsvite dejín zlyhali. Zo svojich sŕdc vyhnali Boha a do svojich domovov nasťahovali
Satana. Od tých čias je vo svete smútok, žiaľ, bolesť, bieda, zlo... Dá sa to vôbec napraviť? Keď si
dieťa ublíži, rodičia k nemu prídu a pomáhajú mu. O čo viac sa k nám ponáhľa náš Nebeský Rodič,
aby nám pomohol!
Tak sa začali dejiny spásy. Tak mohol prísť Mesiáš s Božím Slovom, ktoré nás zachráni, spasí...
V tomto období si pripomíname veľkonočné sviatky. Jar so sebou po zime prináša nový život.
Veľká noc so sebou po 40 dní trvajúcej púti púšťou pokánia prináša zmŕtvychvstanie... Otvára sa
pred každým jedným z nás – pred tebou i mnou – cesta, ako si splniť svoju zodpovednosť, svojich
ľudských 5% a naplniť Boží ideál – svet Božieho kráľovstva na zemi i v nebi, v tvojom srdci, čitateľ.
Zelený štvrtok
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 4, 16-21
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma
oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu
a ohlásiť Pánov milostivý rok.“
Evanjelium podľa Jána − Jn 13, 1-15
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám
urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a
Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste
aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Starokatolícka Cirkev deťom Pôstny časopis 4/2021

Zamyslenie:

Zamyslenie:

„Co takhle dát si špenát?“ Nie, zelený štvrtok nie je o jedení zeleného obeda. Je to deň, kedy si
pripomíname poslednú večeru Ježiša so svojimi učeníkmi. Viete si predstaviť, že máte niekoho
veľmi blízkeho – otca, matku, manžela, manželku, dieťa, priateľa...a jedného dňa Vám tento drahý
povie, že dnes s Vami bude večerať naposledy – na druhý deň ho totiž čaká smrť? Asi by ste boli
prestrašení a plakali by ste. Tak tomu totiž bolo v krásnej miestnosti, večeradle, kde sa Ježiš stretol
so svojimi najbližšími, hoci oni to netušili. Opäť im pripomína, aké je jeho poslanie. Dáva príklad
svojou pokorou, preukazuje im svoju lásku a starostlivosť. A v záhrade sa potom v úzkosti až krvou
potí, pretože ho tak veľmi trápi, že svoje poslanie do konca priviesť nemôže. Je mu veľmi ťažko
nie preto, že by sa bál smrti, ale preto, že Boh cez neho v tomto fyzickom svete nebude môcť ďalej
pôsobiť. No jeho láska a poslušnosť voči Bohu ako svojmu Rodičovi je veľká a siaha až za hranice
smrti... Vidí, že Satan zasadzuje svoj najväčší úder, používa svoju najväčšiu moc preto, aby Ježiša
ukrižoval. Tým Satan dosahuje cieľ, o ktorý sa usiloval 4000 rokov ľudských dejín. Satan totiž verí
tomu, že keď zabije Mesiáša, môže zničiť celú Božiu prozreteľnosť spásy. A Ježiša nakoniec naozaj
zatýkajú a vrhajú ho do žalára...

A tak v tichosti prichádza ďalší deň... Potom, čo Ježiš vydal svoje telo na kríž, počas 40-tich dní od
svojho vzkriesenia po nanebovstúpenie zvíťazil nad Satanom a rozbil všetky jeho okovy. Je to
podobné ako 40 dní Ježišovho pôstu na púšti, kde Ježiš tiež zvíťazil nad Satanom... Jeho láska
a Božie srdce – ich jednota – zachraňujú topiacich sa ľudí v hriechu. Ježiš pôsobí v duchovnom
svete a ohlasuje tu Evanjelium – radostnú zvesť – Božie Slovo – že každý, kto v Slovo uverí, bude
spasený. A tak Ježiš napriek fyzickej smrti hlása večný život v Božom objatí. V duchu Božej lásky
môžu mŕtvi opäť povstať k životu – a to nielen tí fyzicky pochovaní, ale „každý, kto v Neho verí,
bude mať život večný...“

Veľký piatok
Evanjelium podľa Jána − Jn 18, 1 – 19, 42
Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil
a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
Zamyslenie:
Prichádza nový deň. Je to deň, kedy Ježiša vedú pred Piláta. Je to deň, kedy Ježiša bičujú,
zosmiešňujú, opovrhujú ním, tŕním korunujú. Je to deň, kedy Ježiš nesie kríž a pod jeho ťarchou
padá k zemi. Je to deň, kedy nad Ježišom plačú ženy. Je to deň, kedy Ježiš zomiera na kríži a vojaci
mu prebodnú srdce... Satan Ježiša privádza na kríž a zabíja ho. Ježiš je na kríži sám, opustený.
Jediný, kto je s ním, je zločinec ľutujúci svoje viny. Boh je tak nešťastný zo smrti svojho Syna, že
na okamih všetko stemnie. Aký nesmierny žiaľ musel prežívať Nebeský Rodič, keď Mu Satan berie
jeho Syna? Aký nesmierny žiaľ musel prežívať Nebeský Rodič, keď Satan ničí takú dlhú cestu dejín
spásy a záchrany ľudstva? Zdá sa, že už druhý krát Satan vyhráva – prvý krát stiahol na svoju stranu
Adama a Evu a teraz zabíja Mesiáša. Ale zatiaľ čo Satan používa svoju moc na zabíjanie, Boh ju
používa na to, aby priviedol mŕtvych – všetky svoje duchovne mŕtve deti - k životu... Nevzdáva sa
a napriek svojej bolesti bojuje za svoje deti s nekonečnou láskou ďalej...
Biela sobota
Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 1-8

Veľkonočná nedeľa
Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 13-35
V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema
vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a
spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.
I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas,
mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“
On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným
v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali
odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa
to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli
jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu
a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“
On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš
toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov,
vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s
nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“
Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával
im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo
srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných
s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa
im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal z mŕtvych
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