
02.04.2021-Veľký piatok
Suspírium: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám
dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý
a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“ (Mt 11,28-29) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 197.: „V trúchlivý Veľký piatok...“

Pozdrav: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a
Ježiša, nášho Pána.” (2Pt 1,2) Amen.

Suma evanjelia  :   je zapísaná vo Svätom Písme ako ju čítame 
„Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však,
ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.“ (1Kor 1,18) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 406.: „Ó, hlava plná trýzne, bied, rán a súženia...“

Vzdych: „Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie, budeš volať o pomoc a on
ti povie: ‚Tu som!” (Iz 58,9) Amen.

Lekcia: Evanjelium podľa Jána 19, 15-25 
„Nato  oni  začali  kričať:  „Preč  s  ním,  preč  s  ním!  Ukrižuj  ho!“  Pilát  im
povedal:  „Vášho  kráľa  mám ukrižovať?“  Veľkňazi  odpovedali:  „Nemáme
kráľa, iba cisára!“ Vtedy im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Prevzali teda
Ježiša. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota.
Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany, a
Ježiša uprostred.  Pilát  napísal  aj  nápis a dal  ho zavesiť na kríž.  Bolo tam
napísané: „Ježiš Nazaretský, kráľ Židov.“ Tento nápis čítalo mnoho Židov,
lebo  miesto,  kde  Ježiša  ukrižovali,  bolo  blízko  mesta.  Bol  napísaný  po
hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi: „Nepíš
‚Kráľ Židov‘, ale ‚On povedal: „Som kráľ Židov‘.“ Pilát však odpovedal: „Čo
som napísal, to som napísal.“ Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné
rúcho a  rozdelili  ho  na  štyri  časti,  každému vojakovi  jednu.  Vzali  aj  jeho
spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný. Preto
si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Tým sa
naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili lós. A vojaci to tak
aj  urobili. Pri  Ježišovom kríži  stála  jeho  matka,  sestra  jeho  matky,  Mária
Kleofášova a Mária Magdaléna.“

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!
Žehnáme Ti a oslavujeme Ťa vo sviatok Veľkého Piatku ako nášho víťazného
Pána, ktorý za naše hriechy ponížene a mučivo trpel na kríži. Sme Ti vďační za
to, že si po celý čas zostal verný a poslušný, aby sme mohli žiť. Sme Ti vďační
za to, že Tvoja služba nebola vykonaná pre nás len z ľútosti a z odriekania sa.
Dodnes nás hľadáš s dobrou správou, že cestu k Otcovi si otvoril skrze Tvojej
krvi.  Ďakujeme Ti, drahý Ježiš, že môžeme prichádzať a prosiť v Tvojom mene,
aby  sme  získali  novú  silu,  ktorou  bude  napredovať.  Chceme  dnes  zachytiť
tajomstvo kríža, ktoré nás napája na večný život, aby sa posilnila naša viera,
nádej i dôvera v Teba.
Prosíme Ťa, pomôž nám prijať všetko, čo si pre nás urobil. Ak je to potrebné,
nech Tvoje utrpenie nás celkom rozdrví na kúsky, aby sme skutočne oplakávali
svoje hriechy, slabosti a bremená. Silou Ducha Svätého chceme dnes stáť pred
Tvojim krížom, aby sme počuli Tvoje vyjadrenie, žasli nad Tvojim milostivým
slovom útechy prinášajúc našu minulosť a naše straty z každodenného zhonu,
ktorý požiera naše dni. Ty vidíš naše myšlienky, Pane náš. Ty vieš, ako sme
teraz  pred  Tebou,  odkiaľ  pochádzame  a akí  sme.  Keďže  prichádzame  pred
Tvoju  tvár,  tak  nám  daj,  aby  sme  mohli  v  duchu  pozdvihnúť  naše  ruky
k modlitbe  smerom k  Tebe  a  čakať,  kým ich  naplníš  svojou útechou,  silou,
láskou a milosťou. Prosíme v mene Ježiša, o ktorom veríme, že za nás zomrel,
vypočuje naše modlitby a pritiahne nás všetkých bližšie k Sebe. Amen.

Pieseň: Chválospev č. 403: „Ó, Bože, ktorý skrúšené srdce nepotupuješ...“

Vzdych:  „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich
slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my,
avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli
milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ (Žid 4,15-16) Amen.

Biblický text: Evanjelium podľa Jána 19,28-30

„Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo

Písmo: „Som smädný!“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu

nasiaknutú octom na yzopovú palicu a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil

ocot, povedal: „Je dokonané!“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha..“

Toľko slov Písma Svätého



Milí bratia a milé sestry, kresťanské zhromaždenie v Pánu Ježišovi!

