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Ježiš-Predchodca – slobodný – víťazný – uzdravený – oslávený – tak páči sa vám?

Ježiš a my sa podobáme pozemnej lanovke: Dve kabíny, úplne
rovnaké, na jednej a tej istej trase, ale zatiaľ čo jedna stúpa, druhá
klesá... a keby tá druhá neklesala, nemohla by ani tá prvá stúpať
nahor... Kristus je ten, ktorý sa ako Boh ponížil, zostúpil, na kríži
vzal na seba všetku bolesť a utrpenie našich hriechov, zostúpil do
opustenosti Pekla – aby sme my mohli naopak z tejto temnoty
vystúpiť a vzniesť sa k Jeho Životu v Trojici. Ale je tu predsa jeden
rozdiel medzi nami, Kristom a onou lanovkou: pretože ak Kristus
ako Boh doteraz zostupoval, tak teraz, ako človek, vystupuje s
nami, ba dokonca nás na tejto ceste vystupovania predchádza a kričí
na nás: „Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu
Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20,17 SSV) a anjeli pri Hrobe nás nabádajú: „Ide pred vami do Galiley“ Božieho Kráľovstva, „tam ho
uvidíte, ako vám povedal!“ (Mk 16,7 SSV). Veľký teológ a učiteľ
sv. Atanáz o Kristovi píše: „Opustil slávu, ktorú mal u Otca prv,
ako povstal svet. ... [ale] zdá sa, že skrze kríž sa mu v prijatom tele
vrátila sláva, ktorej sa Jednorodený kvôli nám na krátky čas zriekol.“ Ako človek, zbožštený a oslávený skrze utrpenie1, vystupuje
na Nebesia, sedí po Pravici Otca a ako človek sa prihovára za nás,
svojich nasledovníkov, On, náš predchodca2, Prvorodený medzi
mnohými bratmi3, „človek Ježiš Kristus“ (1Tim 2,5 SSV). A tým
ukazuje nielen cestu, ktorou Ho máme nasledovať4, ale aj cieľ,
výsledok, ovocie tejto cesty. V okamihu, keď vychádza z Hrobu
nielen oživený, ako Lazár, či naimský mládenec, ale skutočne
vzkriesený, vidíme na ňom, čo znamená byť skutočne vzkriesený s
Kristom5:
SLOBODNÝ: Ježiš je úplne a dokonale slobodný. Podstúpil bolesť
a utrpenie celého sveta. Bol vystavený každému hriechu, ktorý sa
kedy odohral. Každému mysliteľnému a predstaviteľnému pokušeniu. Nakoniec to Diabol musel vzdať – jednoducho preto, že minul
všetku muníciu a už nebolo nič, čo by ešte mohol vyskúšať. Kristova láska všetko do seba prijala, pretvorila... Kristus ani na okamih
neprepadol na „temnú stranu“, nepodľahol hnevu, pomste, ani
zúfalstvu...6 Teraz vstáva a vystupuje z Hrobu a opakuje to, čo už
povedal predtým: „knieža sveta nado mnou nemá nijakú moc“
(porov. Jn 14,30). Je víťaz, svätý naveky, svetlo naveky, láska
naveky!
UZDRAVENÝ: Tak, ako bolo Ježišovo telesné utrpenie na kríži
viditeľným znamením Jeho skutočnej obety, tak aj teraz Jeho rany:
nezmizli, sú stále na Jeho tele, ale sú uzdravené a pretvorené, už nie
zdroje bolesti, utrpenia a smrti, ale víťazné trofeje. A tak, ako to
platí o Jeho ranách, tak to platí o všetkom, čo pretrpel pre našu
spásu. Bolesť a utrpenie, rany na duši hlbšie a bolestnejšie, než tie
na tele, nie sú odstránené. Sú uzdravené a premenené, takže už nie
sú znamením poníženia, ale víťazstva, nie zdrojom bolesti, ale
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„Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý
priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením.“ (Hebr 2,10
SSV)
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„...kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš“ (Hebr 6,20 SSV)
3
„Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho
Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“ (Rim 8,29 SSV)
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„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre
evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8,34-35 SSV)
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„hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás [Boh] s Kristom - milosťou ste spasení
- 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi“ (Ef 2,5-6
SSV)
6
viac na túto tému v úvahe č. 401 „Zázrak zmŕtvychvstania“

radostnej blaženosti. Tak, ako to pochopil Tolkien, keď v závere
trilógie Pán prsteňov, po tom, čo Frodo a Sam cez nespočetné
utrpenia a agóniu dospeli až k Hore osudu a tam konečne zničili
Veľké zlo Sauronovho prsteňa, nechá hrdinov sedieť na trónoch na
Cormallenských poliach, v tých istých starých roztrhaných šatoch,
v ktorých kráčali do Mordoru – len vypratých a očistených – a
pevec Gondoru spieva znova o všetkom ich utrpení, o celej tej
strašlivej ceste a „celé vojsko se smálo a plakalo a uprostřed jejich
veselí a slz zazněl jasný hlas pěvce jako stříbro a zlato a všichni
muži ztichli. Zpíval jim tu elfským jazykem, tu řečí Západu, až
jejich srdce, raněná sladkými slovy, přetékala a jejich radost byla
jako meče a myšlenkami odešli do krajů, kde bolest a rozkoš
tryskají spolu a slzy jsou vínem blaženosti“ (Návrat krále).
