1
5. Veľkonočná nedeľa
Hodruša Hámre, 19.5.2019

„Hľa, všetko robím nové“
Drahí bratia a sestry!
Človek je hladný po novostiach.
Potrebuje zmenu a túži poznávať
nové veci. Preto pozerá na správy,
aby sa dozvedel, čo je nové vo
svete, doma. čo je nové v politike,
v športe , umení… Potom obzvlášť
mladý človek rád cestuje, lebo
chce poznať nové veci, nové
krajiny, kultúry, obyčaje. Ale táto
túžba po novosti sa premieta aj v
osobnom či rodinnom živote.
Obnovujeme si dom, záhradu,
obnovujeme si osobné veci. Človek
potrebuje jesť čerstvé, teda nové
potraviny, piť čerstvú vodu.
Je to prirodzené. Obzvlášť vo
svete, ktorý je pominuteľný a pomíňajúci, človek žije v procese neustáleho obnovovania. A tak
dozrieva a zdokonaľuje sa.
Ale tento proces nie je len dôsledkom nevyhnutnosti života na zemi, ale je aj princípom
nadprirodzeného života. Potvrdzuje to sv. Ján, ktorý vo svojom zjavení na ostrove Patmos počul
hlas od toho, ktorý sedel na tróne: „Hľa, všetko robím nové.“ U Boha niet ani tieň stariny. Boh je
večne mladý a omladzujúci. Jeho Svätý Duch všetko obnovuje a oživuje. Potvrdzuje to žalmista,
keď píše: „Keď zošleš svojho ducha, všetko je stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme.“ a na inom
mieste: „on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, *preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.“

Preto nech si nikto nemyslí, že ten, kto verí a žije z Boha, že zostáva na jednom mieste, alebo
páchne stagnáciou či starinou. Práve naopak. Veriaci človek je neustále v dynamickom rozvoji.
Sám sa Božou milosťou obnovuje a stáva sa kvasom nového života pre všetkých, ku ktorým je
poslaný. A dokonca, keď po tom, ako sa pominie tento svet, Boh nás vovedie do nového sveta, tzv.
Nového Jeruzalema, kde určite sa nikto nebude nudiť, ale bude večne prežívať v Bohu nové veci.
Iba Boh spôsobuje nové veci, lebo on jediný je stvoriteľ a svojim slovom udržiava pri živote a riadi
všetko a obnovuje čo sa pokazilo, alebo umrelo. V Bohu je neustále rodiaci sa život.
Dokazuje to Ježiš, vtelené Slovo, ktorý keď bol na zemi, kade chodil, všetko dobre robil. Vracal
zdravie, dokonca mŕtvym vrátil život. A najväčším dôkazom a prejavom tejto novosti a obnovenia
všetkého v Kristovi je Jeho slávne zmŕtvychvstanie, kedy daroval našej pominuteľnosti novú
tvárnosť, večnú mladosť.
Táto perspektíva sviežosti a mladosti života, a to ako prirodzeného tak nadprirodzeného bolo
predmetom ohlasovania prvotnej cirkvi, ako sme to počuli opäť dnes v Skutkoch apoštolov.
Pavol a Barnabáš o tom svedčili, keď sa vrátili z misijnej cesty. Rozpovedali, aké veľké veci s nimi
urobil Boh. Veď skrze nich židia, hlavne pohania dostali svetlo viery. Boh prostredníctvom
apoštolov konal mnohé znamenia a zázraky, hlavne zázraky Božej milosti v srdciach všetkých,
ktorí úprimne poznávali a hľadali pravdu.
