Zamyslenia po 1. nedeli po Veľkej noci 8. apríla 2018
Nedeľa 8. apríla 2018 – 1. nedeľa po Veľkej noci
Piesne: ES č. 209, 600
Text: J 20, 11 – 18
„11Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12a na
mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave
a druhého pri nohách. 13Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a
neviem, kam Ho položili. 14Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že
je to Ježiš. 15I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to
záhradník, a povedala mu: Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si
Ho odnesiem. 16Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky:
Rabbúni! to znamená Majstre! 17Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k
Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi,
k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. 18A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla
Pána a že jej to povedal.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nachádzame sa vo veľkonočnom období, keď rezonuje radosť z Kristovho vzkriesenia!
Radosť zo života nad smrťou! Radosť z víťazstva Božieho Syna nad diablom a temnosťou
sveta! Témou dnešnej 1. nedele po Veľkej noci je „Blahoslavená viera“ – Viera, ktorá
v dnešnom evanjeliu (J 20, 11 – 18) zmenila užialenú a zármutkom zdrvenú Máriu na
radostnú zvestovateľku vzkrieseného Pána. Viera, ktorej pôvodcom, centrom, obsahom
a životodarnou silou sa stal Víťaz nad smrťou – Ježiš Kristus! Aký smutný až beznádejou
naplnený bol jej príchod k hrobu. Mária plače, lebo jej nádeje zomreli vo chvíli Kristovej
smrti na golgotskom kríži... Ani po nahnutí sa do hrobu si Mária nedokáže kvôli zármutku
pripustiť, že Kristus žije. Videla síce anjelov – Božích poslov – ohlasovateľov veľkých
Božích skutkov, no jej žiaľ akoby pochoval akúkoľvek nádej na radosť. Vzkriesený Kristus
oslovuje utrápenú Máriu jej menom a vo chvíli tohto osobného dotyku slova mení jej
pochybnosť na dôveru, jej žiaľ sa mení na nevysloviteľnú radosť a v jej srdci sa rodí viera.
Viera, ktorá všetok Máriin žiaľ, utrápenosť a beznádej zanecháva v prázdnom hrobe
a zmocňuje ju ísť k Pánovým učeníkom a zvestovať, že Ježiš žije! Že Ho na vlastné oči videla
i počula! Blahoslavená viera, drahí bratia, milé sestry, je hybnou silou, ktorá nás nemôže
nechať len tak nečinne stáť. Jej centrom a obsahom je Vzkriesený Boží Syn! Ten, ktorý nás

dvíha vtedy, keď padáme. Ten, ktorý dáva našej viere krídla, aby mohla vzlietnuť tam nad
obzor ľudských predstáv, keď strácame nádej. Ten, ktorý nám zotiera slzy z očí a hovorí nám:
„Neboj sa, môj si Ty – moja si!“ Ten, ktorý zostupuje s nami do hrobu a vraví nám: „Ja som
vzkriesenie a život!“ Ten, ktorý nás pozná po mene a svojím slovom nás oslovuje
dennodenne. Ten, v ktorého knihe života sú zapísane aj tie naše mená v nebesiach. A preto:
„Choďte, zvestujte: Ježiš žije a verným svojim vždy blízky je. Čo nám prikázal, to konajme a
vieru v Neho zachovajme! Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá,
keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!“ (ES 600, v. 4) Amen.

Modlitba:
Vzkriesený Pane náš, Teba dnes vzývame a vrúcnym srdcom oslavujeme za Tvoje
vzkriesenie, ktoré otvorilo brány aj našich hrobov a uisťuje nás o Tvojej veľkosti a nesmiernej
láske k nám. Úprimne Ti vyznávame, že mnohokrát sme veľmi slabí vo viere. Prosíme,
odpusť nám naše slabosti a posilni našu vieru svojou prítomnosťou. Vzbudzuj v nás Duchom
svojím Svätým túžbu po Tvojom slove, spoločenstve Tvojho ľudu a ochotu ísť aj k tým, ktorí
Ťa nepoznajú či odmietajú. Použi si nás a sprav si z nás ohlasovateľov a zvestovateľov
Tvojich predivných a mocných skutkov. Tebe, vzkriesený Pane náš, nech znie z našich sŕdc
a úst večne Haleluja! Amen.
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