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VEĽKONOČNÉ POSOLSTVO 2020
“Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla,
že kameň je od hrobu odvalený. “ (In 20, 1)

V Kristu milí veriaci, drahí bratia a sestry!
Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania začína evanjeliom, ktoré nám predstavuje
človeka, ktorý sa ponáhľa, aby vykonal niečo veľmi dôležité. V čas ráno, ešte za
tmy, Mária Magdaléna išla k hrobu. Pre mnohých to bol čas najsladšieho spánku,
ale pre ňu to nebolo veľmi zavčasu na to, aby si vyliala horkosť duše pri
Ježišovom hrobe, pretože nemohla nájsť útechu v dôsledku toho, čo sa stalo. V to
skoré ráno si však Mária Magdaléna všimla, že kameň pri vchode do hrobu bol
pohnutý. V tu noc sa pri Ježišovom hrobe niečo stalo, čo dáva nový zmysel
všetkému. Ale Mária Magdaléna stále žije v horkosti, čo tlačí jej dušu, a vo tme,
čo obklopuje svet, a neuvedomuje si, k čomu povedie toto jej ponáhľanie sa na
úsvite dňa.
Uvažujúc o tejto povzbudzujúcej scéne, pred našimi očami sa odohráva ďalší
nedávny okamih, ktorého sme mohli byť svedkami, keď večer 27. marca slávil
pápež František na rímskom Námestí sv. Petra osobitnú modlitbu, žehnal mestu a
celému svetu, zverujúc Božiemu milosrdenstvu ľudstvo, ktoré trpí šírením nového
koronavírusu. Pri podobných požehnaniach je Námestie sv. Petra zvyčajne
miestom stretnutí pútnikov a turistov, ale teraz bolo prázdne. Tma zostupovala na
mesto a zrýchľujúci sa dážď akoby oživoval nádej na očistenie v smutnom svete.
Jednoduchý obrad sa ešte viac zvýraznil zvláštnym gestom pápeža, ktorý, keď
požiadal o príhovor Panny Márie pred jej ikonou, išiel k zázračnému krížu, kde
prosil za odvrátenie nešťastia, ktoré nás postihlo, a modlil sa za oslobodenie
celého sveta spod bremena tejto pandémie.

