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Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Veľkej noci 23. 4.  

 

Nedeľa 23. apríla 2017 – 1. nedeľa po Veľkej noci 

Piesne: ES č. 133, 457 

Text: Kol 2, 11 – 15  

„... že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s Ním pochovaní v krste.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnešná nedeľa nesie latinský názov Quasimodogeniti. Tento názov je odvodený od slov 

dnešného introitu (1Pt 2, 2), ktorý sa začína slovami „quasi modo geniti“, čo v preklade znamená 

„ako práve narodené nemluvniatka“. Avšak niektoré cirkvi túto nedeľu nazývajú aj Bielou 

nedeľou, a to kvôli tomu, že novopokrstení tohto dňa naposledy nosili biele rúcho, do ktorého 

boli oblečení pri krste počas Veľkej noci. Avšak stretávame sa aj s vysvetlením, že názov Biela 

nedeľa je na základe rozhodnutia cisára Theodosia Veľkého, ktorý v roku 389 prikázal tým, ktorí 

si osvojovali základy kresťanskej náuky, nosiť biele rúcho. Biela farba je symbolom čistoty aj 

niečoho nového a neplatí to len vo všeobecnosti, ale aj v  našej kresťanskej symbolike. Veď biela 

je symbolom nielen samotného Krista, ale aj niečoho nového – aj nového života, ktorý sa nám 

Boh už pri Krste svätom ponúka vo vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Krstom sa človek mení a 

oblieka si nový odev – Kristov odev. Začína odznova ako práve narodené nemluvniatko. Môžeme 

z milosti vo viere v Trojjediného Boha začať odznova. Veď i nám sa zvestuje dnešné evanjelium, 

ktoré apoštol píše kolosenským kresťanom: „Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a 

neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, 

ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na 

kríž.“ Kristovou smrťou boli aj naše dlžobné úpisy, aj naše priestupky pribité na kríž. Sú tam 

všetky naše previnenia – tie, ktorými sme sa previnili proti nášmu nebeskému Otcovi, ale aj tie 

proti našim blížnym –, a to či už myšlienkami, slovami, alebo skutkami. Takto odzbrojil Kristus 

svojím vykupiteľským dielom moc diablovu pri nás. Takto odzbrojil pri nás i večné zatratenie 

a ponúka nám nový život už tu, na zemi, ktorý v úplne inej kvalite pokračuje v Božom 

kráľovstve, vo večnosti. Z Božej milosti smieme aj dnes začať ako novonarodené deti, ako tí, 

ktorým prináleží čisté, nové rúcho Kristovo: „Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si 

obliekli.“ (G 3, 27) Začať odznova však vyžaduje zanechať staré, hriešne obyčaje a vydať sa 

opačnou cestou. Ako sa teda rozhodneme? Prijmeme ponuku nového začiatku v Ježišovi 

Kristovi? Amen.  

 

Modlitba:  

„Kriste, daj, nech z hriechov vstaneme, s Tebou nový život začneme; obživ nás a ráč nám dať 

seba samých poznať.“ (ES č. 133, 2) Amen.  
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