
„Spolu s nami...“
Suspírium: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa
svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil
pre živú nádej (IPt 1,3).” Amen.

Pieseň: Žalm č. 134:1-3: „Vy, všetci, Bohu slúžiaci...”

Pozdrav: „Či  sa  stane  v  meste  niečo  zlé,  ak  by  to  Hospodin  nedopustil?  Či
nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy (Am 3,6b, Lk
24,26)?“ Amen. 

Suma  evanjelia: je  zapísaná  vo  Svätom  Písme  ako  ju  čítame  v Prvom  Liste
apoštola Petra v 2. kapitole v prvom až v treťom verši takto:
„Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky
ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby
ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý (IPt 2,1-3).“ Amen.
Prosím, zaujmite si svoje miesta. 

Pieseň: Chválospev č. 332: „Boh je moja sila i dúfanie...” 

Vzdych: „Milosť vám a pokoj 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. Jemu sláva na veky vekov (Gal 1,3-5).“ Amen.

Lekcia: Skutky Apoštolov 1, 12-26
„Potom sa  vrátili  do  Jeruzalema z  vrchu,  ktorý  sa  volá  Olivový a je  blízko
Jeruzalema,  vo vzdialenosti  sobotnej  cesty. Keď ta prišli,  vystúpili  do hornej
siene,  kde  sa  zdržiavali  Peter,  Ján,  Jakub,  Ondrej,  Filip,  Tomáš,  Bartolomej,
Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Všetci títo jednomyseľne a
vytrvalo zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou
a s jeho bratmi. V tých dňoch uprostred bratov vstal Peter — bol tam zástup asi
stodvadsiatich ľudí — a prehovoril: „Muži,  bratia! Muselo sa splniť, čo Duch
Svätý ústami Dávida predpovedal v Písme o Judášovi,  ktorý sa stal  vodcom
tých, čo zatkli Ježiša. Judáš bol jedným z nás a dostal podiel na tejto službe. Z
odmeny za svoju ničomnosť si kúpil pole a zrútiac sa z výšky dolu hlavou ho
roztrhlo tak, že sa z neho vyvalili všetky vnútornosti. Dozvedeli sa o tom všetci
obyvatelia  Jeruzalema.  Preto  to pole  vo svojej  reči  nazvali  Hakeldamach,  čo
znamená  Pole  krvi. Veď  aj  v  knihe  Žalmov  je  napísané:  Nech  jeho  príbytok
spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval. A inde: Jeho úrad nech prevezme
iný. Preto treba, aby sa niektorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas,
kým Pán Ježiš chodil medzi nami — počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol



spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal svedkom o jeho zmŕtvychvstaní.“ A tak
predstavili  dvoch:  Jozefa,  ktorý  sa  volal  Barsabáš  a  mal  prímenie  Justus,  a
Mateja. Potom sa modlili takto: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Ukáž
nám, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto apoštolskej
službe, ktorú Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto.“ Potom im dali lósy a
lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.“
Nech Pán Boh požehná čítanie,  počúvanie a zachovávanie Jeho slova v našich
srdciach. V Duchu a v pravde modlime sa. 

