
Veľký piatok a Veľká noc  
apríl 2020 
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„Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.“ 
(1K 15,20) 

  Milí naši, tak aj celá Veľká noc nás zatvára do našich domácností, kostoly stále zívajú prázdnotou a vyzerá to 
tak, že tak skoro sa v spoločenstve neuvidíme. Dovoľte nám popriať vám napriek tomu vzácne okamihy počas ro-
dinných pobožností doma, radosť zo Vzkrieseného Ježiša Krista, ako aj vďaku za Božiu milosť, ktorú nám prejavuje 
každý deň. Je vzácne prežívať tento čas s vami ako s tými, ktorí oddeľujú nedeľu pre Pána Boha a tým aj pre spolo-
čenstvo s bratmi a sestrami, hoci v tomto čase spojenými len v moci Ducha svätého a na modlitbách.  

Ďakujeme Pánu Bohu, že žijeme v časoch, keď sa môžeme aspoň takto dostať ku kázni nášho zboru a urobiť si 
domácu pobožnosť. Opäť vás k tomu povzbudzujeme. 

Na Veľký piatok opäť siahnite po pašiách, príbeh utrpenia a smrti v nich bude gradovať a pomaly sa dostaneme 
až k samotnému krížu. Ak ste si na Kvetnú nedeľu rozdelili v rodine čítanie podľa postáv, urobte tak opäť. Pre naj-
staršieho člena rodiny vyhraďte prečítanie modlitby v pašiách na str. 105. 

Tu je rozpis piesní a čítania biblických textov, ako sme ich mali pôvodne vybraté pre bohoslužby: 
Veľkonočná nedeľa: 121, 123, 141, 126, 128 a 139; Žalm 118,14-24, evanjelium: Mk 16,1-8. 
Veľkonočný pondelok: 144, 143, 145, 131, 130; Sk 13,1-5, evanjelium: L 24,13-35 
 

Ak máte prístup na internet, tak všetky kázne a aj stredtýždňové príhovory sú zverejnené na našej zborovej web-
stránke ecav.rankovce.sk. Časom pribudnú aj staršie kázne. 

Obraciame sa na vás aj s prosbou o finančnú pomoc. Keďže je to už vyše mesiaca, ako nemáme bohoslužby, vypadol 
nám aj príjem z našich ofier a milodarov. Preto, ak ste ochotní, pošlite svoj dar na číslo zborového účtu SK43 0900 0000 
0001 0925 5082, prípadne odkladajte svoje ofery do samostatnej obálky a na konci tohto obdobia prineste potom do 
kostola. Vopred ďakujeme, že budete pamätať aj na potreby svojho cirkevného zboru. 

Sestra farárka robila rozhovor o svojom pôsobení farárky pre rádio Košice, relácia by mala byť odvysielaná v stredu 
8.4. o 10.30 hod., repríza v sobotu 11.4. tiež o 10.30 hod. Nech sa páči. 

Námety na ďalšie modlitby: 
- modlime sa za osobnú vytrvalosť vo viere a zodpovednosť v súčasnej neľahkej situácii 
- modlime sa za svojich najbližších, aby boli tiež silní, vytrvalí a tešili sa spolu s nami z Veľkej noci 
- modlime sa za svojich bratov a sestry v našom cirkevnom zbore, s ktorými tvoríme jedno spoločenstvo 
- modlime sa za celú našu cirkev, aby dokázala správne obstáť a aj v tomto čase niesť evanjelium k ľuďom 
- modlime sa za našu spoločnosť, aby obstála a vydržala tento boj s „neviditeľným“ nepriateľom a potom aby sa do-
kázala pozviechať a opäť fungovať v zdravých a zákonných podmienkach 
- v modlitbách myslíme aj na: osamelých a starých ľudí, na nemocných, na ľudí v záchytnej karanténe, na tých, ktorí 
sa nevedia dostať zo zahraničia domov, na školopovinných s ich náročnými povinnosťami 
- v modlitbách žehnáme a ďakujeme za: zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov, ktorí stoja v prvej línii v boji 
s vírusom, ale aj za ľudí v zamestnaní, ktorí nemôžu ostať doma, za učiteľov, politikov, novinárov, farárov, sociálnych 
pracovníkov a mnohých ďalších 
 

Stále vám ponúkame k dispozícii svoj čas i svoje modlitby. Povzbudzujeme vás, aby ste kedykoľvek, keď sa 
budete cítiť sami, unavení, zranení, nám volali alebo písali. Tel. čísla: 0918 828 307 – Ľ. Beňo;  

0918 828 309 – M. Beňová;  mail: ecav@rankovce.sk, prípadne cez sociálne siete. 
 

