
DOMÁCE POBOŽNOSTI – VEĽKONOČNÉ SVIATKY 
„Prečo?“                                                                                     Veľký Piatok 2.4.2021 
Texty a piesne z pašií 
Text: „Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Éli, Éli, lema sabachthani?“, čo znamená: „Bože 
môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Mt 27,46 
Ani Ježiš sa tej otázke nevyhol? Nevyhol sa  povzdychu, ktorý sa derie každému jednému z nás na pery vo 
chvíľach keď niečomu nerozumieme, keď zažívame nespravodlivosť, bolesť,  hnev, ťažké chvíle, keď sa 
dozvedáme o ťažkej chorobe ktorá nás či blízkych postihla a smrti blízkych.  „Prečo?“, otázka, ktorá 
vypovedá o tom, že niečo v našom živote sa ocitlo mimo našu kontrolu, mimo naše možnosti. Otázka 
„prečo?“ odkrýva ľudskú vnútornú rozpoltenosť, zápas, nestálosť.  Niekedy je len rečníckou otázkou na 
ktorú poznáme odpoveď, inokedy je vyjadrením hlbokej túžby nájsť odpoveď. Pašiové spracovanie 
posledných chvíľ Ježišovho života neobchádza skutočnosť, že tú otázku vyslovil aj sám Pán Ježiš. Na prvé 
počutie je zarážajúca. Veď či Kristus nebol tým, ktorému neboli skryté veci a Božie zámery s Jeho životom.  
Prečo počujeme túto otázku z Ježišových úst? Prečo Ježiš volá „prečo?“. Verím, že preto, aby aj to naše 
„prečo“ nebolo posledným výkrikom úst či vnútra, ale začiatkom cesty na ktorej sa dopracujeme k pokoju.  
Ježišove „prečo“ je vyjadrením účasti na ľudskej bolesti 
O tom či bolo utrpenie a bolesť Ježiša skutočným, alebo len zdanlivými sa v cirkvi viedli diskusie. Evanjeliá 
potvrdzujú, že Ježiš bol nielen účastný bolesti ako pozorovateľ, ale bolesti bytostne účastný. Radoval sa 
s radujúcimi a plakal s plačúcimi. V niektorých prípadoch zasiahol, aby bolesť odstránil. Zažíval to čo 
v určitých obmenách prežívame každý jeden z nás. Bol jedným z nás. V jeho utrpení, ktoré nesie známky 
nespravodlivého utrpenia Ho vidíme stojaceho v zástupe nás. Kríž je miestom jeho bolesti. Ako čistý, plný 
lásky a pravdy – Boh zostupujúci do sveta – Boh trpí tam, kde trpí človek. Boh trpí s nami. No nie je to tiež 
dôkazom Kristovej bezmocnosti? Veď či nad tým, ktorý vládne všetkému a nad všetkým má moc môže 
vládnuť nespravodlivosť, bolesť a utrpenie. Jedine vtedy, ak sa tomu oddá dobrovoľne - sám od seba. Ak 
tak robí, robí to pre vyšší cieľ. Podstupuje to preto, aby získal niečo veľmi potrebné – nevyhnutné pre tých, 
pre ktorých sa obetuje. Láska totiž v sebe zahŕňa aj bolesť, ktorej sa neprizerá, ale do nej vstupuje. Jedine 
tak je možné umenšiť bremeno bolesti iných. Ježišove „prečo“ je vyjadrením účasti na tvojej bolesti. 
Ježišove prečo je vyjadrením hlbokej priepasti medzi Bohom a človekom a tak aj Božieho súdu 
Otázka „prečo?“ nie je len reakciou na momentálne dianie. Na to čo prichádza a odchádza, na to čo 
niekedy prežívame viac či menej intenzívne. Celý náš život nie je pýtaním sa „prečo?“. (V čase radosti, 
bezpečia a pokoja ide v ústranie.) To „prečo?“ znie z úst ľudí naprieč svetom neustále. Keď sa nepýtame my, 
