ČLOVĚK
JE STVOŘENÝ
PRO NESMRTELNOST
Je akorát po jednom pohřbu. Mám v sobě ale hluboký
pokoj. Vím, že jsme-li spojeni s Bohem, je všechno v pořádku.
Bez Boha je tou nejsilnější veličinou smrt, s ním ale naopak
život. Stejný život, který jsme dostali na počátku, který nás
s ním pojí a který nikdy nekončí. Je to Bůh, kdo člověku dal
dech života a ten se stal živou duší. (srov. Gn 2,7). Existuje-li
Bůh, pak existuje i věčný život pro člověka. Žijeme tak již
v čase radosti, ale bez něj to nemůžeme vidět.
Ježíš neustále učedníkům opakuje: „Nebojte se! Já jsem
zvítězil nad smrtí.“ Jistě, smrtelný člověk, stvořený zároveň
pro nesmrtelnost, se cítí ohrožen a stále v sobě onen vnitřní
konflikt mezi smrtelností a nesmrtelností bolestně pociťuje.
Jsme-li ale s ním, již nežijeme v krajině smrti.
Tam, kde je Ježíš, tam není smrt. Ježíš a smrt se
navzájem vylučují. Jsme jím neustále obklopeni, obklopeni
jeho laskavou přítomností, obklopeni životem, který se
nám chce dávat ve stále plnější míře. On, jak řekl, přišel,
abychom měli život a měli ho v plnosti.
Se svolením zpracováno podle knihy Ladislav Heryán, Exotem na této zemi, kterou
vydalo nakladatelství Portál. Redakčně upraveno.

V AŠE SRDCE
AŤ SE NECHVĚJE
ÚZKOSTÍ !

V ĚŘTE VE MNE !
J Á JSEM VZKŘÍŠENÍ
A ŽIVOT .
(J EŽÍŠ K RISTUS )
Ježíš Kristus říká:
Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věřte ve mne! Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít navěky.
Já jsem cesta, pravda a život! (srv. Jan 11,25. 14,1.6).
Kristus vstal z mrtvých jako první z těch, kteří zesnuli.
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který z mrtvých
vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista
Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým
Duchem, který sídlí ve vás. (srov. Řím 8,11; 1Kor 15,20)