Príprava na sviatok Pánovho zmŕtvychvstania sa tento rok odohrala aj pre nás vo
veľmi zvláštnej atmosfére. Naše pokánie a túžba po obnove boli zatienené ťažkou
skúškou, z ktorej sa zrodili hlboké obavy a čoraz väčší strach. Volanie k Bohu v
živote ľudí sa zosilnilo, lebo od Neho očakávame pomoc a ochranu v čase skúšky.
Ale táto pomoc akoby sa nechala dlho očakávať v týchto ťažkých chvíľach.
Niektorí by povedali, že Boh nadhodnotil svoje stvorenie, pretože si myslel, že
človek, ktorý sa považuje za takmer všemohúceho, dokáže svoju situáciu
zvládnuť sám. Iní dokonca tvrdia, že Boh opustil človeka pred silami, ktoré
presahujú ľudské hranice, a ktoré rýchlo ničia všetky zdroje, na ktorých si toto
krehké ľudstvo vybudovalo svoj život a šťastie. Aby sa ľudstvo chránilo pred
infekciou, bolo nútené izolovať sa s obmedzenými rezervami a neustále hľadať
nové zdroje nádeje na záchranu života.
Medzi vyššie uvedenými dvoma momentmi hľadám ten bod spojenia,
prostredníctvom ktorého môžeme tento rok objaviť zázrak veľkonočného
zmŕtvychvstania, zázrak života a možnosť obnovenia života. Ťažké udalosti
Veľkého piatku poskytujú spojenie medzi cestou Márie Magdalény k hrobu a
realitou zdôrazňovanou pápežom Františkom počas jeho modlitby,
skutočnostiam, ktorým dnes aj my čelíme, a napriek temnote, ktorá nás obklopuje,
stále veríme vo svetlo, veríme vo víťazstvo, veríme v život. Pretože aj pre nás
veľkonočné sviatky znamenajú skorú rannú cesta, ešte za tmy!
Táto ranná cesta nás vedie cez temnotu Veľkého piatku, keď je Ježiš vedený pred
Piláta, aby ho odsúdil na smrť. Vidíme scénu, v ktorej sa títo dvaja muži
stretávajú tvárou v tvár: Pilát, ktorý má moc rozhodnutia, váha a snaží sa uniknúť
zodpovednosti za rozhodnutie. Podľahne však tlaku zúrivého davu a odsudzuje
Ježiša na ukrižovanie. Na druhej strane Ježiš v tomto čase hovorí aj o Božom
kráľovstve, kam chce viesť všetkých ľudí vrátane Piláta. Dokonca aj prokurátor
pocítil závažnosť tohto pozvania, ale nemal odvahu prijať Pravdu (V 18, 37-38),
namiesto toho zvolil druhú alternatívu: podriadil sa vôli davu.
Nie je toto stretnutie medzi nimi úzko spojené s veľkonočným posolstvom!? Boh
poslal svojho jednorodeného Syna, aby nám daroval nový život. Uzavrel túto
novú zmluvu smrťou svojho Syna na kríži. Urobil pre nás všetko, a tým nás
postavil pred rozhodnutie: S Ježišom alebo bez neho? Len teraz počas skúšky
alebo v celom našom živote? Musíme sa s ním stretnúť, musíme ho spoznať v
každej životnej situácii, aby sme mohli obstáť pri ňom!
V súčasnej situácii, na našej ceste k Veľkej noci, nám hovorí aj iná scéna Veľkého
piatku. Ježišovo telo je zložené z kríža, vložené do náručia svojej matky a
potom pochované. (Mt 27, 57-361, Lk 23, 53-56). Nikto nemôže zažiť väčší
smútok, ako keď stratí to, čo je pre neho najcennejšie. Po slovách „Dokonané je!“

zhaslo posledné svetlo nádeje a potom všetci, ktorí kričali a manipulovali davom
proti Ježišovi, ponížene odišli. Vykonali prácu, ktorá ich navždy ochudobnila. Ale
Mária spolu s malou skupinou Ježišových blízkych priateľov prežíva túto stratu
hlboko ľudským spôsobom. Matka drží mŕtve telo svojho syna v náručí a potom
pochová Toho, ktorým bolo pohrdnuté a ktorý bol zabitý bezbožnými tohto sveta.
Zažiť nekonečnú lásku Boha, dôverovať Tomu, ktorý za nás zomrel, aby nás
pozval na svetlo života - to je znak nového začiatku ľudského života. Toto ticho
hrobu je výzvou na nové rozhodnutie. Je to ticho, v ktorom sa nanovo definuje
hlboká a úprimná túžba hľadať Boha.
Drahí bratia a sestry, tento rok oslavujeme Pánovo zmŕtvychvstanie za
neobvyklých okolností. Nemôžeme prehliadnuť prekážky, ktoré nám bránia
spoločne osláviť najväčšiu slávnosť kresťanstva: v kostole pastier spolu s
veriacimi, v rodine rodičia spolu s deťmi, starí rodičia spolu s vnúčatami a so
všetkými tými, ktorých milujeme, ktorí sú nám milí a s ktorými chceme zdieľať
radosť z veľkonočných sviatkov. Toto všetko tento rok chýba, ale to nám nebráni
v tom, aby sme sa znova ocitli v nádhernom Božom pláne. Preto, keď sme sa
rozhodli byť s Ježišom, nech trpezlivo prežívame pokoj znovuzrodenia, aby sme
mohli v skorých ranných hodinách, keď je ešte okolo nás, ale aj v nás tma, vyraziť
s Máriou Magdalénou na cestu nádherných Božích skutkov. Lebo hrob je
otvorený a z neho žiari svetlo, ktoré prináša život do celého sveta!
Prajem všetkým, aby Vám sviatok zmŕtvychvstania Ježiša Krista priniesol obnovu
do života, posilnil Vám vieru a dal Vám odvahu svedčiť o Božej láske!

Veľký Varadín, na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána 2020.
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