pýtajú sa iní. Ježišove „prečo?“ z kríža sa pomyslene rozliehajú nad celým ľudstvom.  
Každé „prečo?“ má svoju príčinu. V čom spočíva dôvod Ježišovho „prečo?“. V tom istom v čom má dôvod to 
naše – ktoré bytostne prežívame. V tom čo ničí a berie nám život. To čo nás vrhá do samoty, to čo nás 
oddeľuje od seba navzájom. To čo aj Ježiša vrhlo do samoty – ktorú vyjadruje slovami: „Bože môj, Bože môj 
prečo si ma opustil“. Biblickým termínom povedané je to hriech - tým nebiblickým nevera. Nevera – 
nedôvera. Nevera v to, že sú tú vyššie princípy, ktoré nás presahujú, že je tu Niekto kto tie princípy dal - 
stvoril ich rovnako ako nás, že je tu niekto nad nami ktorý nás  stvoril z lásky a pre lásku. Hriech to je 
nedôvera Bohu – opak dôvery v samého seba. Ježišove poukazuje na priepasť medzi  nami a Bohom, ktorej 
meno  je hriech. Hriech - cesta ľudskej nedôvery voči Bohu spôsobuje to ťaživé čo vyjadrujeme otázkou 
„prečo?“. To čo nás tu na zemi vrhá do samoty a opustenosti, hriech ktorý nás do nej vrhá aj po smrti. To 
„prečo?“, ktoré pôvodne nemalo mať svoje miesto v živote človeka ani nebolo zámerom Stvoriteľa.  
Ježišove prečo nie je tým jediným a posledným slovom 
Ježiš na kríži vypovedá slová, ktoré sa nápadne podobajú slovám 22 žalmu. Otázka  „prečo?“ má svojho 
adresáta. Áno je vypovedaná z toho najnižšieho bodu v ľudskej duši. Kto je adresátom? „Bože môj, Bože 
môj?“. Ježišovo kričanie je kričaním do tmy, no nie kričaním v beznádeji. To že Ježiš podstupuje utrpenie 
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a smrť je dovŕšením jeho dôvery svojmu nebeskému Otcovi. Tú má  až do posledných chvíľ života. Ak by 
tomu tak nebolo tak by nebol zomrel. Dôvera a poslušnosť vyšším zámerom, Božím zámerom ho tam 
viedla. Natrvalo odstrániť príčinu otázky „prečo?“. Áno tej otázky, ktorú povedal Ježiš a ktorú mnohokrát 
povieme aj my kým odídeme z tohto sveta. Avšak potom sa ju už pýtať nebudeme. Ona totiž nemá miesto 
vo večnosti. Lebo všetky dôvody otázky prečo Kristus vzal na seba. Znie však otázka. „Je Ježišovo volanie  
jeho Otcom prepočuté, keďže ho nezachránil  a neušetril utrpenia a smrti? Nie. Tak ako žalm 22 začína 
slovom prečo a ním nekončí, tak aj smrť nie je tým posledným čo počujeme o Ježišovi. Otec nebeský 
Kristovu dôveru nesklamal, kriesi ho z mŕtvych a tak potvrdzuje význam a dôležitosť Kristovej smrti 
a opustenosti na kríži. Na otázku prečo Boh odpovedá. Odpovedá Kristovým vzkriesením a tak deklaruje 
moc života nad smrťou, lásky nad nenávisťou, obeťou nad sebectvom. Ježiš nás svojím prečo pozýva k viere 
- dôvere k nášmu nebeskému Otcovi. 
Keď Ježiš vyslovuje otázku „prečo“ robí tak kvôli nám a pre nás. Robí tak na kríži ktorý je nielen znamení 
Božieho súcitu s našim utrpením, súdu, ale predovšetkým lásky a milosti v ktorej berie na seba všetok náš 
hriech. Robí tak preto, aby sme sa raz po smrti  na tom konečnom zúčtovaní nemuseli v ľútosti nad sebou 
pýtať tú otázku „prečo?“. Amen          (D. Hanko – br. farár) 