Modlitba:
Ďakujeme  Ti,  Všemohúci  Hospodin  v mene  Ježiša  Krista,  že  Tvoje  áno  sa
naplňuje  práve  vtedy,  keď  Ti  človek  povie  svoje  totálne  nie.  Tvoje  víťazstvo
Kristus, Pane náš, sa zjavuje akoby prehra. Tvoje požehnanie, Ježiš, Utešiteľ náš,
sa preukazuje zdanlivo ako neblaho a nešťastie. Tvoja láska, drahý Uzdravovateľ,
Majster náš, sa  zdá akoby bola neviditeľná. Teraz sa však naša nádej naplnila. Ty
si nám odpustil. Ty si vstal z mŕtvych. Ty si živý a verný Pán. Svoj sľub si splnil
a dnes nám ponúkaš svoju zmluvu. Ako však žijeme my? Kde stojíme vo viere,
v nádeji a v láske? Ako ďaleko sme sa dostali od Teba? Sme ako Adam, ktorý sa
skryl, lebo Ti nevedel a nechcel povedať pravdu. Vyznávame Ti, aj my žijeme vo
vlastných brlohoch. Myslíme si, že velíme vlastnému životu. Vrúcne Ťa prosíme,
doby nás svojou mocou. Nariekame celou dušou a voláme: zapôsob na nás, Pane
náš,  živým  slovom.  Povolaj  nás  tam,  kde  sa  o nás  rozhoduje,  aby  sme  ako
spoločenstvo predstúpili pred Tvoju tvár. Pomôž nám spolu vidieť Ťa a svedčiť
o Tebe pred svetom. Buď prítomný aj teraz v našom cirkevnom zbore a v našej
komôrke sa pozastav nad tým, čím sme a čím by sme mali byť podľa Tvojej vôle.
Tvoj Duch nech nás zaveje tam, kde je naša bieda, náš hriech a naše zveličovania,
a tam, kde sú slzy a nedostatky našich blížnych, aby sme im Tvojou vernosťou
slúžili. V mene Ježiša Krista,  nášho Pána, vypočuj nás. Amen.    

Pieseň: Chválospev č. 466: „Ó, Sion povstaň...“  
Prosím, zaujmite si svoje miesta

Vzdych: „Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. Veď kde je tvoj poklad,
tam bude aj tvoje srdce. (Žalm 62,11b, Mt 6,21).“ Amen.

Textus: Skutky Apoštolov 1,21-22
Slovo Božie, na základe ktorého Vám zvestujem radostnú zvesť evanjelia skrze
Ducha  svätého  je  zapísané  v Knihe  Skutkoch  Apoštolov  v  prvej  kapitole
v dvadsiatom prvom a dvadsiatom druhom verši nasledovne:



„Preto treba, aby sa niektorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým
Pán Ježiš  chodil  medzi  nami — počnúc  Jánovým krstom až  do  dňa,  keď  bol
spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal svedkom o jeho zmŕtvychvstaní.“

Milí bratia a drahé sestry,  slávnostné kresťanské zhromaždenie v Pánu
Ježišovi Kristovi!

Potom  čo,  evanjelista  Lukáš  presne  vymenoval  jedenástich  učeníkov  a

vyzdvihol  ich  jednomyseľnosť  a vytrvalosť  v modlitbách,  učeník  Peter  sa pred

veľkým zástupom podrobne zmienil  o osobe Judáša Iškariotéša.  Síce bol  jeden

z nich, naplnilo sa Slovo Božie v živote Judáša. Jeho skonanie bolo neprimerané k

Jeho povolanej službe Ježišovej a nakoniec citoval Žalm 109. 8. verš: „jeho úrad

nech prevezme iný.“ 

Drahý bratia, milé sestry! Je veľký rozdiel medzi tým, „keď nemôžeme“,

alebo „keď nechceme“ niečo povedať alebo vykonať v mene Pánovom. Práve to

charakterizovalo aj osobu Judáša Iškariotéša, ktorý sa rozhodol nevybrať. Totiž aj

nevybrať si Ježiša je voľba. Jeho výsledkom je kúpa poľa krvi za nekresťanskú

cenu  30  strieborných,  kým  vybrať  si  Ježiša  znamená  vykúpenie  z hriechov

a večný  život.  Slovo  „treba“  z Petrových  úst  vyjadruje  potrebu  Písma.  Oni

nehľadajú náhradníka za Judáša. Je to nutnosť a naliehavosť, ktorá je v súlade

s Pánovou vôľou. To je osobitná záležitosť učeníkov: „Kto bude dvanásty?“    

Po prvé, musí byť taký, ktorý po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nimi,

