
„Živý Kristus“
Suspírium: „Keď som ho  uvidel,  padol  som mu k  nohám ako  mŕtvy.  On
položil na mňa pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý.
Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“
(Zjav 1,17-18) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 203: „Haleluja! Krista slávme…“ 

Pozdrav: „Hospodinova pravica sa pozdvihla,  Hospodinova pravica  mocne
zasiahla! Kde sú tvoje rany moru, smrť? Kde je tvoj osteň, podsvetie?“ (Žalm
118,16; Oz 13,14) Amen.  

Suma evanjelia: je  zapísaná vo Svätom Písme ako ju  čítame v Prvom liste
apoštola Pavla v 5. kapitole v šiestom až ôsmom verši takto:
„To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé
cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným
chlebom; veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Slávme teda
sviatky  nie  so  starým  kvasom  ani  s  kvasom  zloby  a  neprávosti,  ale  s
nekvaseným chlebom úprimnosti a pravdy. ( IK 5, 6-8) 

Pieseň:  Chválospev  č.  420.  1-5.  verše:  „Ó,  zástupy  nebeské  i národy
pozemské...“
    
Vzdych: Ďakujem  Hospodinovi  z  celého  srdca  v  kruhu  úprimných,  v
zhromaždení.  Zaistil  pamiatku  svojim  divom;  milostivý  a  milosrdný  je
Hospodin. (Žalm 111,1.4) Amen.

Lekcia: Evanjelium podľa Lukáša 24,1-12
V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si
pripravili. 2 Kameň našli odvalený od hrobu. 3 Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša
nenašli. 4 Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v
žiarivom  odeve. 5 Ženy  sa  preľakli  a  sklonili  tváre  k  zemi.  Ale  muži  im
povedali: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu, bol vzkriesený.
Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei: 7 ‚Syn človeka musí byť
vydaný  do  rúk  hriešnikom  a  ukrižovaný,  ale  tretieho  dňa  musí  vstať  z
mŕtvych.‘“ 8 Tu si  spomenuli  na jeho slová, 9 vrátili  sa  od hrobu a  všetko
porozprávali  Jedenástim a  všetkým ostatným. 10 Bola  to  Mária  Magdaléna,
Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. 11 Ale
tým sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 12 No Peter vstal a bežal k



hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým,
čo sa to stalo. 
 
V     Duchu a     v     pravde, modlíme sa. Modlitba:  
„Buď požehnaný nebeský Otče náš, ktorý si nás vykúpil zo smrti vzkriesením
Ježiša  Krista  pre  živú  nádej.“  (IPt  1,3)  Buď velebený  verný  Hospodine,  že
každý môže predstúpiť pred Tvoju tvár, aby sa zúčastnil prevelikej radosti.
Vyznávame Ti, Pane, drahý Ježiš, že chceme Ťa vidieť. Ty si Božia tvár, ktorá
sa pozrela zoči-voči smrti  do očí,  len Tvoja láska utíši  naše sťažnosti.  Ty si
svetlo, prosíme Ťa, prebuď naše životy, aby naša dlhotrvajúca noc pominula.
Spasiteľu náš,  chceme veľmi dlho a v kľude premýšľať o Tvojom živote,  o
Tvojej  smrti,  o  Tvojej  službe,  aby sme spoznali,  čo  prisľúbil  a  dokonal  náš
milostivý Boh. Dnes už vieme, že v Tvojom utrpení iste nachádzame pokoj, a
v Tvojej  smrti  je  skrytý  náš  nový  život.  Teraz  už  je  nám  jasné,  že  len
spoločenstvo  s Tebou  v znamení  kríža  a  prázdneho  hrobu  podáva  liek  na
všetko, čo nás skutočne trápi. Pomôž nám aj v tento čas, keď žijeme v dobe,
keď naše kostoly sú prázdne, aby sme boli veľmi pokojní, lebo aj Tvoj hrob je
prázdny. Nebeský všemohúci Kráľ! Chceme počuť veľmi osobne, že Ty žiješ a
kraľuješ,  aby sme sa zbavili  ťarchy biedy,  pochybnosti  a úzkosti,  ktorá nás
pritlačila k múrom obáv a strachu. Láskavo Ťa prosíme, drahý Ježiš,  uľahči
nám tieto Veľkonočné sviatky, aby sme skrze Tvojho slova a Ducha svätého
vyčistili hlavy, a mali jasno v tom, kde Ťa nemáme hľadať. Nájdi nás ako si
našiel aj spoločenstvo Tvojich učeníkov, aby sme prijali dary Ducha Svätého.
Povstaň, Hospodin, zachráň nás! Amen.       