Kristus vstal z mŕtvych                                     1. slávnosť veľkonočná 4.4.2021 
Texty:  
Piesne: 128,124, A34, 137,136,150,A36 
Celým kresťanským svetom znie v dnešné ráno zvesť o tom, že Ježiš žije. Kresťania sa radujú z evanjelia, 
ktoré hovorí o tom, že smrť nezvíťazila nad Kristom. A my spolu s nimi môžeme vyznávať a pripojiť sa k 
vyznaniu biblického muža Jóba: „Viem, že môj vykupiteľ žije“. Robíme tak napriek tomu, že si 
uvedomujeme, že vzkriesenie je to čo presahuje náš rozum. Veď skúsenosť rodenia sa a zomierania 
vzkriesenie akoby vyvracalo – šlo proti nemu. Ako sa môže telo, ktoré sa rozloží na prach opäť prebudiť 
k životu. Niekto z kresťanov by povedal máme v tom mať jasno! O tom sa nediskutuje. No toto sú bežné 
otázky, ktoré sa človeku natískajú. Niektorí kresťania si  ich z „bezpečnostných“ dôvodov ani nepripúšťajú. 
Pokiaľ predsa len na to dôjde, tak v tom lepšom prípade nemajú odpovede. Áno zvesť o vzkriesení 
rozdeľuje svet. Sám apoštol Pavol mal s tým skúsenosť, keď v Aténach u mnohých svojich poslucháčov 
nepochodil so zvesťou o vzkriesení Krista. Mnohí vzkrieseniu neverili aj v cirkvi.  Kresťanom do Korintu píše 
slová: Ako to, že niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania? Je vzkriesenie tak dôležité? Apoštol Pavol 
hovorí, že áno. Prehladuje, že na vzkriesení stojí a padá kresťanská viera – teda aj tá naša. Ona však nestojí 
a nepadá na tom či tomu verím, alebo neverím. Moja viera a rovnako tiež nevera nerobí čokoľvek a tak aj 
vzkriesenie pravdivým. Buď je, alebo nie. Avšak viera a nevera vo vzkriesenia majú svoj dopad na život 
človeka, ktoré sa vo svojich dôsledkoch rozchádzajú. Vypočujme si Pavlovu argumentáciu z 1 listu 
Korintským 15 kapitoly vo veršoch 1-20 v prospech vzkriesenia, ale to aké dôsledky má to, keď je 
vzkriesenie popierané.  
1Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate 2 a 
skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo 
uverili. 3 Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše 
hriechy, 4 že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem 5 a že sa zjavil Kéfasovi a potom 
Dvanástim. 6 Potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však 
pomreli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. 8 Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, 
sa zjavil aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som 
prenasledoval Božiu cirkev. 10 Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď 
som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 11 Preto, či ja alebo 
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oni, tak hlásame, a tak ste uverili.  12 Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom 
niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania? 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. 
14 Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. 15 Tak by sa 
zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak 
mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. 16 Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. 17 Ak však 
Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch. 18 A tak by zahynuli aj tí, 
čo zosnuli v Kristovi. 19 Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. 20 
Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli., 