žil v bezprostrednej blízkosti Pánovej a spoznal jeho spásonosný zámer. Po celý

čas, kým Pán Ježiš učil. Po celý čas, kým Pán Ježiš uzdravoval. Po celý čas, kým

Pán Ježiš napomínal. Prvým kritériom voľby bol čas strávený s Kristom. „Po celý

čas, kým...“ bolo časom milosti pre povolaných. Tento čas bol ohraničený: počnúc

Jánovým krstom až do dňa,  keď bol spomedzi  nás vzatý.“ „Po celý  čas,  kým

chodil medzi nami.“ Čas a obdobie, v ktorom sa Ježiš vpil do duší vlastných. Čas,

ktorý uplynul. Čas, ktorý sa skončil, ale ten, kto má byť dvanásty ako „naplno

využil čas?“ (viď. Ef 5,16). Čas, ktorý sa už neprinavráti. Čas, ktorý sa... Poslovia

zvesti, a to nie hocijakej, dobrej zvesti musia vedieť aktívne využiť čas. Vybrať si



dobrý podiel,  ktorý sa nikomu neodníme. Totiž potrebné je len jedno (viď. Lk

10,38-42): byť s Ním.

Po  druhé,  Judášov  nástupca  spolu  s ostatnými  je  svedkom  Ježišovho

zmŕtvychvstania.  Judáš  sa  nedožil  Ježišovho  zmŕtvychvstania.  On  je  jediný

z učeníkov, ktorý si vzal život ešte pred nádejou. Veľkou výzvou pre apoštolov je

to, že skutky apoštolov sú skutky Vzkrieseného Krista. Veľká moc a veľká milosť,

ktorá spočívala na učeníkoch, je práve obsahom evanjelia. (viď. Sk 4,33, Sk 13,31)

Svedkovia vzkrieseného Krista boli tí, ktorým sa „zjavoval, a hlavne tým, ktorí

prišli spolu s ním z Galiley do Jeruzalema (Sk 13,30)“ Svedok je ten, Komu sa

zjavil  Pán.  Poradie  zjavenia  Krista  obsiahol  práve apoštol  Pavol  v prvom liste

Korinťanom v 15. kapitole: „zjavil sa Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa

zjavil  naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina doteraz žije,  niektorí

však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo

všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne (IK 15,5b-8).“ Spolu s nami bol

prítomný. Spolu s nami Ho videl a uveril.  Spolu s nami. Nie je to povýšenecké

privilégium,  ale osobná  skúsenosť  spolu  s  ostatnými.  Je  to  vzrast  vo  viere,

v nádeji a v láske. Je to maximum krivky, ktorú na zemi jednotlivec môže získať.

Vyšší stupeň viery: Svedkovia Vzkrieseného Krista. Svedkovi sa patrí svedčiť, ako

„videl a uveril.“  (viď.  Jn 20,8)  Spolu si  čítame Božie slovo. Spolu sa modlime.

Spolu  kráčame  životom.  Spolunažívanie  s Kristom  a s bratmi,  ktorí  videli

a uverili. Všetko spolu. To je obozretnosť učeníkov, ale bez vypočítavosti. To je

jednomyseľnosť učeníkov, ale bez dominancie a bez prvenstva. To je živá viera.

Po tretie, Vzkriesený Pán si vyberá, nie 11 apoštoli, alebo „zástup asi sto

dvadsiatich ľudí“. Nepotrebujú človeka do počtu, ale živého svedka – Boží chrám

pre  spoločenstvo.  Modlitbou  vyjadrujú,  že  ich  hrdosť  a pýcha  pominula.

Modlitbou vyjadrujú, že ich horlivosť opadla. Modlitbou vyjadrujú, že bôľ, ľútosť,

smútok sa rozprestiera. Modlitbou vyjadrujú, že „za stratu pokladajú všetko pre

vznešenosť poznania Krista Ježiša, Pána.“ (Fil 3,8) Koho si Kristus získal a pritlačil



k stene, modlí  sa za živých údov Kristových v cirkvi.  Koho sa Kristus osobne

opýtal: „Miluješ ma väčšmi ako títo?“, ten vie, kto Ho určite pozná. Poznať človek

z videnia, alebo poznať vnútro dotyčného nie je to isté. Modlitbou spoločenstvo

Kristovo  vyjadruje  presvedčenie,  že  Boh  vie  o svojej  cirkvi,  o jej  viditeľnej

i neviditeľnej časti. Učeníci činia to, čo voči Pánovej poslušnosti majú, volať v Jeho

Mene.  To  je  tá  chvíľa,  keď  nepotrebujú  radu,  usmernenie,  ale  priame  Božie

uistenie. Jedine on skúma srdce a on skúša obličky. On pozná vnútro. On pozná

meno dvanásteho učeníka. Jedine On pozná.    

