Suspírium: „Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej
pravici je večná blaženosť.”(Žalm 16, 11)
Pieseň: Chválospev č. 199: „Vo sviatky veľkonočné...”
Pozdrav: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k
nemu.“( Žalm 34,9)
Suma evanjelia: Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé
nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Včasráno prvého dňa po sobote, hneď po východe
slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“
Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a
napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha a zľakli sa. No on im povedal:
„Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol
vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že
vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ Nato rýchlo vybehli a utekali
od hrobu, pretože sa ich zmocnila hrôza a úžas. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. (Mk
16,1-8)
Pieseň: Chválospev č. 413:1-5: „Kriste, Ty si ležal v hrobe...“
Vzdych: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“(Fil 4, 13)
Lekcia: List Rimanom 8, 31-39
„Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril
vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na
Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý
zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto
nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota,
nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás
za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval.
Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani
budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť
odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

Modlitba:
S vďačnosťou stojíme pred Tebou, náš zmŕtvychvstaný Pán a ďakujeme Ti, že posledné slovo
nemá ani smrť, ani tma, ale objavuješ sa medzi nami ako svetlo sveta. Ešte stále sa ozýva
dobrá správa, že Ty si vzkriesenie a život. Modlíme sa pred Tebou za život, ktorý Ťa aj dnes
uznáva ako jediného Pána. Modlíme sa za otvorenosť našich sŕdc, aby sa veľký kameň, ktorý
uzavrel vchod do Tvojho hrobu, mohol odvaliť od našich často skamenených a stvrdnutých
sŕdc. Prosíme, daruj nám také vnútro, aby svetlo Tvojho slova mohlo nájsť medzery, bolesti,
neodpustiteľné slová, naše choroby a sťažnosti, aby sme sa prebudili k novému životu.
Prosím, pomôž nám nezostať cudzincami, ale daj, aby sme sa stali účastníkmi veľkonočného
zázraku.
Drahý náš Pane, modlíme sa za našu vieru, za posilnenie našej viery a budovanie našich duší,
aby sme boli požehnaní i tentokrát s Tebou a priblížil si sa k nám tak, aby sme Ťa našli znova
ako Pána našich životov, nášho jediného Spasiteľa a zdroja nášho kvalitného života.
Daj nám vedieť, Hospodine, že keby si sa mal pozerať na naše hriechy a opomenutia, nemohli
by sme byť v tejto podobe v duchu s naším zborom i s Tebou. Len skrze Tvojho svätého
Syna, ktorý pre nás vstal, nás prijímaš. Prosíme Ťa, očisti nás skrz svätej krvi Tvojho Syna,
aby sme boli Tvojimi deťmi, ktorí túžia po pravde a svetle Tvojho svätého Slova. Prosíme,
vypočuj nás pre Syna, ktorý za nás zomrel a bol vzkriesený. Amen.
Pieseň: Chválospev č.421:1-3: „Ježiš pre naše spasenie...“
Vzdych: „Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Len on je moja
skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť.
Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh.“(Žalm 62,6-8)
Biblický text: List Rimanom 8,34
„Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po
Božej pravici a prihovára sa za nás.“
Slávnostné zhromaždenie, milí bratia a drahé sestry v Ježišovi Kristovi!
Ježiš už nosil za nás ťarchu Božieho súdu a kliatbu hriešneho života. Ak môžem
považovať Veľký Piatok za všetko osobné, že sa modlil za moje pokánie a za odpustenie
mojich hriechov, potom moja cesta k Otcovi je slobodná. Tak moje vyslovené a túžobné:
„pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov“, môže byť slobodným prejavom toho, čo prežívam