Apoštol Pavol veľmi jasne prehlasuje, že vzkriesenie nie je len nejakým dodatkom - prílepkom v Ježišovmu 
príbehu. Je to neoddeliteľná súčasť evanjelia, kresťanskej zvesti. Je tým na čom záleží a nie je jedno či tomu 
verím alebo nie. Pavol dôležitosť vzkriesenia vyzdvihuje tým, že poukazuje na dopady tvrdenia: „niet 
vzkriesenia“.  
Ak Kristus nebol vzkriesený má to dosah na kresťanskú zvesť 
“Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie“. Bez vzkriesenia niet veľkonočnej radosti, 
iba smútku, lebo všetko končí Kristovu smrťou na kríži. Je to márne? Áno je, lebo ak Kristov príbeh končí na 
kríži nemôžme to nazvať inak ako tragédiou. Pokiaľ nieto vzkriesenia smrť s konečnou platnosťou 
triumfovala. Pán Ježiš predsa predpovedal, že bude vzkriesený. Ak teda nevstal – nebol vzkriesený stal sa 
podvodníkom a klamárom. Popretie Kristovho vzkriesenia spochybňuje celé jeho poslanie aj to čo o sebe 
tvrdil. Evanjelium bez vzkriesenia je polovičným evanjeliom. A polovičné evanjelium nie je skutočným 
evanjeliom.  
Ak Kristus nebol vzkriesený má to dosah na kresťanskú vieru 
Veríme v to, že Kristus dal svoj život ako obeť na odpustenie našich hriechov. Apoštol Pavol však prehlasuje, 
že „ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera  - ešte vždy ste vo svojich hriechoch“. Bez Kristovho 
vzkriesenia niet odpustenia našich hriechov. Niekto by mohol namietať: „Ako vzkriesenie súvisí 
s odpustením?“ Vzkriesenie Krista Pán Boh potvrdzuje celý Kristov život a jeho dielo, ktoré vykonal. Ak toto 
Božie potvrdenie v podobe vzkriesenia nie je, stále zostávame vo svojich hriechoch. Trest za svoje hriech 
budeme musieť niesť sami. Nieto toho, kto by ho niesol namiesto nás a za nás. Hriechy všetkých nás 
zostávajú neodpustené.  
Ak Kristu nebol vzkriesený má to dosah na kresťanskú nádej 
V liste do Korintu Pavol píše tiež, že „ak Kristus nebol vzkriesený... tak by zahynuli aj tí, k čo zosnuli v Kristovi“.  
Hrob, hrobové miesto, cintorín je tým posledný miestom. Bez vzkriesenia sa tam všetko končí, niet 
žiadneho života po smrti. Tak je falošnou nádej všetkých, ktorí prehlasujú, že život smrťou nekončí. Nádej, 
ktorú zvestujeme nad hrobmi tých, ktorí zomreli vo viere v Krista je falošnou nádejou. Niet života po smrti. 
Jediné čo potom je, je to čo žijem tu a teraz.  V tomto koncepte nazerania na život je pochopiteľným  
tvrdenie, že život si treba čo najviac užiť. Ak sa vo viere v Krista zriekame mnohého, aby sme došli omnoho 
väčšieho tak sme „najbiednejší zo všetkých ľudí“. Žijeme život spojený so zriekaním sa mnohého pre to čo 
nikdy nepríde – pre to čo je ilúziou.   
Bratia a sestry. Bez Kristovho vzkriesenia neobstojí ani kresťanská zvesť, ani viera, ani nádej.  
Pavol však v kontexte svedectva Písma   v odvahe a istote prehlasuje: „Ale Kristus však bol vzkriesený“. Kde 
sa v Pavlovi berie tá istota? Istota o vzkriesení pramení zo svedectva Písem, ktoré nielen počul, ale ktorého 
pravdivosť zažil aj so svojom živote. Pavla utvrdzuje vo viere vo vzkriesenie:  
Svedectvo Písma v živote apoštolov. Sú to učeníci s ktorými sa stretol.  Oni vydali svedectvo  o Kristovi, 
ktorého stretli po vzkriesení živého. A neboli to len apoštoli, ale ako píše aj ďalších viac ako 500 mužov, ktorí  
vzkrieseného Krista videli na vlastné oči. Boli to tí, ktorí o všetko vo veľký piatok prišli, no rovnako tí, ktorí 
všetko vo veľkonočnú nedeľu našli. O niektorých z nich my dnes vieme, že pre túto zvesť nádeje zomreli. 
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Pre pravdu o ktorej boli bytostne presvedčení a ktorej sa nevzdali ani vtedy, keď boli konfrontovaní so 
stratou života.  
Svedectvo Písma vo svojom vlastnom živote. Pavol ma osobnú skúsenosť stretnutia so vzkrieseným 
Kristom. Na ceste do Damasku sa z neho – nepriateľa a prenasledovateľa kresťanov stal Kristov 
nasledovník. Moment toho prerodu o 180 stupňov nastal v tom, že zakúsil, že Kristus žije – sám na sebe. 
Bolo to niečo čo natrvalo zmenilo Jeho život. Zažil živého a vzkrieseného Krista.  
Svedectvo Písma v živote cirkvi. Tým tretím dôkazom sú tí, ktorým Pavol zvestoval evanjelium a  ktorí pre 
zvesť evanjelia  uverili vo vzkrieseného Krista. Oni sú pre neho dôkazom, že Kristus je živým a život dávajúci.  
Milí bratia a sestry.  
Dnešný deň je kresťanov zvlášť výnimočným dňom v ktorom sa máme utvrdiť vo viere v evanjelium: 
„Kristus zomrel za naše hriech, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem a zjavil sa“. Preto 
je pre nás plným radosti a nádeje. Tento deň je rovnako  pozvaním k viere v toho, ktorý zomrel a vstal, tomu 
ktorý žije. Niet vo svete krajšej zvesti ako tá, ktorá hovorí že je tu niekto kto premohol smrť, sňal všetky naše 
hriechy a otvoril životu novú krásnu perspektívu pre prítomnosť, budúcnosť a večnosť.  Amen 