Pieseň: 484. chválospev 1-3. verše: „Žije môj Spasiteľ, ja viem...“

Vzdych: „Keď potom Jákob pokračoval v ceste, na ktorú sa vybral, stretli ho
Boží anjeli. Ale anjel povedal ženám: A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom,
že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiley.“ (IMojž 32,2 Mt
28,5a,7a)

Text: Evanjelium podľa Lukáša 24, 5-6a 
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Evanjeliu  podľa  Lukáša  v  dvadsiatej  štvrtej
kapitole v piatom verši: 
Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: „Prečo hľadáte
živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený.



Milí bratia a milé sestry, vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské
zhromaždenie

v Pánu Ježišovi!

„Čím skôr. Vyrážame včasráno. Ideme, ako je to možné.“ Takto zmýšľali tri

ženy: Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova, ktoré patrili medzi učeníkov

Pána. (viď. Lk 8,1-3) Mali v sebe obrovské nutkanie, aby navštívili to miesto,

Kde Ho videli  poslednýkrát.  (viď.  Lk 23,55) Je  to  cesta  do ríše smrti,  alebo

cesta za skutočným zdravím? Cesta. My dnes nevyrážame, my dnes ostávame

doma,  bratia  a sestry,  ale  v našich  domácnostiach  oslavujeme  Ježišove

vzkriesenie. Prvý moment, prvá myšlienka a prvé sústo nech je aj včasráno,

i po celý deň nutkanie po spoločenstve s Kristom. Prvý deň v týždni sa stal pre

kresťanov  jediným  dňom.  Deň  Pána.  (Zjav  1,10)  Deň  oslavy  Vzkrieseného

Krista.  Čas,  kedy  Boh  hovorí  jasne  a zreteľne  ako  na  počiatku:  „Nech  je

svetlo!“ (IMojž 1,3) Ráno, skoro ráno, za šera mať jasné videnie. Všetko mali

pripravené, a napokon boli sklamané. Boli tam, ale Ježiša už nikde. Skutočne

dorazili ku Kristovi? Cesta, ktorá vedie k Ježišovi, môže byť častokrát slepou

uličkou,  totiž  doraziť  k Ježišovmu  hrobu  neznamená  doraziť  k živému

Kristovi.  Hrob  pripomína  smrť.  Kameň  uvalený  na  Ježišov  hrob  je  ťažký

a oddeľuje náš svet od podsvetia. Na prvú Veľkú noc sa chceli stretnúť živí

s mŕtvymi, ale pri Ježišovom otvorenom hrobe ich čaká nečakaná správa. Ako

to je možné? Vedeli všetko o živote Ježiša Krista, putovali s Ním, ba dokonca

svojím majetkom pomáhali, ale o Jeho smrti nevedeli nič, pritom Pán Ježiš im

všetko povedal. Otvorený hrob je nepochopením udalostí. Zatvorený hrob, to

by bol  v poriadku.  Ženy ako hlavné aktérky Veľkonočných sviatkov neboli

pripravené  na  Ježišov  otvorený  hrob.  Otvorený  hrob  už  upozorňuje  na

paradoxnú skutočnosť: „Niečo sa stalo skoršie, akoby sme dorazili.“ Prichádza

nepochopenie  zo  strany  človeka,  ale  i najlepšie  Božie  riešenie.  Ony  videli



všetko. Ako to? Čo videli, to nie je posledná jasná správa o tele Ježiša Krista?

