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1. Slávnosť veľkonočná: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych (21. 4. 2019)
Jeden dánsky básnik menom Jakobsen napísal román s názvom: Mor v Bergamo. Jednalo sa o jedno talianske
mestečko, ktoré leží na vrchu a viedla k nemu skalnatá cesta. V stredoveku v ňom vypukla morová nákaza. Ľudia
umierajú a kričia k Bohu o pomoc. Ale morová epidémia sa nezastavuje. Preto ľudia volajú: Boh je mŕtvy. Vykotúľajú
sudy z hostincov a začne sa veľká pijatika. Začínajú sa orgie zo zúfalstva. Uprostred tanca niekto padne na zem mŕtvy
a nechávajú ho tam ležať. Kričia: „Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.“
Jedného dňa sa zarazia. Počujú nejaký spev. Vidia, že po ceste kráča zástup ľudí a spievajú: „Kyrie elejson.“ Na čele
kráča mladý mních, ktorý nesie kríž. Celý tento sprievod vstupuje do mestečka Bergama. Ľudia sa smejú a kričia:
„Vy hlupáci Boh je mŕtvy. Prestaňte s tými vašimi hlúpymi litániami. Ježiš je mŕtvy, jedzme pime, lebo zajtra
zomrieme. Zástup spievajúcich ľudí vojde do kostola a mních oprie kríž vedľa oltára. Následne sa do kostola nahrnú
obyvatelia mestečka. Jeden mäsiarsky učeň zoberie z oltára kalich k Večeri Pánovej a kričí: „Pite, Ježiš je mŕtvy.“
Pred oltár s avšak postaví ten mladý mních a hovorí: „Keď Syn Boží visel na kríži, keď Mu vbili klince do rúk, aj vtedy
sa Mu ľudia začali vysmievať a urážať Ho. Dokonca aj jeden z tých dvoch lotrov vedľa neho sa Mu smial. Vtedy si Syn
Boží pomyslel: Ja mám zomrieť za týchto ľudí, ktorých sŕdc sa ani moja smrť nedotkne? Ja mám položiť svoj život za
toto špinavé ľudstvo, ktoré sa nedá získať? Vtedy Syn Boží vytrhol klince z rúk a nôh. Zoskočil z kríža, z rúk žoldnierov
vytrhol svoje rúcho, takže sa ich kocky skotúľali dolu z Golgoty. Hodil svoje rúcho na seba, vstúpil do neba a nakoniec
ešte dodal: „Bezo mňa.“ A kríž zostal prázdny. Preto teraz už neexistuje žiadne vykúpenie, záchrana. Teraz nám už
zostáva iba smrť a peklo.“
V kostole nastalo smrteľné ticho. Ten mäsiarsky učeň už dávno zoskočil z oltára a zlatý kalich mu vypadol z ruky.
„Už neexistuje žiadne vykúpenie a žiadne spasenie.“ Chceli by ste bratia a sestry, aby evanjeliový príbeh dopadol
takto? Ale skôr, než si o tom bližšie povieme, zaspieva nám spevokol pieseň.
SPEVOKOL
1. Kor 15,32 – 33
Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom: Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré
mravy.
Bratia a sestry
Ak by Kristus nezomrel na kríži, neexistovalo by ani zmŕtvychvstanie, žiadna záchrana, žiadna nádej. Dopadlo by to
asi tak, ako v tom úvodnom príbehu a heslom nášho života by sa stali slová: Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.
Kresťanstvo by sa scvrklo na skupinu, podobnú nejakému spolku, ktorý by už dnes asi ani neexistoval. Keby sme
odstránili z Písma Svätého zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi, potom nám veľa toho nezostane. Pri
Letniciach, kedy zostúpil Duch Svätý a bola založená kresťanská cirkev, by Ježišovi učeníci nemali v koho uveriť. Veď
bol to Pán Ježiš, ktorý im sľúbil zoslať Ducha Božieho. Ten ich mal vyučiť. V Jeho moci sa z vystrašených rybárov stali
rybári ľudí, plní Ducha Svätého. Misionári, apoštoli, ktorí obetovali svoje životy pre evanjelium. Vďaka ich pričineniu
sa zvesť o Kristovi rozniesla do mnohých končín vtedajšieho sveta. Ale ak Kristus nebol vzkriesení, potom si to museli
vymyslieť. Ale skutočne uverili iba výplodom svojej mysle?
Keď si čítame knihu Skutkov apoštolských, vnímame ju aj ako knihu Skutkov Ducha Božieho. Pretože ten ich viedol,
vyučoval, ochraňoval, napomínal. Dokonca usmerňoval misijnú prácu, keď Pavlovi nedovolil ísť na určité miesta, ale
nasmeroval ho priamo do Európy. Pretože podľa Božích plánov sa mala zvesť evanjelia dostať práve sem. Ale ak
Kristus nevstal z mŕtvych, kto ich viedol a požehnával?
V histórii kresťanskej cirkvi vidíme prvých martýrov – mučeníkov, ktorí položili svoje životy pre Krista v rôznych
formách prenasledovania veriacich na území Rímskej ríše. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, položili svoj život pre nejakú

fikciu ktorá nebola pravdivá? Odriekali si mnohé výhody, znášali posmech, prenasledovanie pre niečo, čo vlastne
ani neexistovalo, Bolo to skutočne takto?
