
 

PASCHA 

CHRISTOS VOSKRESE!    Týmto radostným pozdravom Vás chcem pozvať k sláveniu Paschy. Vie sa tešiť dnešný 

kresťan z vlastnej viery? Načo nám je zmŕtvychvstalý Mesiáš? Čo znamená Pascha pre mňa? Môžeme to ľahko 

pochopiť tak, ako manžel a otec 8 detí v istom veľkom meste, ktorý hovorí: „Bol som už hore, keď zazvonil budík. 

Päť hodín ráno. Čas rozhýbať sa. Niekoľko mesiacov som mal zvyk zvaliť sa z postele na kolená a začať deň 

modlitbou. „Dobré ráno, Bože,“ začínal som. Ale dnes som ostal ležať a pomyslel som si: „Dobrý Bože, zase je ráno.“ 

So strachom i hnevom znášam obavy o účty, hypotéku, zariadenia, potraviny... Ako si tento mesiac rozdelím peniaze? 

Komu zaplatím a kto bude musieť počkať? Auto potrebovalo opravu, mal som nečakané výdavky. Okrem stresu aj 

obavy o deti. Moja dcéra a sedem synov sú úžasní, ale dvaja starší synovia plánujú vstúpiť do armády. Podporím ich, 

ale myšlienky že ich zabijú alebo zrania, neodchádzali z mojej mysle. A boli tu aj zmeny v zamestnaní. Noví 

šéfovia, nové postupy, hovoria o prepúšťaní, samý zmätok. Nie, nechcel som vstať z postele. Naša rodina však 

roznáša noviny sedem dní v týždni a moja manželka i deti potrebovali moju pomoc. Padol som na kolená, pomodlil sa 

a obliekol. V práci sa zaťaženie zvyšovalo. Bolo na nás ako to zvládneme. To bolo každodenné bremeno. Niekedy ma 

to drvilo. Ale ako zvyčajne, zvládli sme to. Od rána som riešil  projekt. Keď som už bol na konci a stretol sa s 15 

rôznymi skupinami ľudí, vypadla elektrina. Počítač odišiel a  ja som stratil všetko. Okolo obeda som naozaj musel 

odísť. Nasadol som do auta, keď som zrazu uvidel blesk. Ako keby ma zasiahol elektrický šok. Cítil som takmer 

neodolateľné nutkanie šoférovať. Naštartoval som auto. Nemal som poňatie, kam idem. Až keď som na križovatke 

v meste zabočil doľava, došlo mi, že idem do chrámu.  Dnes som nemal niečo také v pláne, ale čosi ma ťahalo na 

parkovisko pred chrám. Deň bol studený a sychravý – dokonale sa hodil k mojej nálade. Cítil som, že práve tu mám 

byť. Po niekoľkých minútach, takmer akoby ma niesla nejaká vlna, som vystúpil z auta a vošiel som do chrámu. Bol 

prázdny a tmavý. Slabé denné svetlo sotva prechádzalo cez okná. Kľakol som si v zadnej časti a  začal modlitbu: 

„Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať...“ Ďalej som sa nedostal. V tichu som povedal všetko, čo 

som mal na mysli, sťažoval som sa, prosil som o pomoc a rozprával som. Všimol som si, že už viac necítim bremeno. 

Keď som zdvihol hlavu a pozrel sa, Vzkriesený Pán bol priamo predo mnou. Po mojej ľavici bol otesaný kríž 

s korunou. A medzi nimi bol bohostánok. Hlavou mi preletela myšlienka, ako keď sa žiarovka naplno rozsvieti. Predo 

mnou bol celý príbeh. Videl som to v jednom okamihu – odpoveď na moje modlitby, obavy a sťažnosti: Ježišova 

smrť, jeho zmŕtvychvstanie a jeho prítomnosť! Nielenže trpel, zomrel a vstal z mŕtvych za mňa: bol tu, osobne 

prítomný v bohostánku, a čakal na mňa. Ukrižovaný a Zmŕtvychvstalý bol tu so mnou. Moje myšlienky sa vrátili 

k problémom, ale teraz boli ako snehové vločky, ktoré padali na veľký oheň. Nie, nevedel som, aké zamestnanie si 

vyberú moji synovia, ale veril som, že sú v rukách Otca, ktorý ich miluje viac než ja. A pokiaľ ide o peniaze, môžem 

sa porozprávať s manželkou a určiť si priority. Boh nám pomôže. Veď nám pomohol aj v ťažších časoch – napríklad 

keď sme pre požiar prišli o dom a  náš syn bol vážne chorý a takmer zomrel. Strach bol preč. Hlbšie som pochopil, že 

vždy môžem predložiť svoju bolesť a obavy Ježišovi, nech sú akékoľvek. On šiel na kríž a vie všetko o utrpení. 

Keďže vstal z mŕtvych, ukazuje mi svetlo na konci tunela. Vždy na mňa čaká – čaká na každého, aby som prišiel 

k nemu a úprimne sa s ním porozprával. Je vždy ochotný počúvať, podporovať a viesť ma. Nejakú chvíľu som tam 

sedel, radoval som sa, že stres a obavy odišli. Zažil som Paschu. Osviežený som vyšiel von. Stále bolo sychravo 

a chladno, ale slnko vykukovalo a oblaky mali krásnu modrozelenú farbu. Nastúpil som do auta a zavolal som 

manželke. Odpovedala mi svojím zvyčajným: „Ahoj, úžasný manžel!“ Začal som počítať, čo všetko viera chráni a 

rieši. A čo naša viera, využívame ju? Je čas radovať sa z viery každý deň. Lebo CHRISTOS VOSKRESE!                                                       

    

                    o. Rastislav Baka 