Častokrát  si  nevieme  vysvetliť  veci,  o ktoré  sme  sa  nepričinili.  Učeníci  sú

pomätení, lebo si myslia, že to je posledné, čo oni videli, ale nie. Každý náš

sviatok,  milí  bratia,  drahé sestry sa začína vždy s veľkým nedorozumením.

Musíme si uvedomiť a dobre zafixovať, že Pán Ježiš i my všetci sme v Božích

rukách,  a nie  vo  vlastných.  Našu  nezrozumiteľnosť  pomáha i dnes  rozuzliť

Božia pomoc. Veľká noc je sviatkom Božej pomoci. Prázdny hrob Ježišov je

Božia  pomoc  na  umlčanie  Tvojho  a môjho  strachu  zo  smrti.  Chápať  Boží

úmysel s naším životom to je  Božia pomoc. Práve preto významnú udalosť

ohlasujú  nebeskí  poslovia,  ako  na  začiatku  evanjelia  v prípade  Vianoc.  Sú

vierohodní svedkovia živého Boha. Hovoria pravý opak toho, čo konali tieto

ženy. Hrob nikdy nebol, a nikdy nebude príbytkom živých, ale mŕtvych. Ešte

pred  nedávnom  Ježiš  jasne  pred  saducejmi  jednoznačne  vyznal  o svojom

Otcovi, kým je a kým nie je: Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre

neho všetci žijú.“ (Lk 20,39) Ježiš Kristus bol Bohom vzkriesený.  Vzkriesený

Kristus  je  živý  Boh  a o tom  svedčil  svojim  učeníkom  až  do  dňa

nanebovstúpenia: „Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o

Božom  kráľovstve,  aby  tak  mnohými  spôsobmi  dokázal,  že  žije.“  (Sk  1,3)

Svedkovia nebies poukazujú na túto skutočnosť: „Vidíte, niet ho tu.“ Čo ste

videli vy, to je minulosťou. Čo vidíte teraz, v tom je skrytá vaša budúcnosť.

„Niet ho tu“, je vyjadrenie o novom živote s veľkým začiatočným písmenom

Ž. „Niet ho tu“, je Božia výpoveď o živote a smrti človeka. „Niet ho tu“, je

výzva pre  nás  všetkých,  aby sme Ho otvorene hľadali.  „Niet  ho tu“,  je  to

vyhlásenie Neviditeľného o tom, že Ježiš bol vzkriesený. „Niet ho tu“, je to

vyhlásenie  najväčšieho  protikladu  na  tejto  zemi,  s ktorým  sa  môžeme

vyrovnať len s Pánom Ježišom. Život je  totiž  plný protikladov.  Aj  hľadanie



týchto žien je plný protikladov. Tento protiklad, protiklad živého a mŕtveho

pozná len On, ktorý „bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným

až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno

nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi,

na zemi aj  v podsvetí.“  (Fil  2,8-10) Tento protiklad vie  i  dnes  vysvetliť  len

Ježiš. Božia činnosť bola dovŕšená v Jeho živote. Až do konca konal a koná

i dnes Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista. Otec milosrdenstva a Boh všetkej

útechy.  Čo  bolo  nutné  pre  človeka  spraviť,  Boh  to  vykonal  v osobe  Ježiša

Krista.  Vrátil  skutočný  obsah životu  človeka.  Veľkosťou  láskavého  Boha je

rozsah Jeho pomoci v Ježišovi Kristovi. On nám totiž nezariadil len život, ale

vyriekol  i posledný  verdikt  nad  naším  nepriateľom:  smrťou.  Bola  to  nie

hocijaká pomoc v osobe Ježiša Krista ako o tom píše Izaijáš: „Dali mu hrob s

bezbožnými a s bohatým našiel  smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach

nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život

ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí

Hospodinov zámer.“  (Iz  53,9-10) Hľadáš  i dnes  obsah svojho  života?  Čo je

obsiahnuté v tvojom živote? Len Božia všetko obsiahla pomoc nám pomôže.

