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Bohom milovaný kresťanský ľud, duchovní otcovia, bratia a sestry, 

CHRISTÓS VOSKRÉSE! 

Opäť nadišiel čas privítať sviatok sviatkov – deň Christovho Zmŕtvychvstania, v ktorom nám Spa-
siteľ daroval drahocenný poklad Svojej milosti – spravil nás účastnými na svätej Eucharistii, prostred-
níctvom ktorej môžeme opravdivo prežiť paschálnu radosť. 

Keď Boh stvoril človeka, ponúkol mu život – Svoj, večný, Božský život. Človek však zapochybo-
val, zneužil svoju slobodu a pokúsil sa Boha oklamať. Zabil tým nielen seba, ale i celé «stvorenstvo 
podrobil pominuteľnosti». Odvtedy ono spolu s ním vzdychalo a «trpelo pôrodné bolesti» v nádeji, 
že «bude oslobodené z otroctva skazy» a opäť «privedené do slávy Božích detí»1 (Rim 8, 20-22). 

Keď «nadišla plnosť času»2 (Gal 4, 4) a Boh poslal na svet Svojho jednorodeného Syna, človek sa 
opäť «vyznamenal» - odsúdil na smrť a pribil na Kríž samotného svojho Spasiteľa. Ale práve smrť 
Božieho Syna na Kríži sa stala definitívnym víťazstvom Božej lásky nad zlobou a smrteľnosťou človeka 
a Jeho Vzkriesenie opäť darovalo ľuďom večný život. V jednej zo stichír sobotnej večerne sa hovorí: 
«Christe, hoci Ťa zajali ľudia neprávosti, no Ty si môj Boh a ja sa nehanbím: bili Ťa po chrbte, 
nepopieram to:  bol si ukrižovaný a ja to netajím: chválim sa Tvojim Zmŕtvychvstaním, lebo 
Tvoja smrť mi priniesla život: všemohúci a ľudomilný Pane, sláva Ti»3. 

Christovo Zmŕtvychvstanie presmerovalo chod dejín ľudstva od skazy a zániku k všeobecnému 
vzkrieseniu. Dalo nový zmysel celému stvoreniu. Všetko, čo bolo stvorené, bolo Vzkriesením Christa 
nasmerované do «nového neba a novej zeme», v ktorých «už smrti nebude»4 (Zj 21,1.4). 

Na tomto svete sa častokrát stretávame s prejavmi fyzickej a duchovnej smrti. Mnohými spôsobmi 
sa môžeme presvedčiť o pravdivosti slov apoštola Jána: «Celý svet leží v zle»5 (1 Jn 5, 19). Dokazuje 
to nielen minulosť ľudstva, ale i dni, čo prežívame, poznačené vojnovým ničením, šírením klamstiev, 
nezmyselným násilím a utrpením veľkého množstva ľudí. Pre mnohých z nás jedinou útechou a istotou 
v tejto dobe zostali Christove slová: «Vo svete budete sužovaní, ale nebojte sa, ja som zvíťazil nad 
svetom!»6 (Jn 16, 33). V nádeji na tento Boží prísľub prosme vo svojich modlitbách za zastavenie 

                                                 
1 ...суетё бо твaрь повинyсz не в0лею, но за повинyвшаго ю5, на ўповaніи, ћкw и3 самA твaрь свободи1тсz t раб0ты 

и3стлёніz въ своб0ду слaвы чaдъ б9іихъ. вёмы бо, ћкw всS твaрь съ нaми совоздыхaетъ и3 сболёзнуетъ дaже донн7э. 
2 Е#гдa же пріи1де кончи1на лёта... 
3 Ѓще и3 ћтъ бhлъ є3си2 хrтE, t беззак0нныхъ мужeй: но тh ми є3си2 бGъ, и3 не постыждyсz: біeнъ бhлъ є3си2 по плещeма, 

не tметaюсz: на кrтЁ пригвождeнъ бhлъ є3си2, и3 не таю2: востaніемъ твои1мъ хвалю1сz: смeрть бо твоS жив0тъ м0й, 
всеси1льне и3 чlвэколю1бче гDи, слaва тебЁ. (7. hlas, v sobotu na večerni) 