(Daniel Hanko – br. farár) 

Vskutku vstal                                       2. slávnosť veľkonočná 5.4.2021 
Texty: Kol 3,1-4, J 20,11-18 
Piesne: 145, 156, 144, 151, A35 
 „A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov, ktoré sa 
volalo Emauzy. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa 
k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi. Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali. Povedal im: Čo je to, o čom sa 
idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich, menom Kleofáš, Mu odpovedal: Ty si 
zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Opýtal sa: A čo? 
Odpovedali Mu: Čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred 
Bohom a pred všetkým ľudom, ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A 
my sme dúfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj 
niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe, a keď nenašli Jeho telo, prišli a povedali, že sa 
im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, 
ale Jeho nevideli. On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! Či to Kristus 
nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v 
Písmach všetko, čo bolo o Ňom. Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a On sa tváril, že ide ďalej. Ale 
zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď 
stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im 
zmizol. I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? A vstali v tú 
hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili: 
Vskutku, vstal Pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa 
lámania chleba.“  L 24,13-34 
Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
Zúfalstvo, strach a beznádej. Pocity, ktoré sa nesú spolu s Ježišovým ukrižovaním. Tie isté pocity prevládajú 
aj u týchto dvoch Emauzských učeníkov. V rozhovore si opakovali a z rozličných stránok preberali udalosti 
posledných dní, udalosti, ktoré viedli k ukrižovaniu Ježiša. Boli to udalosti, o ktorých sa v Jeruzaleme veľa 
hovorilo. Ale nech spomínali akékoľvek podrobnosti a nech uvádzali akékoľvek príčiny, toho, čo sa stalo, 
záver celého uvažovania bol jeden a ten istý: veľký smútok, strach, zúfalstvo a beznádej z toho, že nádeje 
skladané v Ježiša sa nesplnili. Ich nádej spočívala v tom, že Ježiš vyslobodí Izrael ako mocný kráľ. Verili na 
staro zmluvné proroctvo, ktoré hovorí o vojenskom a politickom záchrancovi.  
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Títo dvaja emauzský učeníci nepochopili význam najväčšej udalosti v dejinách ľudstva, pretože sa 
príliš sústredili na svoje sklamania, predstavy, smútok a problémy – dokonca ani nepoznali, že vedľa nich 
kráča Ježiš. Aj my, keď sa začneme príliš zaoberať svojimi nenaplnenými nádejami a zmarenými plánmi, 
pravdepodobne sa minieme s Ježišom a vzdialime sa od posilnenia, ktoré v Ňom nachádzame. Len vtedy, 
keď hľadáme v našom živote  Ježiša, len vtedy spoznáme moc a pomoc, ktorú nám Ježiš môže poskytnúť. 

Keď sa Pán Ježiš priblížil k učeníkom a spýtal sa ich, o čom sa rozprávajú, ani vtedy Ho nepoznali. A 
odpoveď na otázku, ich donútila k tomu, že si tento pocit zúfalstva, strachu a beznádeje museli priznať. 
Okrem toho sa však vo svojej odpovedi museli priznať aj k nevere, pretože pochybovačne odmietali správy 
žien o Ježišovom vzkriesení. Ak človek chce prejsť od zúfalstva k istote, musí si uvedomiť a priznať že je 
zúfalý. Ak chce prejsť k pokoju, musí si priznať: V srdci mám veľký strach. A ak chce od nevery prejsť k silnej 
viere, musí si najprv uvedomiť: Moje viera je otrasená alebo slabá. A práve Ježišova otázka o tom, o čom sa 
rozprávajú, provokuje učeníkov k tomu aby si toto všetko uvedomili. Pán Ježiš, keď pristupuje k človeku, 
nerobí to nato, aby ho ponechal v smútku a zúfalstve, ale aby mu otvoril oči a dal poznať pravdu 

„Ó, nerozumní...“ týmto slovom Ježiš začína kritiku učeníkov, ale nevyčíta im nedostatok ľudského 
rozumu, ale nedostatok Božej múdrosti. Že nie sú schopní alebo ochotní nazrieť trocha hlbšie do Božích 
plánov, do Božieho plánu celého diela spasenia. Proroci im k tomu dali dosť predpokladov, len keby boli 
ochotní k tomu pristupovať s veriacim srdcom. 

Ako často by aj na našu adresu znela Ježišova kritika... Tak isto ako na adresu emauzských učeníkov? 
„Ó nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!“   Nám nechýba ľudská múdrosť. Sám život 
nás totiž učí každý deň osvojovať si nové prvky ľudskej múdrosti a šikovnosti. Ale to, čo nám často krát 
chýba, je Božia múdrosť. Chýba nám, pochopenie a osvojenie si kľúčovej udalosti Božieho konania, teda 
Ježišovho ukrižovania a vzkriesenia. Ak chceme vystopovať príčiny svojho zúfalstva, svojho strachu, svojej 
slabej viery, nájdeme ich tam, kde ich odhalil Ježiš u učeníkov. A to v nedostatku Božej múdrosti v nás, 
v nedostatku ochoty veriť tomu, čo je napísané v Biblii. 