OSLÁVENÝ: To je nakoniec koruna všetkého. Do smrti na kríži
Ježiš žil so svojimi učeníkmi. Ale po zmŕtvychvstaní sa im už len
zjavoval7. Prečo? Pretože už bol oslávený. Čiže zbožštený. Sediaci
po Pravici Otca. Je v tom analógia: Panna Mária, človek ako my,
spasená Kristovou milosťou a oslávená so svojim Synom, do
svojho usnutia žila s nami na zemi – ale teraz sa už len zjavuje,
pretože žije u Otca v Nebi. Podobne ostatní svätí – do smrti žili,
ale po svojom oslávení sa už len zjavujú, už len navštevujú tento
svet, z ktorého definitívne odišli do svojej vlasti v Nebi. Ježiš tak
aj v tomto predznačuje cestu každého z nás: Kráčanie s Kristom –
zomretie a pochovanie s Kristom – a potom, keď je dokonané a
zomrie aj samo hmotné telo, tak definitívna Božia Sláva v Nebi8.
Akurát, že Ježiš sa ešte štyridsať dní zjavuje učeníkom, aby mohli
na vlastné oči uzrieť odblesk tohto oslávenia a nadobudnúť tak
predstavu toho, čo ich čaká v Nebi9, keď aj sami budú oslávení s
Kristom.
Páč sa Vám to? Páči sa Vám Ježiš? Divná otázka? Že ste si ju ešte
nikdy nepoložili? Chyba! Pretože presne o toto ide! Kto iný je
kresťan, než človek, ktorému sa Ježiš páči? Obdivuje ho? Zbožňuje? Ježiš je jeho vzorom? Idolom? Túži sa Mu zo všetkých síl
podobať? Aspoň trochu? Napodobniť Ho?
Tak teda čo, páči sa Vám? Je Vašim idolom? Pretože ak hej...
potom mám pre Vás skvelú správu a tou je Evanjelium a sám
Ježiš, ktorý hovorí: „Prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy
boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte“ (Jn 14,3n SSV)!
Toto je Ježišov dar: nielen Ho zbožňovať a obdivovať. Dokonca
nielen napodobňovať. Ale moc kráčať tou istou Cestou, ktorou
kráčal On a následne moc skutočne sa stať všetkým tým, čím je
On, v celej Jeho Sláve Vzkrieseného! A tak dnes, v tejto Svätej
Noci Ježišovho Víťazstva, „s odhalenou tvárou hľadíme ako v
zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý,
čoraz slávnejší obraz“ (2 Kor 3,18 SSV) Ježiša Krista, pretože
„Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista ... nás vo svojom veľkom
milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre
živú nádej, 4 pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce
dedičstvo“ (1 Pt 1,3-4 SSV) a náš „život je s Kristom ukrytý v
Bohu“ (Kol 3,3 SSV). Kto sme my, bol aj On. A čím je On, raz
budeme aj my! Amen!
Váš Inky
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„Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní
zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.“ (Sk 1,3 SSV)
„Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme
podobní aj v zmŕtvychvstaní.“ (Rim 6,5 SSV)
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„Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť
takého, aký je.“ (1 Jn 3,2 SSV)
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