Všemohúci Boh nám dal nepochopiteľnú milosť v Kristovi na kríži. Ten

učeník, ktorý okrem vlastných spomienok môže stáť dnes pred Ním, aby sa nad

touto milosťou začudoval  a skutočne pochopil  podstatu a tajomstvo kríža,  je

blahoslavený. Ten učeník nie je len vonkajším pozorovateľom udalostí, nielen

osobou  davu,  ktorá  ešte  v Kvetnú  nedeľu  volala  Hosanna,  ale  vyznáva,  že

potrebuje Ježiša, ktorý zomrel za jeho hriechy, ktorý otvoril cestu svojím krížom

k Otcovi a volá nás: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja

vám dám odpočinúť.“ (Mt11,28)

Drahí bratia a milé sestry! Musíme byť prázdni, aby sme boli naplnení Kristom.

Musíme  cítiť  odtlačky  vlastných  hriechov  v  našich  činoch,  myšlienkach

a dušiach, aby sme mohli túžiť po kríži. Náš vstup do Božej blízkosti plnej sily

by  mohol  byť  právoplatným  zlomkom  práve  na  Veľký  piatok. Je  potrebné

všetky naše dni žiť tak, aby sme pocítili moc a prozreteľnosť Božiu, ktoré sú

zjavnejšie,  keď sa sústredíme na udalosti  Veľkého piatku, a celé naše vnútro

hynie túžbou po potrebe Kristovho kríža, aby bol súčasťou našich životov, aby

sme  vlastné  kríže  mohli  vziať  na  seba.  Je  potrebné  uvedomiť  si,  že  to,  čo

prinieslo smrť Ježišovi, je pre nás život.

Milé sestry a drahí bratia! Poďme ku Ježišovmu krížu tak, akoby sme vedeli, že

zdroj života pochádza z Ježišovho tela, že za cenu Jeho rán skrze Jeho krvi sme

boli vykúpení z moci diabla a iba Jeho krv nás môže očistiť od toho, čo sa už

stalo, ale aj od našich hriechov, ktorých sa máme dopustiť v budúcnosti.

Ústredné posolstvo a prísľub Svätého Písma už boli naplnené, a keď sami práve

z Ježišových úst počujeme, že je všetko dokonané, musíme vedieť, že ľudská

sila k tomu nemôže ani pridať, ani z nej odobrať, pretože to, čo je Božia vôľa,

skôr či neskôr sa naplní.  Pred Ním pokľaknú všetky kolená a tí, čo Ho uctievajú

a zhromažďujú sa pred JEHO krížom, sú Jeho skutoční učeníci. Z našej strany



pokľaknutie a poklona je to, čo mlčky môžeme urobiť, keď prenikne k našim

srdciam nás prijímajúca Božia láska.

Lebo mohutný kríž je vzatý z našich ramien tým, že On bol poslušný až

po kríž, aby sme mali život, v ktorom môžeme požiadať o Božie odpustenie,

požiadať o Božiu milosť a útechu a ako dobrý pastier dáva svoj život za vlastné

ovce.

Nakoniec Ježiš naklonil hlavu a odovzdal ducha. Aké zaujímavé je, že pri

stvorení a pri formovaní človeka, práve dych je jedinečným momentom bytia.

Kde sa začína život, tam je práve Božie obohatenie dychom života. Určujúcim

okamihom nášho vykúpenia je aj pre nás Ježišov dych a výdych, ktorý daruje

večný život všetkým, ktorí vo viere hľadia na kríž, ktorí vo viere prijímajú, že sa

to všetko pre nich stalo, a ktorí vo viere veria, že to nie je len naklonená hlava

a odovzdaný duch, ktorý je vrcholom ich životov, Duch Svätý totiž začne novú

časť a novú kapitolu, keď nám daruje dar viery, aby sme sa vzchopili a mali

skutočne zachránený život. Pretože Boh, ktorý konal na úsvite stvorenia, je na

kríži a dodnes sleduje všetky naše vzdychy a výdychy, ktorých čas je v Jeho

rukách a závisí všetko jedine od Jeho vôle.

Kto  nemôže  prijať  Kristov  kríž,  bude  mať  vždy  problémy  so  svojím

vlastným krížom, ani ho nebude môcť prijať. Pretože nemôže kráčať na ceste

poslušnosti  prostredníctvom vernosti  a  nemôže uhladiť  svoj  život  skrze  vôle

Božej, aby bol súčasťou spásy.

Lebo niet iného miesta, kde by sme si mohli odpočinúť, kde by sme si mohli

zložiť svoje hriechy, kde by naše slzy boli zozbierané a zotreté, ku ktorému je i

dnes Duch Svätý schopný viesť vlastné deti. Ak o to prosíme s úprimnou vierou,

rozpoznaním a pokáním za svoje hriechy. Lebo ani topiaci sa človek, nemôže

byť zachránený, ak mu nepodáme záchranný pás. Dokonca aj človek, ktorý žije

svoj život bez zovretej ruky je neprehliadnuteľný. Nemôže sa s Bohom podeliť o

svoje  obavy,  hriechy,  starosti,  bolesti  ten,  ktorý je  pripútaný a  uzamknutý v

hĺbke vlastného srdca. Veľký piatok je križovatkou pred nami všetkými, pretože



milostné obdobie stále trvá a aj pri tohtoročnej slávnosti nám Boh dá príležitosť,

aby sa nad nami zmiloval a osobne nám predstavil svojho svätého Syna, ktorý

odovzdal svoj duch.

