15.04.2022
Suspírium: „2Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od
môjho kriku.3Bože môj, volám vo dne — neodpovedáš. Volám v noci — neviem sa
utíšiť.4Ty, Svätý, tróniš nad chválami Izraela.5Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich
vyslobodzoval.6Volali k tebe, a boli zachránení. Dúfali v teba, a neboli zahanbení.”(Ž 22,2-6)
Amen.
Pieseň: Chválospev č. 198: „Zarmútení hľadíme na Teba...”
Pozdrav: „Milosť vám a poko,j od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba
samého vydal za naše hriechy,- aby nás vytrhol z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha,
nášho Otca.5Jemu sláva na veky vekov. Amen.“(Gal1,3-5)
Suma evanjelia:je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Liste apoštola Pavla Filipanom
v druhej kapitole v siedmom a v ôsmom verši nasledovne: „ale zriekol sa jej, keď vzal na seba
podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za
človeka,8ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.” Amen
Pieseň: Chválospev č. 406: 1-5: „Ó, hlava plná trýzne, bied, rán a súženia......”
Vzdych: „Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou
slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.“(Rim8,18) Amen.
Lekcia:Evanjelium podľa Matúša 27,45-56
Slovo Božie, ktoré dnes v Božom chráme, na týchto bohoslužbách zaznie pre potešenie našich
sŕdc, je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej siedmej kapitole od štyridsiateho
piateho až po päťdesiat šiesty verš nasledovne:
„45Od šiestej hodiny nastala tma po celej zemi, až do deviatej hodiny.46Okolo deviatej hodiny
zvolal Ježiš mocným hlasom: „Éli, Éli, lema sabachthani?“, čo znamená: „Bože môj, Bože
môj, prečo si ma opustil?“
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Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: „Ten volá

Eliáša.“48Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a
dával mu piť.49Ale ostatní hovorili: „Nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde
zachrániť.“50Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha.51A hľa, chrámová
opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol, zem sa triasla a skaly pukali.52Otvorili sa hroby a
mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené.53A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení,

prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.54Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli
zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: „Toto bol naozaj Boží
Syn!“55Zobďaleč sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galiley a obsluhovali
ho.56Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka, i matka
Zebedejových synov.“
Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu
a v pravde, modlíme sa.
Modlitba:
Milostivý Pane náš!
Z našej strany neexistuje žiadne slovo, ktoré by mohlo vyjadriť našu vďačnosť za všetko, čo
si pre nás vykonal. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si bol pripravený zostať pre nás po celý čas
poslušný a pre hriešnikov si pripravil cestu spásy.
Ďakujeme, že tam na kríži, keď si vypustil ducha, porazil si aj nášho najväčšieho nepriateľa a
nenechal si nás v rukách zla, ale dal si za nás svoju drahocennú krv.
Priznávame sa Ti, že nevieme, čo si videl na a v nás ľuďoch, ktorí sme tak často ignorovali
Tvoje varovanie a upustili Tvoje volanie. Nevieme, čo si v nás videl, keď si nás povolal po
mene, a viedol si náš život na ceste, kde si nám pripravil odpustenie.
Odpusť nám, že sme urobili alebo povedali niečo, čo urazilo iných iTeba. Odpusť nám, keď
naše vzťahy, rodiny a spoločenstvo neodzrkadľujú, že žijeme z milosti. Odpusť nám, že sme
zabudli, kto je tvorcom, režisérom a udržiavateľom tohto sveta.
Prosím, vry dnes Sväté Slovo do našich sŕdc. Daj nám dar Ducha Svätého, posilni našu vieru,
aby keď počúvame tvoje Slovo, nezatvrdzovali svoje srdcia, ale formuj naše rozhodnutia,
očisti naše srdcia a zveľaďuj našu vieru svojou milosťou.
Prosíme teda za všetkých, ktorých si sem dnes priviedol. Ďakujeme, že slávime Veľký piatok
po dvoch rokoch trpkosti v spoločenstve cirkvi tu vo Tvojom príbytku. Ďakujeme, že u Teba
nachádzame pokoj v srdci a na duši.
Darujnám teda pokoj, aby sa všetky nepotrebné myšlienky dostali do úzadia a nechaj nám
počuť len Teba, v Ktorého veríme, že si naše kroky neviedol k tomu, aby sme tu dnes boli
bezdôvodne. Modlíme sa v mene Pána Ježiša Krista, prosíme, vypočuj naše modlitby. Amen.
Pieseň: Chválospev č. 407:1-8 : „Čo s Tebou robia, Ježišu môj milý?”

