Chválospev na vzkrieseného Krista (sv. Meliton Sardský)
Napísal Balek Robert
Utorok, 06 Apríl 2010 14:11

Chápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i staré, večné i časné, porušiteľné i
neporušiteľné, smrteľné i nesmrteľné. Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v
predobraze, večné v milosti; porušiteľné je v obetovaní baránka, neporušiteľné v Pánovom
živote; smrteľné je v jeho pochovaní do zeme, nesmrteľné v jeho zmŕtvychvstaní.

Zákon je starý, ale Slovo nové; predobraz je časný, milosť večná; baránok je porušiteľný, Pán
neporušiteľný; on sa obetoval ako baránok, vstal z mŕtvych ako Boh.

Lebo „ako baránok bol vedený na zabitie“, a pritom nebol baránkom, a „ako ovca, ktorá
onemie“, a nebol ani ovcou. Predobraz sa pominul a zjavila sa skutočnosť: namiesto baránka
Boh a namiesto ovce človek, ale v človeku Kristus, ktorý v sebe zahrnuje všetko.

A tak obetovanie baránka, slávenie Veľkej noci a čítanie Zákona mali za cieľ Krista Ježiša, kvôli
ktorému sa všetko dialo v Starom zákone, tým viac potom v novom poriadku.
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Zákon sa stal Slovom a Starý sa stal novým, (ale obidva vyšli zo Siona a Jeruzalema), príkaz sa
zmenil na milosť a predobraz na skutočnosť, baránok na Syna, ovca na človeka a človek na
Boha.

Pán, hoci bol Bohom, obliekol si človeka, trpel za trpiacich, bol uväznený za zajatca, odsúdený
za vinníka, pochovaný za pochovaného, no vstal z mŕtvych a zvolal mohutným hlasom: „Ktože
ma môže odsúdiť? Nech pristúpi ku mne!“ Ja som odsúdeného oslobodil, mŕtveho oživil,
pochovaného vzkriesil. Kto sa môže prieť so mnou? Hovorí: Ja som Kristus, ja som zničil smrť,
ja som zvíťazil nad nepriateľom, ja som pošliapal podsvetie, zviazal silného a uchvátil človeka
do nebeských výšin; ja, hovorí, ja, Kristus.

Poďte, teda, ľudia všetkých národov, stmelení hriechom, a prijmite odpustenie. Lebo ja som
vaše odpustenie, ja som spásna a veľkonočná obeta, ja som baránok obetovaný za vás, ja som
váš kúpeľ, ja som váš život, vaše vzkriesenie, ja som vaše svetlo, vaša spása a váš kráľ. Ja vás
vynesiem do nebeských výšin, ja vás vzkriesim z mŕtvych a ukážem vám Otca, ktorý je na
nebesiach; ja vás vyvýšim svojou pravicou.

Z Veľkonočnej homílie biskupa Melitona Sardského
(Cap. 2-7, 100-103: SC 123, 60-64. 120-122)

Obetovaný Baránok nás vyslobodil zo smrti pre život

Proroci predpovedali veľa vecí o veľkonočnom tajomstve, ktorým je Kristus; „jemu nech je sláva
na veky vekov. Amen.“ On prišiel z neba na zem kvôli trpiacemu človeku; v lone Panny sa doň
obliekol a vyšiel ako človek; v tele podliehajúcom utrpeniu vzal na seba utrpenie trpiaceho
človeka a zničil utrpenia tela; duchom, ktorý nemohol zomrieť, zabil vrahyňu smrť.

Viedli ho ako baránka, zabili ho ako ovcu, vykúpil nás zo služby svetu akoby z Egypta a
vyslobodil nás z diablovho otroctva akoby z faraónovej ruky; našu dušu označil svojím Duchom
a údy nášho tela vlastnou krvou.
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On hanbou pokryl smrť a diabla rozplakal ako Mojžiš faraóna. On udrel neprávosť a
nespravodlivosť odsúdil na neplodnosť ako Mojžiš Egypt.

On nás vyviedol z otroctva na slobodu, z tmy na svetlo, zo smrti do života, spod krutovlády do
večného kráľovstva a urobil z nás nové kňazstvo a vyvolený ľud naveky. On je veľkonočný
baránok našej spásy.

On v mnohých mnoho vytrpel: v Ábelovi ho zabili, v Izákovi mu zviazali nohy, v Jakubovi utekal
do cudziny, v Jozefovi ho predali, v Mojžišovi vyložili na vodu, v baránkovi bol prebodnutý, v
Dávidovi prenasledovaný a v prorokoch pohanený.

On si vzal telo z Panny, zavesili ho na drevo, pochovali do zeme, vstal z mŕtvych a vystúpil do
nebeských výšin.

On je baránok, ktorý nevydal hlas; on je zabitý baránok; on sa narodil z Márie, krásnej ovečky;
jeho vzali zo stáda a viedli na zabitie; večer sa obetoval a v noci ho pochovali. Na dreve ho
nepolámali a pod zemou nepodľahol rozkladu. On vstal z mŕtvych a vzkriesil človeka z hlbokého
hrobu.

Z homílie biskupa Melitona Sardského o Veľkej noci
(Nn. 65-71: SC 123, 95-101)
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