Milí moji bratia a sestry.
Človek je bytosť, ktorej pozemský život je nevyhnutne spojený so
smrťou. Náš život má len obmedzené trvanie. Sú preto rôzne
spôsoby, ktorými sa človek snaží vyrovnať s touto skutočnosťou.
Niekto sa usiluje, aby jeho existencia pokračovala v jeho deťoch a
potomstve. Iný sa utieka k myšlienke popularity a slávy, ktoré ho majú
urobiť nesmrteľným. Chce sa ľudom navždy pripomínať
prostredníctvom svojich výnimočných diel, či myšlienok. V oboch
prípadoch je vždy však potrebný niekto druhý, kto sa po našej smrti
bude starať o to, aby naše bytie neupadlo do zabudnutia. Je zrejme,
že tu pritom nepôjde o skutočnú existenciu, ale len o spomienku na
danú osobu. Ale aj toto spomínanie raz ukonči smrť spomínajúceho.
Je preto na mieste položiť si otázku: Existuje na svete taká láska k
blížnemu, ktorá by dokázala po smrti zachovať nielen jeho pamiatku,
ale aj jeho samého? Odpoveď nám dáva veľkonočné ráno. Ježiš
vstáva z mŕtvych. Jeho slávne víťazstvo nad smrťou sa stáva
základom pokračovania našej ľudskej existencie. Jeho láska je
silnejšia ako smrť. Tak ako Kristus vstal z mŕtvych, spolu s ním
vstaneme aj my. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom aj naďalej smrť
má posledné slovo a zmyslom ľudského života je cintorín, kde
skončíme ako kus popola, či prachu. Skutočné trvanie nášmu bytiu
môže dať iba ten, ktorý je tu navždy, ten kto nevznikne a o chvíľu
zanikne. Jediným takým je Kristus. On nezachováva len spomienku
na naše pozemské jestvovanie, ale umožňuje nám vďaka svojmu
zmŕtvychvstaniu, existovať v ňom navždy. Ľudská na seba odkázaná
láska, nestačí na to, aby premohla smrť. Jedine Kristova láska je toho
schopná. U Ježiša hodnota lásky presahuje hodnotu života. Preto
prijíma potupnú smrť na kríži, aby nám ukázal, čo znamená milovať
do krajnosti. Naša nesmrteľnosť a viera vo večný život má preto
základ v tejto bezhraničnej Ježišovej láske. Chce, aby sme boli v jeho
prítomnosti večne šťastní.
Radostná správa veľkonočného rána je odovzdávaním svedectva, že
láska premohla moc smrti a že naša situácia sa tým úplne zmenila.
Hrob je prázdny. Ten, ktorý v ňom ležal, už tam viac nie je. Kristus
naozaj vstal zmŕtvych! Je naďalej živý a prítomný. On, ktorému na
kríži málokto veril, sa predsa ukázal ako Boh. Z porazeného sa stal
víťaz. Ježiš už viac nepatrí minulosti, žije v prítomnosti a garantuje
nám budúcnosť. Je Božím večným "dnes". Ponúka novú nádej tým,

ktorí žijú v tme beznádeje a strachu. Svetlo tým, ktorí žijú v biede a
utrpení. Život tým, ktorí žijú v otroctve hriechu. Zmysel tým, ktorí už
nemajú prečo žiť.
Dovoľme teda, aby vzkriesený Ježiš vstúpil do nášho života, prijmime
ho ako priateľa s dôverou: On je náš život!
Požehnané veľkonočné sviatky.