Vzdych: „On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli
hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení.“ (1Pt2,24) Amen.
Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 27,54
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze Ducha
Svätého je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v dvadsiatej siedmej kapitole v päťdesiatom
štvrtom verši nasledovne:
„Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa
preľakli a povedali: „Toto bol naozaj Boží Syn!“.”
Toľko slov Písma Svätého
Kresťanské spoločenstvo sláviace Veľký piatok, milovaní bratia a drahé sestry v Pánu
Ježišovi Kristovi!
Zo všetkých osôb, rozsudkov a udalostí, ktoré boli späté s Ježišovou smrťou, je jediný úsudok
správny a je vyznaním viery i pre nás všetkých, veď poukazuje na nášho Pána a na všetko, čo
pre nás urobil na kríži „Toto bol naozaj Boží Syn!“.Je to jednorodený Boží Syn, ktorý umrel,
aby sme mali večný život.
V Starom zákone, predtým ako Boh vyviedol svoj ľud z egyptského zajatia, vyslobodeniu
predchádzalo desať rán. Z toho deviata bola tma trvajúca tri dni.
V Novom zákone je temnota, ktorá predchádzala Ježišovej smrti, aj lúčom nádeje pre našu
spásu. A kým človek má tendenciu vidieť len oblaky, badať vôkol seba tmu, utrpenie a
zemetrasenie a počuť hlasný krik, aj tu Otec koná „za celú zem“. A hoci ho jeho láska kedysi
viedla k tomu, aby poslal svojho jednorodeného Syna na túto zem, jeho láska stále pôsobí cez
život, utrpenie a smrť jeho poslušného Syna v našich životoch. Celá zem smúti. Celý stvorený
svet upadá do temnoty.
To, čo čítame u proroka Amosa, sa splnilo: „V ten deň sa stane,“ znie výrok Pána, Hospodina,
„že dám zapadnúť slnku na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa.”(Am8,9)
Drahí bratia a sestry! Utrpenie a smrť Ježiša majú veľké publikum. Sú takí, ktorí až do
poslednej chvíle sa vysmievajú Ježišovi. Sú takí, ktorí mu dajú piť, a sú takí, ktorí očakávajú
spásnu silu Eliáša, veľkej osobnosti Starého zákona. Ježiš tu musí bojovať sám, pretože ako
človek za nás trpel, nemal menšie bolesti, pretože bol Božím Synom. Jeho božstvo sa
prejavuje aj v jeho poslušnosti, keď za nás hriešnikov zomrel bez hriechu.

A Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. Tu a teraz je koniec všetkým obetným
bohoslužbám. Všetko sa naplnilo v Ježišovi. Samotná obeta je odpustenie dokonalým,
jedinečným a neopakovateľným činom Pána Ježiša Krista.
Hľa, chrámová opona sa roztrhla. Už nielen veľkňaz môže vstúpiť do centrálnej časti chrámu,
ale Ježiš, Veľkňaz našich životov, pripravil cestu, ktorou bola preklenutá hlboká priepasť
hriechu a milosti, všetko pripravil a vykonal Otec tak, že veriaci v Neho môže mať večný
život.
Môžeme k Nemu pristúpiť, môžeme predstúpiť pred nášho Otca, pre Ježišove zásluhy nás aj
dnes vidí ako svoje deti, ktoré nechce nechať v mori tohto hriešneho sveta, aby sa vo všetkom
utopili. ktoré ľudské zlo môže spôsobiť proti nám, v nás a cez nás.
On nás žiada, aby sme pred Ním stáli s čistým srdcom ako tí, ktorí túžia byť blízko pri
Pánovi, nielen so zdôraznenými ústami, ale aj so srdcom vedľa Neho, pričom ho oživuje
evanjelium o kríži. Ale nemôžeme žiť len z jednej spomienky. Každý deň, každý sviatok,
každý Veľký piatok nám ohlasuje, že skrze Ježiša je odpustenie, že jestvuje večný život
vďaka Ježišovej poslušnosti, a to nepatrí drahý brat a milá sestra len celému svetu, ale aj
Tebe! Rozumieš? Chápeš! DOKONAL to pre Teba!
Chápeš, že On je ten, Kto pozná tvoje hriechy, kto vie všetko o tvojich tajomstvách, o tvojej
bolesti, o tvojej chorobe, o tvojej tvrdohlavosti, o tvojich slabostiach, o tvojom zaprení,
o tvojej zrade, o tvojom páde a o tvojej strate?! O veciach, ktoré si mnohokrát nevieme
odpustiť ani my sami a je pre nás nepredstaviteľné, ako môže náš Otec nebeský povedať, že
sme čistí pre Ježiša Krista, nášho Pána.. Vzal na seba všetku špinu našu. Tým zmieril Boha,
nášho Otca.
Muky a utrpenie, ktoré Ho postihli, by mohli byť našou zásluhou, ale On to všetko vyniesol
na Golgotu. A kým bolo jeho srdce zlomené pre nás, zmazal všetky naše hriechy. Na tento čin
možno odpovedať „iba“ životom vďačnosti a chvály. Ako svedok, ktorý v ňom spoznal
Božieho Syna.
Na kríži Ježiš dvakrát volá na svojho Boha ako na Otca. A pohanský stotník to všetko počul.
Na to, čo sa stalo, odpovedal: „Toto bol naozaj Syn Boží."
Nebolo to prvýkrát, čo sa rímsky stotník musel pozerať na niekoho, kto umieral. Myslel si, že
vie, čo to znamená zomrieť, ale tu bolo v stávke oveľa viac. Odôvodnil to, čo Ježiš o sebe
povedal. Nebol rúhavý, ako tvrdili jeho nepriatelia. Zemetrasenie a všetko, čo sa stalo, keď
bol Ježiš ukrižovaný a zomrel, prijal ako znamenie Božie.
Tak sa stal veriacim so svojimi spoločníkmi pohan, ktorý bol jedným z prvých svedkov
pohanského sveta pri Golgote. Skláňa sa pred mocou Kristovho kríža. Pričom zo strany Židov