s Ním, že môžem byť užitočným človekom, ktorý môže slúžiť vzkriesenému Pánu. Ten, kto
žije z milosti, toho nič nemôže odlúčiť z okruhu Božej príťažlivosti, pretože vie, Komu uveril
a Komu dôveruje.
Jedným z najväčších zázrakov je, keď Kristus bol vzkriesený a do dnešného dňa nie
sme vysporiadaní s týmto biblickým príbehom. Tomu ešte uveríme, že sa narodil, pretože sme
obklopení životmi, ktoré prišli na tento svet. Pri kríži si tiež môžeme pokľaknúť a úprimným
srdcom prijať Jeho službu, že aj za nás zomrel, a odovzdal svojho ducha. Vo všetkom
poslúchol, čo mu Boh zveril. Dokonca aj skutočnosť smrti je uveriteľná, pretože sme už stáli
pri hroboch milovaných, ktorých sme stratili. Tých, s ktorými sme kráčali po ceste nášho
života. Boh pre nás však vykonal oveľa viac.
Tam, kde ľudská myseľ ukončí život, Boh dá dvojbodku a prichádza pokračovanie,
pretože smrť nemá posledné slovo. Boh nás nestvoril preto, aby sme sa opäť obrátili na prach,
ale má plán s našimi životmi. Dostávame osobné úlohy, prežívame osobné radosti, zápasy a
utrpenia, aby otestoval našu vieru. Naše kedysi vyznané vyznania sú iba lietajúcimi slovami,
alebo skutočne najhlbšie pocity našich sŕdc, ktoré zahŕňajú aj to, o čom Ježiš otvorene hovorí:
„ja žijem, aj vy budete žiť.” (Jn 14,19) To znamená, že v deň súdu môžem ísť k Otcovi skrze
krv Ježiša Krista, a bez ohľadu na priepasť medzi človekom a Bohom prejdem týmto krížom
odvážne, pretože som zasľúbeným Božím dieťaťom. On je bratom všetkých, ktorí veria v
Jeho zmŕtvychvstanie, pretože pre nás bolo doranené Jeho telo a bola vyliata krv, aby nás
očistil a daroval účastenstvo na Jeho vzkriesení.
Iba Boh môže súdiť naše životy a Ježiš je ten, kto niesol tento súd, ktorý sa modlí za
nás pred našim Otcom až do konca nášho života, a pripravil pre nás miesto u svojho Otca (Jn
14, 3) aby sme Ním už tu na zemi žili tak, že na náš každodenný život nevplýva hriech, ale
Božie uistenie, ktoré sa sa zakladá na budúcnosti skrze Jeho pečate milosti, ktorá je naša skrze
krv Ježiša Krista. Musíme sa naučiť prijať túto milosť, aby sme boli človekom, ktorého Boh
naozaj príjme a chce vidieť vo svete ako svedka vzkriesenia.
Milí bratia, drahé sestry! Nepozerajme sa na tie dni, ktoré sú už za nami, ale sledujme Boží
prístup k budúcnosti, že aj keď sa vysťahujeme z tohto sveta, nastane vzkriesenie. To je
útecha kresťana. To je stav, v ktorom môžem prijať Božiu slávu, a to stačí, aby som uveril, a
to prijal. Kristus, ktorý namiesto mňa dokonal vôľu svojho Otca, svoju dušu odovzdal do Jeho
rúk, a Otec ho vzkriesil na tretí deň. Nepotrebujeme väčší zázrak, nepotrebujeme väčšie
potešenie počas Veľkonočných sviatkov alebo v našom nešťastnom období, lebo ktorí vedia
žiť z tohto posolstva Krista sú vlastníkmi nebeskej radosti. Vlastníkmi všetkého, čo je

potrebné pre život plný pokoja. Ten človek, ktorý prežíva, že mu Boh odpustil, môže odpustiť
a ospravedlniť sa, hľadá mier, a preto je nazývaný Božím dieťaťom.
Takýto človek sa nepozerá späť, neprelomí svoje minulé trápenia znova a znova,
pretože ich už zahojili Ježišove rany. Takýto človek sa nepozerá dolu a plazí sa svojimi
malými bremenami, ale aj keď má zväzok plný bremien, pozná miesto útechy a v modlitbe sa
ponáhľa pred Ježiša, lebo On kedykoľvek postaví na nohy každých, ktorí trpia fyzickou alebo
duševnou chorobou, a kedykoľvek ho môže požiadať, aby vykonal zázraky v jeho živote a
vyslobodil ho zo všetkého, čo by ho odradila od Božej lásky. Lebo nič nás nemôže odlúčiť od
Božej lásky a túto lásku k nám nepreukázal v pandemickej forme, ale