 

Boh pokoja, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré! Žid 13,20-21 

 

Modlime sa: Milostivý Bože! Čo máme často pred očami, to sú hroby na cintoríne a kríže, svedkovia našej časnosti, 
pominuteľnosti, utrpenia a smrti. Čo cítime, to sú rany, ktoré nám spôsobuje smrť našich drahých, to je smútok, 
opustenosť a bolesť, keď sa s nimi lúčime, keď na nich spomíname. Čo prežívame, to je trpká pravda a skutočnosť, že 
aj my raz budeme musieť odísť z tohto sveta. Veľký deň pripomienky Tvojho vzkriesenia však hovorí, že Ty si premo-
hol smrť, premohol si temnotu hrobu, že žiješ! Evanjelium hovorí o Tvojom vzkriesení. Strach, smútok a bolesť si 
premenil na radosť svojich verných. Pochybnosť a beznádej sa premenili na istotu, splnili sa Tvoje slová, že nezosta-
neš v hrobe. Za to všetko, čo si vykonal pre nás, Ti srdečne ďakujeme. Tak ako Tvoja smrť bola obeťou za naše hrie-
chy, tak Tvoje vzkriesenie je pre nás istotou, že ani naši drahí, ktorí v Tebe zosnuli, ani my, keď raz prejdeme bránou 
smrti, nezostaneme v hrobe. Ty nás vzkriesiš k novému životu, ako si povedal: Ja som vzkriesenie i život, kto verí vo 
mňa, keby aj zomrel, bude žiť. A my veríme v Teba, len daj, aby sme v tejto viere vytrvali až do konca nášho života, 
aby sme Ťa oslavovali, tu časne a tam potom na veky. Amen.   (Modlitba podľa Chrámovej agendy.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milí bratia a milé sestry, smutné a tento rok aj 
zvláštne pôstne obdobie sa dnes dostáva ku svojmu 
vrcholu. Počas pašiových nedieľ a aj dnešných pašií 
sme nášho Spasiteľa – Pána Ježiša sprevádzali až na 
Jeho krutý kríž. Tam, na Golgote, dokončil svoje plá-
nované dielo spasenia, záchrany tohto hynúceho sve-
ta. Tam došlo k naplneniu všetkej spravodlivosti, kto-
rú prevzal na seba ešte pri svojom krste v Jordáne. 
Ján Krstiteľ nevedel pochopiť, prečo sa svätý Mesiáš, 
Ježiš Kristus chce dať pokrstiť jemu, hriešnemu člove-
ku. Ale Pán Ježiš vtedy povedal tie svoje zvláštne slo-
vá: „Nechaj to teraz tak. Pretože takto sa nám sluší 
naplniť všetku spravodlivosť.“ (Mt 3,15) 

Vtedy, pri krste, sa to všetko začalo, Kristus vzal 
na seba naše hriechy a teraz, na Golgote, ich vynie-
sol na kríž. On, svätý, nevinný, ktorý neurobil nič zlé, 
za čo by mal byť potrestaný, dobrovoľne znáša potu-
pu a prijíma odsúdenie aj vlastnú popravu. Tak sa 
slušilo naplniť všetku spravodlivosť. Všetku – to 
značí celého sveta, vtedajšieho, aj budúceho, aj tohto 
nášho dnes. A spravodlivosť? Čo znamená slovo spra-
vodlivosť? 

Možno si spomeniete na istý kazateľský príbeh, aj 
keď určite nie zo skutočnosti: Pred sudcom stál obža-
lovaný kvôli nejakému priestupku a sudca kvôli jeho 
vine musel vysloviť súd. Problémom však bolo, že ob-
vineným bol jeho milovaný syn. Ako odsúdiť vlastného 
syna? 

Sudca mu vymeral trest, pokutu podľa predpisov. 
Potom ale vzal peňaženku a pokutu sám zaplatil. Veď 
to bol predsa jeho syn. 

Toto je spravodlivosť. V spravodlivosti sa nedá 
obísť zákon. Za priestupok musí prísť trest. Svet, 
v ktorom žijeme, je ale plný nespravodlivých súdov. 

