
„Ver!  Ani im neverili...“ 

Suspírium: „Veď smrť vchádza cez naše okná, vniká do našich palácov, kynoží deti 

z ulice a mladíkov z námestí.“ (Jer 9,20) Amen. 

 

Začiatočná pieseň: Chválospev č. 199: „Vo sviatky veľkonočné…“ 

 

Pozdrav: „Keď sa blížil čas Dávidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamúnovi: 2 

„Odchádzam ako každý pozemšťan. Ty však buď silný a zmužilý! 3 Zachovávaj 

povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinovi. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, 

ktorý bol a ktorý príde...” (IKr 2,1-3a) Amen. 

 

Suma evanjelia: je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame v Prvom liste apoštola 

Pavla Korinťanom v 15. kapitole v 54. až 57. verši:  „...Smrť pohltilo víťazstvo! 

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech 

a silou hriechu je Zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho 

Pána Ježiša Krista!“ (IK 15,54-57) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 414: „Kristovi sláva...“  

 

Vzdych: „Večer, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred 

Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj 

vám!“ (Jn 20,19) Amen. 

 

Lekcia: Evanjelium podľa Marka 16, 9-16 

„Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z 

ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, 

ktorí teraz trúchlili a plakali. Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu. 

Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a 

oznámili to ostatným. Ani im neverili. Napokon sa zjavil Jedenástim, keď 

stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli 

vzkrieseného. Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému 

tvorstvu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude 

odsúdený.” 

Nech Pán Boh požehná čítanie, počúvanie a zachovávanie Jeho slova. V Duchu 

a v pravde, modlíme sa. 

 

Modlitba: Milostivý Otče náš skrze Pána Ježiša Krista!  

Vyznávame pred Tebou, že my nevieme bežať a oznámiť tomuto svetu, že Ty si 

vzkriesený a živý Pán. My sa točíme len okolo vlastnej horkosti, poníženosti 

a biedy. Za všetko Ťa len obviňujeme. Ani tak, ani tak nám nevyhovuje, keď Ty 

prehovoríš a konáš. Aj o nás sú písané slová evanjelia: Ani im neverili. Odpusť 



nám, že berieme na ľahkú váhu svedectvá iných, kým sa nás bytostne netýka smrť, 

odpudzujeme Tvoju lásku, vernosť a štedrosť. Veľkonočný Baránok, drahý Kristus, 

upovedom nás svojím slovom, aby sme Ťa spoznali ako Vzkrieseného Pána. Ty si 

prišiel o všetko pre našu biedu, zakúsil si smrť, podstúpil si hriechy sveta, 

a zostúpil si až do pekiel, aby sme žili skrze Teba. Nájdi nás, oslov nás: „Neboj sa 

len, ver!“, pošli nás do sveta, aby sme hlásali evanjelium života. Daj, aby sme 

pochopili, že zmysluplnému životu nikdy neporozumieme, ak ho budeme skúmať 

len od kolísky po hrob. Daj, aby sme sa nechali viesť Tvojím Slovom skrze Ducha 

svätého, a pochopíme, čo znamená, že Ty si vzkriesenie a život. Amen.  

  

Pieseň: Chválospev č. 420: „Ó, zástupy nebeské...“ 

 

Vzdych: „Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina.” (Ž 118, 17) 

Amen. 

 

Biblický text: Evanjelium podľa Marka 5,22-23. 35-43 

„Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel 

Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, polož na 

ňu ruky, aby vyzdravela a žila!“[…] Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu 

predstaveného synagógy a vraveli: „Tvoja dcéra zomrela, načo ešte unúvaš 

učiteľa?“ Avšak Ježiš prepočul to, čo hovorili, a povedal predstavenému synagógy: 

„Neboj sa, len ver!“ Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, 

Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného 

synagógy, videl veľký rozruch, plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im: 

„Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí.“ A vysmiali ho. No 

Ježiš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa aj tých, čo boli s ním, a 

vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, 

čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ Dievča hneď vstalo a začalo 

chodiť. Malo totiž dvanásť rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš 

im dôrazne prikázal, že sa to nikto nesmie dozvedieť a povedal im, aby dali 

dievčaťu jesť.  Toľko slov Písma Svätého 

 

Milí bratia a drahé sestry,  vďakyvzdanie prinášajúce kresťanské 

zhromaždenie v Pánu Ježišovi Kristovi! 