Zlomený a pokorený Baránok Boží oslovuje aj nás. Volá nás,  aby sme

stratili svoj život pre Neho, a našli v Ňom všetko, ktoré už sa môže začať tu na

zemi a pokračovať u Neho. Aj keď chápeme tajomstvo kríža, odpoveďou na

všetky naše otázky je Kristus, ktorý na Veľký piatok, aj keď sklonil hlavu, s

týmto v našom osobnom živote nekončí svoju misiu. Láska Otca je večná, ako

život, ktorý dáva tým, ktorí v Neho veria.

A tak aj  my sami sa môžeme zmeniť na veriacich,  ktorí uznávajú silu

Ježišovho  kríža,  ktorí  nachádzajú  pokoj  v  Božej  prítomnosti,  s  vedomím, že

všetko je dokonané. Preto nemusím získať celý svet, ak to bude mať za následok

poškodenia  mojej  duše.  Stačí  sa  najskôr  vysporiadať  s vlastným  vnútrom,

hľadať správy o Božích zjaveniach, ktoré sú mi adresované, a moje problémy sú

vyriešené.  Aj keď nie zo dňa na deň, ale veľkou podporou je,  keď viem, že

vlastný kríž nemusím niesť sám, lebo môj odev vybielil sám Pán, ktorý učinil

zadosť za moje všetky hriechy. 

Jeho Mučenie a Jeho prekliatie sú cenou môjho hriechu, ale vzal Ho sám

na  Golgotu.  A tak  vzal  na  seba  naše  utrpenie,  vymazal  naše  hriechy,  a  tak

môžeme mať večný život a nádej, ktoré nás môžu preniesť cez všetko a dať nám

sviatok, v ktorom odovzdám svoj život, a prosím Boha, aby urobil, ako a čo On

sám chce. Amen. 

Modlitba: Milostivý Bože náš skrze Pána Ježiša Krista! 
Ďakujeme Ti, že sme tu pred Tebou s našimi hriechmi. Môžeme Ti odovzdať
našu  minulosť,  našu  prítomnosť  a  dokonca  aj  našu  budúcnosť  a  Ty  nás
neodmietneš, ale privedieš nás pod Golgotský kríž vlastného Syna, tak ochotne
ako sme tu teraz. 
Prosíme, preskúmaj nás, daj nám duchovné nádychy a výdychy, pri ktorých si
uvedomujeme, že môžeme mať večný život, len preto, lebo Ježiš za nás zomrel



na kríži, trpel za nás a odovzdal svojho ducha, čo JEMU prinieslo smrť, ale nám
život.
Ďakujeme Ti Otče náš, že našou jedinou útechou môže byť, že sme Tvoji z celej
duše i z celého tela, a že či už žijeme alebo zomrieme, nič nás nemôže oddeliť
od Tvojej lásky. 
Pomôž nám teda, aby sa toto stalo našim osobným vierovyznaním, keď kráčame
v hlbinách, nezabudli na to, že nás Tvoja ruka drží nad vodou, a chráni zhora a
dáva nám požehnanie, keď sa Ti celkom odovzdáme.
Ďakujeme Ti, Pane, že Ťa vzývame ako dobrého pastiera, ktorý si za nás daroval
svoj  život,  aby  si  zachránil  našu  dušu  pred  večnou  smrťou  a  premohol
pominuteľnú bolesť uznávajúc vlastným krížom, že smrť nie je posledné slovo.
Vyznávame,  že  to,  čo  si  Ty prekonal,  to  je  úplná  spása  a  to,  čo  je  ľudsky
nepredstaviteľné, sa dá vyryť jedine Duchom Svätým na naše srdcia, veď Ty so
svojimi ranami uzdravuje naše rany. 
Velebíme Ťa, Všemožný Hospodin, že môžeme Ťa oslavovať, keď počujeme
Tvoje Slovo a zažívame nepredstaviteľnú moc Tvojej  prítomnosti.  Bože  náš,
zostaň s nami mocou svojho Ducha Svätého. Utešuj tých, ktorých bolesť a strata
je obrovská a z Tvojej milosti im daruj lásku, aby dnes mohli považovať Kristov
kríž za zdroj svojho pokoja, kde odpočíva ich duša.
Takto sa modlíme za našich smútiacich, za unavených, za našich chorých, za
tých, ktorí trávia sviatky v nemocnici a za každého člena nášho zboru. Požehnaj
našu Veľkú noc, aby na Kristovom kríži badali Tvoj zmier a Tvoj boj a videli,
že Ty si pozdvihol každého a môžeme žiť ako tí, ktorým boli odpustené hriechy
a tie hriechy boli odpustené práve Ježišom. Prosíme, 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:  „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu
životu? Čo dá človek na výmenu za svoj život?“ (Mk 8,36-37) Amen.

Pieseň: Chválospev č. 407: 6-8: Nesmierna láska a zázračná viera...