dal svojho

jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. (Jn 3,16)
Vzkriesenie by malo byť zmŕtvychvstanie na večný život, nie vzkriesenie na večné zatratenie.
Veríš drahý brat a milá setra, že Boh nás vychováva na večný život pre Ježišove zásluhy?
Veríš, že On je schopný vládnuť na tróne nášho srdca formou pokoja budúcej istoty, ktorý
odstraňuje všetky naše starosti a dáva nám taký mier, aký môže len On sám poskytnúť? Nie je
to náš temperament, nie je to naša budúca sila alebo naša myseľ, ktoré určujú našu budúcnosť,
ale sme skrze Ježiša Krista vsunutí do Božieho plánu ako Jeho poslušné deti. Keď sa zrodí v
našom srdci viera v Kristovi, neodstrčme milosť od seba, ale starajme sa o seba, starajme sa o
svoju dušu, aby sme boli pripravení stáť pred Božou tvárou, lebo „vieme, že všetky veci
slúžia na dobro tým, čo milujú Boha.“ (R 8,28)
Ak s otvoreným srdcom a vnímavými ušami budeme počúvať posolstvo Veľkonočnej
radosti, môžeme skutočne hovoriť o šťastných Veľkonočných sviatkoch, ktoré budú súčasťou
našej oslavy. I keď príroda okolo nás vykazuje obnovenie, a my sme zaťažení so svojimi
hriechmi, vedzme, že Boh ich prevzal. Každú ďalšiu chvíľu svojho života dostáva človek ako
dar, a vie, že všetko smeruje k večnému životu. Naša voľba je vždy individuálna, do tohto
rozhodnutia nezasahuje hlava rodiny, nemá veľa spoločného so starším bratom, pretože
osobne musíme my sami uviesť: „verím, že Ježiš žije a že skrze Neho budem aj ja žiť. Verím,
že Jeho ukrižovanie sa stalo aj pre mňa, a budem súčasťou vzkriesenia.“
Modlime sa za moc Ducha Svätého, aby nám darované semená viery rástli v našich
srdciach a skutočne slúžili v našich rodinách, komunitách, zhromaždeniach tak, aby tento svet
videl, že máme niečo spoločné so vzkrieseným Kristom, ktorý je cesta, pravda a život pre nás
všetkých. Amen.

Modlitba
Všemohúci Otče skrze Pána Ježiša Krista!
Ďakujeme Ti za zázrak zmŕtvychvstania a s vďačnosťou Ti prinášame naše životy, našu vieru
a prosíme Ťa, aby si nás v duchu posilni, aby sme mohli byť Tvojimi vernými deťmi, ktoré
dokážu prijať dobro aj zlo.
Prosíme Ťa, aby si nás formoval svojím slovom, aby sme nešli do zatratenia, ale boli prijatí do
večného života, aby sme sa nemuseli báť vykročiť na cestu, ktorú si pripravil pre nás v
Kristovi. Pomôž nám, aby sme sa nepozerali na názory ostatných, ale na skutočnosť, že s
Tebou chceme žiť v radosti a zároveň aj v minimách našich životov. Oživ nás, aby sme našli
spôsob, ako sa od Teba neodtrhnúť, ale každý deň sa živiť Tvojím Svätým Slovom. Ty si
všade, kam ideme, Ty vieš, čo prežívame, a my vieme, že nás neopustíš. Modlíme sa za
všetkých našich bratov a sestry. Ty vieš, kto bojuje, kto žije v utrpení, preto Ťa prosíme, aby
si nás oslobodil od všetkých bremien pre Krista. Zbavte nás našich obáv a starostí, aby sme
očakávalo pomoc len od Teba. Modlíme sa za osamelých , za pokoj rodín, za tých, ktorí
zápasia s vážnymi chorobami, za tých, ktorí už stratili svojich blízkych. Prosíme Pane, aby si
nás potešil radostným posolstvom Veľkej noci. Modlíme sa za tento chorý svet. Pripomeň
nám každý deň, že si miloval tento svet a dal si mu svojho Syna, aby ten, kto v neho verí,
nezahynul, ale mal večný život. Posilní nás, zvyšuj našu dôveru a vieru. Vypočuj našu
modlitbu za svojho Jednorodeného Syna, nášho Pána. Amen.
Modlitba Pánova
Ofera: „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného
darcu miluje Boh.“ (IIK 9,7)
Požehnanie: „Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými
povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, 12 aby tak meno nášho Pána
Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.”
(2Tes 1,11-12)
Pieseň Chválospev č. 418:1-4 „Kristus Pán je vzkriesený…”

