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Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
V dejinách národov a ľudskej spoločnosti, v dejinách cirkvi aj v živote jedinca sa smutné, ťažké, tienisté
udalosti striedajú s udalosťami svetlými, nádejnými a radostnými.
Keby sme nikdy nezažili tie ťažké dni, nevedeli by sme si vážiť dni pokoja a radosti. Keby nebolo tmy,
nevedeli by sme si ceniť svetlo. Keby sme nikdy neboli vystavení útlaku, nevedeli by sme si dosť vážiť slobodu.
Keby sme nikdy neboli postavení zoči-voči skutočnosti smrti, zrejme by sme nevedeli doceniť, akú cenu má
život.
Podobne to bolo aj v živote Pána Ježiša Krista. Najvýraznejšie sa to prejavilo vo dvoch tesne za sebou
nasledujúcich udalostiach. Prvú nám pripomenul Veľký piatok, deň pamiatky Pánovho umučenia a smrti na
kríži. Udalosti tohto dňa boli bolestné. Všetko vzbudzovalo dojem, že bola ukrižovaná pravda, že spravodlivosť
bola ubitá nespravodlivosťou, že sa zloba stala víťazom nad láskou.
Dnešná veľkonočná slávnosť je však dňom nesmiernej radosti, dňom víťazstva pokornej pravdy, dňom
spravodlivosti, slobody, dňom svetla, ktoré žiari od prázdneho Kristovho hrobu. To svetlo má takú veľkú
intenzitu, že pretvára aj dejiny nášho sveta.
Kristovo víťazstvo prináša slobodu, pokoj, radosť. Je víťazstvom života nad smrťou, prináša nádej,
ktorá nezahanbuje.
Veľkonočná udalosť je priamo spojená s Pánovou cirkvou. Viera v Ježiša z Nazareta ako viera v Krista –
Mesiáša je podmienená skutočnosťou Kristovho zmŕtvychvstania, ako to píše apoštol Pavel: „Ak Kristus nebol
vzkriesený, je prázdne naše kázanie a prázdna je aj vaša viera... Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.“
Pri otvorenom a prázdnom Kristovom hrobe sa dokazuje pravdivosť slov 118. Žalmu: „Pravica
Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu.“ Táto skutočnosť bola, je a zostane trvale platnou.
Naproti tomu agresívne zlo a chaos z neho vyplývajúci majú ohraničenú moc i ohraničený čas. Pamätajme na to,
že musíme byť plní tej pravdy. Tak môžeme žiť a konať vedomí a presvedčení, že pravica Hospodinova
dokázala silu, že Ježiš Kristus je Víťaz a náš Spasiteľ, a tak aj našou cestou, pravdou i naším životom.
Prajeme Vám i Vašim rodinám požehnané veľkonočné sviatky!
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