Jairos bol váženým človekom. Iným radil, iných potešoval, a určite zakladal na 

tom, čo vie, čo pozná v oblasti náboženstva, avšak istý deň to celé sa mu zrútilo 

ako domček z karát. Do jeho domu vstúpila smrť a on poznal, že to, čo ovládal, už 

vôbec nepomáha. Vidíme však, že Jairos nerezignuje a neprijíma smrť ako 

prirodzený osud človeka. Jairos vie, že existuje východisko z tejto biedy. Verí 



v TOHO, Kto prináša život. Tak sa ocitne pred Ježišom, a to na kolenách. Všetky 

obradné predpisy išli bokom. Veď Jairos sa dobre naučil a vyučoval i ostatných, že 

človek sa má klaňať jedine pred Hospodinom, a to vtedy, keď je obradmi 

a vyobrazeniami obradov očistený. Ježiša sa však dotýka nemocná žena plná 

nečistoty a On práve pred týmto Kristom padá k jeho nohám a prosí o nemožné. 

A práve, keď sluhovia prichádzajú so správou o smrti jeho dcéry, On počuje 

neobyčajné slová: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď uzdravená 

zo svojho trápenia.“ (Mk 5,34) Jeho prosba je už bezpredmetná, cíti sa ešte horšie 

ako predtým, predtým ako padol k nohám Ježiša Krista. Jeho dcéra zomrela. 

Zúfalstvo, beznádej, horkosť a pritom počul to neobyčajné, čo mohlo pomôcť i jeho 

dcére. Ako to? Prečo takto? Ani som nebol pri nej, keď skonala. Zdržanie pri tejto 

nemocnej žene všetko zmarilo.  

Ježiš pri týchto myšlienkach vstupuje do mysle Jairosa a bráni mu, aby sa oddal 

vtierajúcemu zúfalstvu. „Neboj sa, len ver!“ To Ježišovo slovo zaznie v pravom 

momente. To Ježišovo potešenie zaznie  v pravý čas. Vo chvíli, keď Jairos stál na 

troskách vlastného života: „Len ver!“ Tak ako od Izraela v Egypte, aj od Jairosa 

Ježiš očakáva osobnú dôveru. Nie je to viera vo formuliek a obradov, ani viera 

v ľudské možnosti a umenia. „Len ver“, a to práve vtedy, keď je to v mojom živote 

najhoršie. „Len ver!“ Je mi zle, ale Ježiš vie, čo potrebujem: „Len ver!“ Cítim sa 

najhoršie, ale Ježiš vie, čo potrebujem: „Len ver!“ A ja bez slov nasledujem Ježiša. 

A ja bez slov hľadím na Neho, ako vyháňa z môjho domu nariekajúcich 

a plačúcich. A ja bez slov hľadím na Neho, ako hovorí rozrušenému davu to 

najpodstatnejšie: „Dieťa nezomrelo, ale spí.“ A ja bez slov kráčam za Ježišom až 

k lôžku môjho dievčatka. A ja bez slov stojím v Ježišovej blízkosti nad lôžkom 

vlastného dievčatka a počujem z Jeho úst životodarné uistenie: „Talitha kum!“ Ja, 

Jairos dúfam, verím a slúžim Kristovi, aby som videl to, čo je nemožné pre mňa 

a získal znova to, čo je pre mňa nepredstaviteľné, moju vlastnú dcéru.  



Drahí bratia a milé sestry! My všetci každý deň bojujeme proti smrti. Naše ťažké 

i ľahké nemoci, naša služba k nemocným sú svedectvom o moci smrti nad nami. 

A smrť sa nám javí ako nepriateľ celého ľudského pokolenia. Ale smrť je 

i nepriateľom Boha. Práve smrťou našich najmilších a vlastným utrpením je 

rozrušená naša viera v Božie slovo a platnosť Pánových zasľúbení. Koľko ľudí vo 

svojom zúfalstve sa rúha proti Bohu, a pritom si neuvedomuje, že pre človeka Boh 

svojho Jednorodeného dal... Ako keby Božia česť bola umenšovaná smrťou. Ale 

Boh nedopustí, aby ten, kto verí v NEHO podľahol najväčšiemu nepriateľovi sveta, 

a to smrti. To je nepochopiteľné milosrdenstvo Božie, že Pán svoju moc nikomu 

nedaruje, a že medzi nami, medzi vzácnymi a vznešenými dáva najavo: „JA SOM 

VZKRIESENIE A ŽIVOT!“ On je Pán, práve preto neboj sa, len VER! V Novom 

Zákone Ježiš protestuje proti smrti. V Novom Zákone Ježiš protestuje proti nevere 

vlastných, a vyčíta nám i dnes, nám plačúcim a nariekajúcim, že naša viera je 

maloverná, že naša viera je slabá, a nemá nič dočinenia so Vzkrieseným. Ježiš 

Kristus je prvý, Ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A to je najväčšie potešenie v našich 

osobných úzkostiach a v trápeniach. Vyznajme dnes, v tieto Veľkonočné sviatky, 

že mnohých z nás vo viere v Ježiša Krista zlomila práve smrť našich najbližších. 