Samozrejme túto kritiku, máme možnosť odignorovať alebo prijať. Prijať ju môžeme v mocnej túžbe 
po Ježišovi, po jeho spoločenstve, po Jeho priateľstve. Preto Ho prosia aj učeníci aby zostal s nimi. Ak človek 
túto túžbu vysloví z hĺbky svojho srdca, Ježiš ju spĺňa. Ostal s nimi a ukázal im jedinečný dôkaz svojho 
priateľstva – lámanie chleba. Týmto činom pripomína sviatosť, ktorou Boh daruje všetkým veriacim 
odpustenie hriechov, večný život a ktorým im preukazuje svoju nekonečnú lásku. 

A tu sa učeníkom otvorili oči, tu si uvedomujú Ježišovu prítomnosť, sú naplnení niečím novým. 
Neuvedomujú si, kedy im zo srdca zmizli tie nepríjemné pocity, tak ako si človek naraz neuvedomí, kedy ho 
niečo prestane bolieť. Dôležité je však povedať, že nie vlastným uvažovaním, ale zásahom a prítomnosťou 
Krista si toto všetko uvedomili. Nestačia spomienky na pozemské pôsobenie Ježiša ale musí prísť istota, že 
Ježiš žije, že je Ježiš je prítomný. Až táto istota oslobodzuje od zúfalstva, strachu a nevery. Ani nám nestačia 
spomienky na zemské účinkovanie Pána Ježiša, ktoré sú samozrejme nesmierne poučné, dôležité 
a pôsobivé. Ale prosiť Ducha Svätého o dar viery, že On je vzkriesený, oslávený, dnes živý, dnes mocný, dnes 
prítomný.  

Veľká noc nám dáva  dôvod na nie na smútok a žiaľ ale na radosť. Dôvod, ktorý je ako kameň. Práve 
odvalený kameň, prázdny hrob, Kristus, ktorý žije, sa má stať našou radosťou. Nie, nikoho neviem k radosti 
prinútiť, možno sa mi niekedy podarí vyčarovať úsmev na tvári, vtipom, či inou veselou príhodou. Ale 
takúto trvalú radosť vám predsa musím len zvestovať a veriť, že my, ako spoločenstvo aj v takejto zvláštnej 
forme môžeme spolu radostne prijať jedinečnú zvesť o Kristovi, ktorý smrť porazil. 

A tak vám i ja dnes hovorím celkom radostne to, čo hovoril voľakedy žalmista: „Toto je deň, ktorý 
učinil Hospodin, jasajme a radujme sa v ňom.“ Odvráťme svoje srdcia od neistoty, od strachu, od prázdnoty, 
od myšlienok, ktoré nás ubíjajú. Boh pre Teba učinil div, ktorý znamená víťazstvo! Ježiš je víťaz. Ak ti je Ježiš 
blízky, ak je Ježiš tvoj priateľ; ak je Ježiš ten, koho obdivuješ, pre Jeho slová a skutky, o ktorých si počul; ak je 
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Ježiš ten, o ktorom nepochybuješ, že jedine skrze Neho dosiahneš spásu, potom i dnes tvoje srdce, milý 
brat a milá sestra, nemôže byť bez radosti, pretože vskutku vstal Pán!  Amen!     
 br. Filip Kriško – študent 5. ročníka e.v teológie  

            
Milodary 
Pri 10. výročí úmrtia mamy Eleny Sajtákovej si na ňu s láskou spomínajú najbližší ďakujúc Pánu Bohu za 
požehnanie jej života. Ďakujú tiež za milosť, ochranu a vedenie, ktorej sa im v živote dostalo. Prosiac o Božie 
požehnanie  v podobe telesných a duchovných darov obetuje dcéra Elena s manželom ako aj deťmi a ich 
rodinami 70,- Eur  pre potreby CZ.  
Na Dovalovské mosty prispela Zdenka Barteková 10,-Eur.  
Rodina Dadíková obetuje z vďačnosti za tlačenú podobu domácich pobožnosti 20,-Eur na cirkevné ciele. 
Ďakujeme za prinesené milodary a obete 

Oznamy 
pondelok:        10:00 2. slávnosť veľkonočná - online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:  10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 
piatok:               18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 

18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 
sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:             10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme 
zodpovednosť za svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej 
a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme:  
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom 
- prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19 
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok 
- telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, 
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky 
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.
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