Ježiš ide i dnes pred nami, hovorí a reční pravdu o našom živote vždy a všade.

Drahý brat, milá sestra vo viere! Skloň sa tvárou až k zemi, daj úctu svojmu

Spasiteľovi,  ale  nehľadaj  Ho vo  svätom hrobe v Jeruzaleme.  Skloň sa  pred

Pánom  života  a  smrti,  aby  si  počul  radostnú  novinu  od  vierohodných

svedkov.  Len s Ním máš vyhraté.  Len s  Ním budeš víťazom nad všetkým.

Amen.    



Modlitba:
Ďakujeme Ti, Otec, Syn, i Duch Svätý, že skrze Tvojho slova sme pochopili, čo
si nám jedine Ty daroval.“ (viď. IK 2,12) Nie je to naša bojazlivosť, ale Tvoja
mohutná sila,  vďaka ktorej  nikto  nepozná vnútornú prázdnotu,  ale  spozná
Teba,  našu  pomoc.  Ďakujeme,  že  Tvoje  Slovo  je  svetlo  pre  nás.  Zem  síce
pokrýva temnota, ale nad nami zjavuje Tvoja sláva. ( viď. Iz 60,2-3) Vieme ako
si nás vytrhol  zo všetkého zlého diela a zachránil  si  nás pre svoje  nebeské
kráľovstvo.“ (IITim 4,18) Blízko je Tvoja spravodlivosť, vychádza Tvoja spása
a Tvoje rameno súdi národy.“ (Iz 51,1) Prosíme Ťa o Tvoje konanie v našom
živote a o naše nedorozumenia. Odpusť nám, že vo všetkom sa odporúčame
ako  Boží  služobníci,  ale  nemáme  veľkú  trpezlivosť.  V  súženiach,  v
nedostatkoch, v úzkostiach, ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme,
ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa
majú  všetko.“  (IIK  6,4.10)  Sme  plní  protikladov.  Prosíme,  zmierni  naše
protiklady  skrze  krv  Ježiša  Krista,  aby  sme  sa  radovali  z toho,  čo  si  nám
pripravil. Ďakujeme, že si naším skalným útočiskom, oporou všetkých rodín,
oporným bodom sirôt a vdov. Do Tvojej milosti porúčame našu krajinu, Ty
máš aj pre ňu riešenie, prosíme o odpustenie hriechov, modlime sa za chorých,
za  tých,  ktorí  stoja  pred  rozhodnutiami,  za  tých,  ktorí  stoja  na  hraniciach,
alebo sú v karanténnych zariadeniach. Modlime sa za lekárov, za zdravotné
sestry, za policajtov a za vojakov v službe. Pomôž našej domácej izolácii, lebo
vieme,  Ty si  sa   rozhodol,  že  nás  zachrániš,  lebo  Ty  si  naša  skala  a  naša
pevnosť.“  (Žalm  71,3)  Upevňuj  našu  vieru,  lásku  a  nádej,  aby  sme  boli
pripravení na všetko. Oživ nás pre zmŕtvychvstanie nášho Pána. Amen.

Modlitba Pánova

Ofera: „Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní
celú zem! Amen, amen.“ (Žalm 72,19) 

Požehnanie: „Ja  viem,  že  môj  Vykupiteľ  žije  a  nakoniec  sa  postaví  nad
prachom! Moje vnútro už hynie túžbou.“ Amen. (Job 19, 25.27b)

Pieseň 414. chválospev 1-3. verše: „Kristovi sláva, ktorý z mŕtvych vstal!“


