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Хrт0съ воскрeсе!
Christos vstal z mŕtvych!

Вои1стинну воскрeсе!
V pravde vstal z mŕtvych!

Drahí duchovní otcovia, v Christu milovaní bratia a sestry!

Воскrніz дeнь, и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, и3 дрyгъ дрyга њб8и1мемъ.
рцeмъ брaтіе и3 ненави1дzщымъ нaсъ, прости1мъ вс‰ воскrніемъ.
Vzkriesenie Iisusa Christa z mŕtvych je najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva a celého stvorenstva. Je to víťazstvo Bohočloveka nad smrťou, zrušenie podsvetia, počiatok iného, nového, večného života – «и3н0гw житіS вёчнагw начaло» (Paschálny kánon, 7. pieseň). V Christovom Vzkriesení je zakódovaný zmysel a poslanie človeka. Cez Christovu obeť a Vzkriesenie sa človek v Cirkvi
stáva účastným na Bohoľudskej prirodzenosti Iisusa Christa.
V Christovom Vzkriesení bolo vzkriesené celé ľudstvo a ľudskej prirodzenosti bola vrátená nesmrteľnosť. Pravda, dočasná smrť ako usnutie zostáva a má svoj zmysel, ale bola navždy odstránená beznádejnosť umierania, pretože ľudskej prirodzenosti je daná moc vzkriesenia práve premožením smrti v Osobe Christa (sv. Ján Zlatoústy, Komentár na list Židom, homília 17, 2).
Christova obeť na Kríži, Jeho krv zmyla všetky naše hriechy. Ak chceme byť účastní na živote
s Christom, je nutné aj to, aby sme v spolupráci s Christom odpustili tým, ktorí nám ublížili, alebo
nás nenávidia. Práve k tomu nás vyzývajú slová piesne «и3 ненави1дzщымъ нaсъ прости1мъ вс‰
воскrніемъ». Majme na pamäti, že hriech je priepasťou nielen medzi ľuďmi, ale i medzi Bohom
a človekom. Bez odpustenia našim blížnym nie je možné prežívať ozajstnú radosť z Christovho
Vzkriesenia, lebo nie sme v tesnej jednote s Bohom, ktorý je Láska (1 Jn 4, 8).
A preto dnes, keď sa celá Cirkev i stvorenstvo tešia z víťazstva lásky nad zlom, zamyslime sa
hlbšie nad sebou, či nám niečo nezoslabuje našu radosť z prežívania týchto krásnych a duchovne
bohatých dní.
V Katechetickom slove sv. Jána Zlatoústeho sme počuli, že aj ten, kto prišiel na hostinu v poslednú chvíľu, sa má tešiť rovnako, ako ten, kto prišiel na začiatku, lebo hostina je pripravená pre
každého. Pre všetkých – tých, čo sa postili, ale i tých, čo sa nepostili – je pripravené spoločné kráľovstvo, lebo z Christovho Hrobu vyviera odpustenie našich hriechov.
Nepozerajme na hodnoty, ktoré nám ponúka svet okolo nás, ale vnímajme hodnoty, ktoré nám
Christos Svojím Utrpením a Vzkriesením pripravil – t. j. večný život. Ak sa budeme tešiť
z Christovho víťazstva, z Christovho Vzkriesenia, budeme sa i zbavovať pút pozemského konzumu
života. A po týchto krásnych paschálnych dňoch zistíme, že hodnota nášho života môže byť trochu
iná, než o akú sme sa usilovali pred Veľkým pôstom a Svätou Paschou. Spoznáme to vtedy, ak vo
víre každodenného zhonu a povinností sa aspoň na chvíľu pozastavíme a prehodnotíme cestu, po
ktorej kráčame.

Sviatok Christovho Vzkriesenia je slávnosťou víťazstva Božieho Syna nad našimi hriechmi
a zlom. A je zároveň aj výzvou k prehodnoteniu našich hodnôt, lebo ak sme donedávna vynakladali
veľké úsilie o získanie materiálnych statkov, moci, slávy, postavenia, či o to, aby sme prežili
v ťažkej situácii, tak dnes pri hrobe vzkrieseného Christa vidíme, že blaho, po ktorom túži naša duša, dostávame zadarmo.
Cirkev nás vyzýva, aby sme si očistili duchovné zmysly: «њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ
непристyпнымъ свётомъ воскресeніz хrтA блистaющасz» – „očisťme si zmysly a budeme vidieť Christa
žiariaceho v neprístupnom svetle vzkriesenia“. Bez vnútorného pozastavenia sa a duchovného umytia nebudeme vidieť pravé svetlo Christovho vzkriesenia. Nedokážeme sa posilniť novým životodarným nápojom, prameniacim z hrobu Christovho vzkriesenia, a nespoznáme jeho pravú hodnotu.
Tieto sviatky budú pre nás síce príjemnou, ale len formálnou záležitosťou.
Duchovní otcovia, bratia a sestry!
Radujme sa z toho, čo nám pripravil Spasiteľ. Lebo v tejto radosti lepšie spoznáme, že Christovo vzkriesenie je pre nás najväčšou životnou istotou. Ak sme v Christu zomreli, s Christom budeme
žiť naveky (Rim 6, 8). Veď v Christa sme pokrstení, v Christa sme oblečení (Gal 3, 27),
a v Christovi, v Jeho Tele – vo Svätej Cirkvi sme zjednotení.
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