Boží súd však nemôže byť nespravodlivý. Ak Pán 
Boh rozhodol, že hriešny človek musí zomrieť, tak sa 
inak nedá. (1M 2,17; 3,19; R 6,23 a iné) 

Koľko generácií čakal, či sa ľudia snáď nepolepšia 
a hrešiť – neprestanú. Ale nenašla sa ani jedna, jediná 
výnimka. Apoštol Pavel to zhrnul vo svojom liste rím-
skym kresťanom: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy 
Božej.“ R 3,23 

Ale Pán Boh nechce smrť človeka, čo aj hrieš-
neho. (Ez 33,11) Preto prichádza sám, ako spravodlivý 
Sudca, ktorý vie, čo znamená spravodlivosť v prípade 
hriešneho človeka a trest berie sám na seba. Preto 
najprv ten krst a napokon kríž. Spravodlivosť, ktorú sa 
slušilo naplniť (Mt 3,15).  

 
Svätá Božia spravodlivosť dokáže veľa zmeniť 

v živote človeka. Ak sme odsúdení na smrť, pomaly 
sme už prekonali všetky psychologické fázy vyrovná-
vania sa s vlastnou tragédiou a napokon sa nám do-

Tklivé ticho Veľkého piatku 
 

Príslovia 14,34: „Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.“ 
stane milosť, neprinesie to veľkú zmenu pre náš ži-
vot? Celkom iste áno! 

Biblický text, ktorý máme zvolený za dnešný káz-
ňový text, je jedným z politických prísloví určený poli-
tikom, vtedajším kráľom. Hovorí celkom zreteľne, že 
tam, kde je v politike spravodlivosť v úcte, dvíha sa aj 
úroveň celého národa. Naopak, tam, kde je veľa špi-
navej politiky, hriechu, tam národ degraduje, stráca 
svoju vlastnú hodnotu a stáva sa to jeho hanbou. Cel-
kom iste platí aj dnes a tam, kde sú spravodlivé súdy 
a vládne zákon, tak rastie celková životná úroveň 
obyvateľov krajiny. Avšak tam, kde je právo ľudí po-
šliapavané, sa žije ľuďom zle a hľadajú spôsoby, ako 
z nej utiecť. 

Tu by sme mohli s výkladom príslovia skončiť, veď 
je také zjavné, že k nemu netreba nič viac prikladať. 
Lenže žid, ktorý si ho prečíta v pôvodnom jazyku, vidí 
aj skryté odchýlky, ktoré mu povedia omnoho viac 
a ja vás dnes pozývam tiež k tomu. 

Nejdeme rozoberať celé príslovie slovo po slove, 
verte mi, ja som si tú námahu dal, pri príprave kázne 
som sa hral s hebrejským aj gréckym tvarom, ale pre 
vás ponúkam pohľad iba na jedno slovo, ktoré sa 
v prísloví v slovenskom preklade opakuje dvakrát. Je 
to slovo „národ“. Hebrejčina, pôvodný jazyk, tu však 
rozlišuje a nemá tu jedno a to isté slovo dvakrát. Naj-
prv používa výraz, ktorý hovorí o národe všeobec-
nom, dokonca až cudzom (pre tých, ktorí viac rozu-
mejú veci: gój), to druhé slovo však označuje národ 
priamo Boží (ám). 

A teraz si to príslovie prečítajme ešte raz: „Spra-
vodlivosť dvíha akýkoľvek národ, ale hriech je han-
bou Božieho národa.“ 

Aj keď to tvorca príslovia v časoch kráľa Šalamúna 
ešte nemohol vedieť a v danom prísloví videl iba oby-
čajnú spravodlivosť medzi ľuďmi, pre nás, generácie 
Novej zmluvy, sa tento biblický verš otvára cez kľúč 
Krista, Spasiteľa sveta a my v ňom vidíme už tú napl-
nenú spravodlivosť, akú naznačil Pán pri svojom krs-
te. 

Kristova spravodlivosť, Jeho smrť na kríži dvíha 
národy, dvíha celý svet, dáva mu nádej. Tklivé ticho 
veľkopiatočnej zvesti dostalo zmysel v tejto Božej 
spravodlivosti. Ona pozdvihuje národy, mení život 
každého človeka, kto sa jej zúčastní. 

Avšak hanba tomu národu, tým jednotlivcom, kto-
rí sa síce hlásia za Božích, kresťanských, no sú plní 
hriechu, ľahostajnosti a falošnosti.  

Dbajme, aby Veľká noc 2020, čo i taká akoby vo 
väzení (i keď nie naozaj vo väzení), bola Veľkou no-
cou nádejí a radosti, ktorá je výsledkom svätej Božej 
spravodlivosti! 

Kristus umrel, ale vstane z mŕtvych! Amen. 
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