bola prítomná iba rúhavé očiernenie a do poslednej chvíle aj výsmech. Dovtedy pohan
vyriekne, že toto bol naozaj Boží Syn!
Drahí bratia a sestry! Spoznali sme už v Ježišovi, Ktorý vypustil ducha, že On je Syn Boží?
Pri pohľade na kríž, pri počúvaní udalostí Veľkého piatku sme schopní otvoriť svoje uši a
srdcia pred Ježišom, Ktorý za nás niesol kliatbu a hriech. Kým nespoznáme v Ježišovi
Kristovi jediného Spasiteľa a Vykupiteľa našich životov, naše životy budú v temnote. Naše
oči môžu byť otvorené iba vtedy, ak sme pripravení vpustiť svetlo sveta do nášho života. V
našich mysliach je to On, Kto môže dať všetko do poriadku, aby sme nevideli len temnú
stránku všetkého, v čom žijeme a s čím bojujeme. Nesmieme sa sústrediť len na tento svet,
pretože toto všetko pre nás Ježiš urobil, aby nám odrezal cestu temnoty, aby sme videli lúče
nádeje, ktoré putujú do sveta, kde už vládnu zákony odlišné od tých, ktoré sú už odsúdené na
smrť. Pekne a pomaly zničený svet.
Iné riešenie pre nás neexistuje, situácia, v ktorej sa nachádzame, je už stav, v ktorom môže
pomôcť len Boh. Aj dnes môžeme volať. Hlas pokánia a vyznania viery je počuť aj dnes.
Dnes môžeme ísť v duchu ku krížu a zložiť všetko, čo nás odkloní od Božej lásky. To nie je
otom, že to On potrebuje, ale náš život môže byť plnší, ak pred sebou vyprázdnime naše
odnesené batohy a položíme ich pred svoje idoly, ktoré zvierame v rukách.
Zemetrasenie otriaslo celým týmto svetom. A keď počujeme Slovo Božie, chce nami dnes
otriasť, vyzvať nás k rozhodnutiu, priviesť nás k obráteniu, aby sme mohli ako spoločenstvo
vyrieknúť: „Toto bol naozaj Boží Syn!“ Amen.
Modlitba:
Všemohúci Pane náš!
Prosíme, daj nám víziu, ktorú si daroval pohanskému stotníkovi, aby sme vyznali s úprimným
srdcom a s vierou, že On bol Tvoj Syn. Tvojho Syna, ktorý nebol ani vo svojom živote
rozpoznaný. A dokonca aj po Jeho smrti a vzkriesení je v živote stvorenstva toľko výsmechu,
odmietania a zapierania. Modlíme sa k Tebe Pane za tých, ktorí sú ďaleko od Teba. Prosíme,
daj vieru všetkým, ktorí žijú v temnote, ktorí nevidia len svoje každodenné problémy a lipnú
na všetkom, ktorí jedine Teba vynechajú zo svojich životov samých a nepočítajú s Tvojou
milosťou.
Prosíme, posilni nás na duchu, aby naša dôvera vo Teba zostala silná. Ďakujeme, že si
prítomný v našich životoch ako každodenný zdroj, Ty, ku ktorému môžeme utiekať, od
Ktorého môžeme očakávať zahojenie vlastných rán, Ty, u Ktorého môžeme nájsť útechu,
pokoj a nádej.

Ďakujeme, že si svojou smrťou otvoril hroby. Ďakujeme Ti za tvoje víťazstvo nad smrťou,
živenie našej nádeje o našich blízkych, ktorí nás predišli vo viere, ale aj za koniec nášho
vlastného života.
Modlíme sa za všetkých obrátených bratov a sestry, ktorí sú dnes vykúpení a hľadajú tvoju
tvár ako Baránok Boží, Ktorý snímaš hriech sveta. Daj, aby sme sa venovali neprestajným a
vytrvalým modlitbám, životy a živú vieru v spoločenstvách, ktoré sa nazývajú spoločenstvami
Kristovými, Ktorý pre nich zomrel a vstal z mŕtvych.
Modlíme sa za našich chorých, za bratov a za sestry v starostlivosti, za pokoj a stolové
spoločenstvá rodín, za útechu smútiacich, za telesnú a duševnú integritu našich starších bratov
a malých. Prosíme, zostaň naším Pastierom. Pre meno Ježiša vypočuj nás. 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: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.” (Jn3,17)
Amen.
Pieseň: Chválospev č.403:4-5: „Ty na kríži vyvýšený..“