44 И# ви1дэхъ нeбо н0во и3 зeмлю н0ву... и3 смeрти не бyдетъ ктомY. 
5 ...мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ. 
6 Въ мjрэ ск0рбни бyдете: но дерзaйте, ѓзъ побэди1хъ мjръ. 



všetkých vojen a duchovné posilnenie tých, ktorí kvôli ním trpia. Podľa svojich možností a schopností 
staňme sa pre trpiacich «predĺženou rukou» Christa – Toho, Ktorý utešuje a povzbudzuje, prináša nádej 
a dodáva silu, chráni a sýti človeka. 

Svet, v ktorom žijeme, je rozdelený na bloky a aliancie. Politické strany sa ustavične zoskupujú a 
preskupujú, vytvárajú rozmanité koalície a opozície. Častokrát sa aj od nás kresťanov očakáva, že sa 
budeme správať podobným spôsobom. Mnohí sa usilujú i do cirkevného prostredia a slovníka vniesť 
politické termíny a spory, nacionalizmus, neznášanlivosť, agresivitu a ostatné spoločenské neduhy. Ne-
vedia, že pri najrozličnejších sporoch a konfliktoch tohto sveta si my kresťania vždy vyberáme zostať 
verní Christovmu prikázaniu – byť s tými, čo trpia, s tými, ktorých svet považuje za «slabých a bezvý-
znamných, takých, čo za nič nestoja», ale ktorých si Boh vyvolil, aby zahanbil tých, čo si o sebe 
myslia, že sú «múdri, mocní a urodzení»7 (1 Kor 1, 27) tohto sveta. 

Usilujme sa šíriť okolo seba svetlo nádeje, ktorú prinieslo Christovo Zmŕtvychvstanie. Odhaľme pre 
seba i pre tento svet, že prameň večného života, ktorý vyviera v Christovej Cirkvi, je nevyčerpateľný. 
Vždy aktuálne sú Christove slová: «Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 
v posledný deň»8 (Jn 6, 54). Vydajme svojim životom svedectvo o tom, že sme Boží ľud a patríme Chris-
tovi. Vnesme do tohto sveta, občas takého strápeného a zúfalého, novú nádej, o ktorú svet tak ľahko pri-
chádza, a obnovme v sebe lásku, lebo tá «vysychá, keď sa množí neprávosť»9 (Mt 24, 12). 

Napriek ťažkým životným okolnostiam, ktoré mnohí z nás prežívajú – alebo práve kvôli nim – ná-
jdime v sebe silu zveriť seba a celý svoj život Christovi. Obráťme sa k Nemu slovami modlitby sv. 
Ignatija: «Pane, nech moje oči vidia, čo je správne»10 (Ž 16, 2), veď ja patrím Tebe. Celý môj život, 
ba i moja smrť je v Tvojich rukách. Tvoja pravica sa usiluje nasmerovať ma na Tvoju cestu. Bez Tvojej 
pomoci by som už dávno beznádejne zablúdil, nenávratne zahynul. Bol som Tvoj skôr než som začal 
jestvovať. Daj, aby som bol Tvoj počas celého svojho pozemského života a zostal Tvoj naveky». 

Modlime sa všetci za to, aby nadchádzajúce sviatky Christovho Zmŕtvychvstania prežil celý svet 
v mieri a duchovnej radosti! 
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7 ...но б{zz мjра и3збрA бGъ, да прем{дрыz посрами1тъ, и3 нeмwщнаz мjра и3збрA бGъ, да посрами1тъ крBпкаz: и3 худорHднаz 
мjра и3 ўничижє1ннаz и3збрA бGъ, и3 не с{щаz, да с{щаz ўпраздни1тъ. 

8 Kдhй мою2 пlть и3 піsй мою2 кр0вь и4мать жив0тъ вёчный, и3 ѓзъ воскрешY є3го2 въ послёдній дeнь. 
9 ...и3 за ўмножeніе беззак0ніz, и3зсsкнетъ любы2 мн0гихъ. 
10 ...џчи мои2 да ви1дита правоты6. 
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