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Čo by bolo, keby nebolo vzkriesenia?
Náš život – pôst bez Veľkej noci?
Pápež František vo svojom apoštolskom liste Radosť evanjelia
píše: Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. A
zdôrazňuje, že: Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých,
ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť,
sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty a
osamelosti. A pri inej príležitosti povedal: Nikto nie je vylúčený
z radosti, ktorú udeľuje Pán. K tomu, aby sme boli naplno ľuďmi,
dospievame vtedy, keď sme viac než ľuďmi. Čo to znamená? Keď
Bohu dovolíme, aby nás vyviedol za hranice nás samých, aby sme
obsiahli plnosť pravdy o našom bytí. Pri týchto jeho slovách si
môžeme modliť otázkami: Akými sme kresťanmi? Napĺňa nám
srdce radosť, keď sa stretáme so vzkrieseným Kristom? Alebo by
sme patrili k tým, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci?
Aby náš kresťanský život nebol bez Veľkej noci, ba aby sme
mohli opravdivo radostne žiť, potrebujeme si znova a znova
svojím srdcom i svojou dušou oživovať, čo znamená Ježišovo
vzkriesenie. Vonkajšie zvyky a tradície nám niekedy môžu
pomôcť, inokedy nás môžu odviesť od skutočnosti, akou je
Kristovo zmŕtvychvstanie. Prečítajme si evanjeliovú udalosť,
ktorú nám podáva evanjelista Matúš (28, 1-10). Ona nás
pozýva znova spoznať a prežiť to, o čo ide. Pretože práve

skutočnosť, že Kristus vstal z mŕtvych, od základu mení náš
život.
Pán Ježiš sa pre nás stáva Víťazom nad smrťou, Kráľom života!
Ako nás uisťuje svätý Ignác z Loyoly v duchovných cvičeniach:
S ním je totiž víťazstvo isté. S ním môžeme síce trpieť, ale s
ním nemôžeme prehrať. Náš ľudský život môže zdôvodniť iba
vzkriesenie.
Možno ste videli film Čajka. V ňom mladá čajka objaví celkom
nový spôsob života a chce ho odovzdať aj druhým čajkám. Ich
odpoveď? Vyženú ju spomedzi seba. Nato povie: Nebolí ma
natoľko, že ma vyháňate, ale že nechcete nič vedieť o novom
živote. V mene čoho odmieta človek najkrajšiu pravdu života –
Kristovo vzkriesenie? Čo krajšie možno zvestovať ako to, že
raz budeme navždy s Pánom? Ak stratíme večný život, čím ho
chceme nahradiť? Tvrdením, že nejestvuje alebo že o ňom nič
nevieme?
Ak niečo nepoznáme, to ešte neznamená, že to nejestvuje. A po
zmŕtvychvstaní Pána Ježiša už nemôžeme povedať, že nič
nevieme. Azda nechceme či odmietame vedieť?! Bývalý
sovietsky akademik Zubrov povedal svojim ateistickým
poslucháčom: My všetci sme veriaci. Rozdiel je iba v tom, že ja
verím v život a vy veríte v smrť. Nuž, čo, je azda ľahšie veriť v
smrť, nezmysel, nepravdu ako v život, pravdu, krásu, lásku? A
tak sa aj nás Ježiš pýta: Veríš tomu, že ja som vzkriesenie a
život? (porov. Jn 11, 25-27) Čomu veríme?
Žiť z Kristovho vzkriesenia
Francúzsky jezuitský páter Teilhard de Chardin bol
svetoznámy vedec. Mal veľkú túžbu, chcel zomrieť na nedeľu
vzkriesenia Pána Ježiša. Boh mu túto túžbu splnil. Naše ľudské

túžby sú rôzne. No jeho túžba bola najmä vyznaním najkrajšej
našej pravdy života a viery. Žil z presvedčenia, že vzkriesený
Kristus je život, ktorý nepominie; nádej, ktorá nesklamáva;
radosť, ktorú nám nik nemôže vziať; víťazstvo života, ktoré je
isté; je pravdou, ktorá nás oslobodzuje od najväčších obáv;
pokoj, aký vie dávať iba On; je láska, ktorá nikdy nezaniká.
Aj pre nás bude dobré, kým druhým hovoríme o vzkriesení,
aby sme sa sami úprimne a pravdivo zahľadeli na svoj život a
skúmali nakoľko sami žijeme z Kristovho vzkriesenia. Pravda
nášho života je taká, ako nám ju zvestuje Ježiš Kristus.
Pochybovať o zmŕtvychvstaní znamená vlastne to isté ako
pochybovať o tom, či náš život i svet majú vôbec nejaký cieľ.
Chráňme si najväčšiu nádej a najväčšiu lásku, bez ktorých by
náš život bol o ničom.
Pane, naplň nás radosťou z tvojho vzkriesenia a pomôž nám
srdcom i mysľou spoznať, čím je pre nás tvoje vzkriesenie.
Jozef Šuppa SJ. Prevzaté z internetu.