Ale  čo  my?  My  spoznáme?  Áno.  Lós  je  svätý  skutok.  Lós  nie  je

nepremyslený  súboj.  Lós  nie  je  nekorektný  prístup.  „Lós  sa  síce  hádže  do

náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina (Prís 16,33).“ O lóse

ako  o prostriedku  poradia  už  raz  Lukáš  rečnil  vo  svojom  evanjeliu,  keď

vyzdvihol  Zachariášovu  službu  vo  svätyni  v jeruzalemskom chráme:  „...podľa

obyčaje kňazskej služby pripadol na neho lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a

zapálil kadidlo (Lk 1,9).“ V dnešnej dobe voľby sa dajú zmanipulovať. Získanie

preferencií a potrebných hlasov často nie je v kompetencií ľudu. Získanie ústavnej

väčšiny je priorita. Dohodnúť sa, to sme my ľudia. Božie voľby sa vecne zakladajú

na modlitbách. Kto koľko preferencií  získal vo voľbách, nemalo by byť cieľom

cirkevných volieb. Otázkou by mala byť: Kto získal Božiu priazeň? Koho miluje

Boh? Koho si Boh obľúbil? Prorok Samuel je Hospodinom vyzvaný: „nehľaď na

jeho zovňajšok (IS 16,7).“ Izaj, otec udatných synov si musí vypočuť viackrát: „Ani

toho si Hospodin nezvolil (IS 16,8.9.10).“ Pán hľadí na srdce. Učeníci zveria všetko

Pánovi, ale aby aj oni boli oboznámení s Božím rozhodnutím, losujú ako o tom

reční apoštol Ján: „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú

od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov (IJn 4,1).“ 

Drahí  bratia  a milé  sestry!  Učeníci  činili  len  to,  čo  bola  ich  povinnosť.

Skúmanie Ježišovej  služby, svedectvo o ňom ako o Vzkriesenom a modlitba sú

najlepším  odporúčaním  pre  učeníka,  nakoniec  však  rozhoduje  Pán.  Najlepší



výber spoločenstva, ktoré nasleduje Vzkrieseného Krista a pokľakne pred Ním, je

práve lós.  Matej  je  nakoniec  pričlenený  k dvanástim.  Všetko  je  pripravené  na

vyliatie  Ducha Svätého.  Posledná prekážka  je  odstránená.  Dvanásti  sú v plnej

zostave. DODEKA je plné na základe Božej vôle. Miesto Judáša a s ním spojené

úlohy preberá Matej. Misia v cirkvi sa môže začať, aby sa naplnilo Ježišovo slovo:

„Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v

Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.“ (Sk 1,8) Amen.

Modlitba: 
„On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, aby ponížených postavil
na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia (Jób 5,10-11).”

„[Ježiš] on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov (Iz 53,12)?”

„Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú (Lk 
6,28).”

„A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj
sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj (Iz 43,1)!”

„Skúmaj  ma,  Bože,  a  poznaj  moje  srdce,  skúšaj  ma a  poznaj  moje  zmýšľanie!
Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti (Žalm 139,23-24)!”

„Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria (Lk
11,10).”

„Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení
(Žalm 34, 7).”  

Modlitba Pánova

Ofera:  „Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným
chlebom; veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný (IK 5,7).“

Požehnanie: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám (R 8,31b)?“ Amen.

Záverečná pieseň: Chválospev č. 468: „Čuj, ako ťa Ježiš volá...“