Smrť mojej mamičky, smrť môjho otecka, smrť mojej  babičky, smrť mojej najmilšej 

tety. Smrť milovanej manželky a oddaného manžela. Smrť láskyplného dieťaťa. 

Smrť. Všetko sa točí aj na prvú Veľkú noc len okolo smrti, ale nič okolo života 

darovaného Kristom. Naša viera v Ježišovi Kristovi nemôže visieť na šnúrke od 

smrti. Ježiš nás všetkých volá na koberček a hovorí: „Len ver!“ Ježiš aj nám vyčíta 

neveru. My všetci musíme prejsť trápeniami a súženiami sveta, ale vo viere 

v Kristovej ako Jairos i jeho dcéra i žena zbavená vlastných nečistôt. Rozhodujúce 

je však, že Ježiš musel zomrieť za a pre  nás a pred nami vstal z mŕtvych.  

Častokrát počuť i jednu bohatú námietku aj od nábožných ľudí. Áno, Ježiš vstal 

z mŕtvych, ale On bol Syn Boží, a ja ním nie som. Čo odpovieš na túto otázku? 

Zvestuj slová evanjelia, a to tak, že aj pre Teba sa môže stať Ježiš alfou, teda prvým 



ako Jairosovi. Keď je alfou, teda prvým, Ježiš v mojom živote, bude raz aj 

posledným, mojím koncom. Aj my musíme okúsiť smrť, aby sme mohli okúsiť 

vzkriesenie. Vzkriesenie dcéry Jairosa je zvestovaním toho, čo sa má stať i s nami, 

ak veríme v Ježišovu moc. Skrze hriechu putuje náš život k smrti, ale skrze 

Kristovej slávy smeruje naše všetko k životu, veď tam kde vládne Boh, tam nemá 

miesto jeho nepriateľ, smrť.  

A tak v dnešné sviatky nám zvestuje ten pravý, prvý a posledný evanjelium života: 

„Neboj sa, len ver!“ V Ježišovi Kristovi je i pre teba i pre mňa pripravené 

východisko zo smrti k novému, a to večnému životu. Je pravda, že hynieš, ale 

nezahynieš. Je pravda, že umieraš vo svojich hriechoch, ale neumieraš Božiemu 

kráľovstvu, veď aj pre Tvoj život Ježiš Kristus trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. 

Drahý brat a milá sestra! Netrúchli a neplač, ale choď do celého sveta a hlásaj 

evanjelium celému stvorenstvu, čo si dnes počul aj ty: „Neboj sa, len ver!“ Amen.     

Modlitba: 

 „Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v 

podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu 

života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.” (Ž 

16,9-11)  

 

„Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho 

zrodu odkázaný som na teba, ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo 

mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.“ (Ž 22,10-12) 

 

„Ja mám byť už obetovaný, nastal už čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval, 

beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, 

ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo 

s láskou očakávajú jeho zjavenie.” (IITim 4,6-8) 

 

„Vy ste toho svedkami.” (Lk 24,48) 

 

„A iné padlo do dobrej pôdy, vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu: niektoré 

tridsaťnásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a ďalšie stonásobnú.“ A dodal: „Kto má uši 

na počúvanie, nech počúva!“ (Mk 4,8-9)  

 

Modlitba Pánova 



 

Ofera: „Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ 

(Mt 5,6)  

 

Požehnanie: „A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále 

horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.“ (IK 

15,58) Amen. 

 

Pieseň: Chválospev č. 421:5: „Kriste, Ty si premožiteľ smrti...“       

 

ZLATICA ORAVCOVÁ 

V ZELENI NÁDEJE 

Smaragd je zelený, 

Aj tráva zelené má šaty. 

Na krídlach zelených rodí sa deň, 

Čo obzerá sa v zelenom zrkadle plesa. 

A krása rozkvitla Stopkami tisícich očí... 

Zelená stužka vo vrkoči 

Spievajúcich dní 

Sa rozhojdala vo vánku. 

Pri ceste vidno čakanku 

A lastovičia pieseň voňavou nádejou 

Zelených lesov šumí... 

PÁN JEŽIŠ ŽIJE!!! 

On nad všetkým je! 

A v Jeho Slove život skveje sa! 

Sú otvorené nebesá... 

On riekol mocne: 

TALITHA KUMI!!! 