Preto nech si nikto nemyslí a neposudzuje tých, ktorí sú povolaní k evanjelizácii a ohlasovaniu
Božieho kráľovstva, že je to stratený životný čas, že to nie je naplnenie dynamiky osobnosti. Nech
si nikto nemyslí, že život s Bohom, teda neustále spojenie s Bohom je zbytočnou stratou času a
hlavne nudou, či nezaujímavou činnosťou. Naopak, lebo Kristus sám povedal: že „kto si myslí, že
stojí, nech si dáva pozor aby nepadol“, a ďalej: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
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Poznáme to podľa doslova výkriku radosti Panny Márie, keď povedala pri návšteve tety Alžbety:
„Velebí duša moja Pána, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho Meno.“ Boh
nekoná malé veci, on koná veľké veci. Preto aj žalmista nabáda rozprávať o sláve Jeho kráľovstva
a o jeho moci nech sa hovorí. „Nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky a i slávu a velebu tvojho
kráľovstva.“
Ježiš dnes hovorí hlavne o novosti lásky. „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali
navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ Láska, lebo je to sám Boh,
ožíva všetko vo svete, aj v človeku. Láska je večná a večne omladzujúca. Kto naozaj miluje, teda
ako Ježiš, ten kade chodí všetko dobre robí. Lebo Boh je s ním. Láska je v neustálom prúdení
novosti života. Ona hľadá čo urobiť, aby človek bol šťastný. A Boh doprevádza ohlasovanie a
šírenie tejto lásky svojimi veľkými znameniami a zázrakmi. Ježiš sám nás napomína: „Práve to
klíči, či to nevidíte?“
Všímajme si túto novosť, ktorú spôsobuje sám Pán. A hovorme o nej, „šírme verné odkazy.“
Samozrejme aby niečo nastalo nové, musí najprv staré umrieť. Ako hovorí Pavol, že sa neustále
ženie za tým, čo je vpredu a zabúda na to, čo je za ním. Aby sme sa mohli otvoriť novosti života,
musíme byť pripravení odumrieť starému, ktoré na nás prostredníctvom hriechu a žiadostivosti
dolieha a núti nás zostať radšej otrokom starého ako sa osmeliť vykročiť k novosti života. Sám
Pavol to dnes s Barnabášom pripomínajú tým, ktorí uverili, že: „Do Božieho kráľovstva sa vchádza
cez mnohé súženia.“ Teda do novosti života sa prechádza cez mnohé sebazaprenia. Preto, aby sa
zachovala viera a horlivá služba prvotnej cirkvi Pavol a Barnabáš ustanovili po jednotlivých
cirkvách starších, teda biskupov, ale sa najprv za nich modlia a postia, aby aj oni vytrvali verne v
tejto službe a a zachovali si tú novosť života, ktorú prezentujú a šíria.
Uvedomme si aj my, že všetko dobré, čo sa nám podarí vykonať je milosť, ktorú si potrebujeme
zaslúžiť, či prijať prostredníctvom modlitby, pôstu, teda mnohých sebazaprení, opakujem
sebazaprenia, to jest zaprením svojich starých hriešnych návykov, zvyklostí a pokušení, ako to
prežívali mnohí židia, keď povedali: „Radšej sme mohli zostať v Egypte ako otroci, a mať dostatok
potravy a vody, kdežto tu na púšti trpíme smädom a prijímame iba mannu z neba.“
„Hľa všetko robím nové.“ Boh prostredníctvom Ježišovho zmŕtvychvstania nás aj dnešnú piatu
veľkonočnú nedeľu pozýva k novosti života. Zažiť s ním veľké veci, byť svedkom jeho moci, slávy a
veleby. Prijmime tento nový princíp života. Otvorme sa jeho dynamike, hlavne dynamike lásky,
ktorá vďaka oživujúcemu Duchu Svätému všetko obnovuje, teda obnovuje tvárnosť zeme, teda
našej ľudskej prirodzenosti.
Sv. Bazil vo svojej knihe o Duchu Svätom píše: Preto keď nás Pán pripravuje na život po
zmŕtvychvstaní, oznamuje nám, že máme žiť celkom podľa evanjelia. Prikazuje, aby sme sa
nehnevali, aby sme znášali zlo a boli čistí od túžby po rozkošiach, aby sme nelipli k peniazom.
Uverme v túto novosť života a prijmime dnes telo zmŕtvychvstalého Krista, aby sme mali život, aby
sme žili v duchu novosti nášho budúceho zmŕtvychvstania. Amen.