Ak Kristus nevstal z mŕtvych, načo potom prišli Konštantín s Metodom na Veľkú Moravu? Prišli na naše územie
v prvom rade preto, aby zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi priniesli našim predkom. Aby tomu rozumeli,
zostavili im písmo. Ako prvú vetu, ktorú preložili z Biblie bol úvod Jánovho evanjelia: Na počiatku bolo slovo, slovo
bolo u boha a Boh bol to slovo. Toto Slovo – Boží Syn ich skutočne viedlo a povzbudzovalo napriek problémom,
ktoré pri svojej christianizačnej misii konali. Ale ak by toto nebola pravda, potom kto im dával silu a múdrosť bez
sťažovania sa? Chýbal by nám aj ten dvojkríž v slovenskom erbe. Pretože je prázdny, Kristus vstal z mŕtvych, jeho
telo tam pribité už nie je.
Ak Kristus nevstal z mŕtvych, aj Ján Hus bol upálený zbytočne, pretože oplatí sa položiť svoj život za niečo, čo ani
neexistuje? Podobne Martin Luther v Nemecku a Ján Kalvín vo Švajčiarsku bojovali zbytočne proti neporiadku
stredovekej cirkvi? Obidvaja však pritom vyznávali, že bol to Boží Syn, ktorý ich povolal do tohto duchovného boja,
ktorý ich viedol povzbudzoval, dával múdrosť a vytrvalosť. Ale ak On nevstal z mŕtvych, koho to vlastne títo ľudia
nasledovali?
Evanjelická inteligencia v 19. storočí vybojovala pre náš národ samostatnosť a kodifikovala mu spisovný jazyk.
Hurban píše vo svojich pamätiach, akým prínosom bola pre neho a ostatných študentov postava Ľudovíta Štúra.
Pretože on im okrem národných vecí vykladal aj evanjeliá. Robil to takým spôsobom, že videli v jeho slovách pred
sebou vykreslenú postavu Krista. Pretože On dával štúrovcom silu do boja. Ale ak nevstal z mŕtvych, kto to bol
miesto Neho?
Pri zrode Československa stál syn evanjelickej fary M. R. Štefánik, ako aj prvý župan Bratislavy S. Zoch, evanjelický
biskup. Aj samotný Masaryk, kresťanských filozof, ktorí razil cestu v našom národe výzvou: „Nie Cézar, ale Ježiš.“
Nehovoriac o zmenených životoch miliónov ľudí, ktorí osobne spoznali a priali Pána Ježiša za Kráľa svojich životov.
Celý svet by bol dnes bez zmŕtvychvstalého Krista iný. Všetko by bolo prázdne, ako tá mydlová bublina ktorá po
čase praskne rozplynie sa vo vzduchu. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, prepadli by sme možno takému zúfalstvu, ako
ľudia v tom úvodnom príbehu. Ale apoštol Pavol hovorí: Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy!
Ja osobne cítim, že tam kde je Duch Boží, tam je sloboda. Pretože život s Pánom Ježišom by nikto z nás nevymenil,
ani sa ho nevzdal. Ja osobne cítim, že On je základom môjho života. S Ním sa smiem rozprávať, deliť sa o svoje
pocity. Kebyže Jeho nemám, neviem si ani predstaviť, ako by vyzeral môj život. S Ním sa smiem radiť aj o mnohých
veciach života a spoločnosti. Keď prechádzam niekedy cez ťažkú situáciu, pýtam sa Jeho, čo si ON o tom myslí. A On
mi to ukáže v tom svojom pohľade. Niekedy keď neviem ako, spievam piesne na Jeho oslavu. Vtedy ma naplní blízky
pocit Jeho blízkosti a zrazu cítim, že stojí pri mne. Zároveň si uvedomujem, že ma povedie, aj keď neviem aké kroky
budú nasledovať.

Bratia a sestry – ktorí to prežívate podobne, viete o čom hovorím. Od Neho máme všetko a bez Neho nie sme ničím.
Toto je realita, ktorú môžu prežívať a vyznávať božie deti počas dvoch tisícročí. To nie je fikcia, ale skutočnosť. Nikto
z nás nedokáže radikálne zmeniť život od základu. Ale Boží Syn to dokáže. Mnohí, ktorí ste to prežili, by ste vedeli
hovoriť o tom, ako Vám Pán Ježiš pomohol a radikálne zmenil váš život. Ďalší by vedeli hovoriť o tom, ako ho cítili
pri chorobe, keď sa za daného človeka modlilo množstvo Ďalších ľudí. My sme neuverili vo výmysle. Ale my svedčíme
svojim vlastný životom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Je súčasťou našich životov, dotýka sa nás a pomáha nám.
Ak je tu dnes niekto, kto nemá osobnú skúsenosť s Pánom Ježišom, povzbudzujem Ho, aby k Nemu zavolal
v modlitbe. On počuje, On rozumie On príde a dá Ti odpoveď. Dá sa Ti poznať ako živý a Svätý Boh, ktorý bol mŕtvy
a žije na veky vekov.
V Ježišovi Kristovi je záchrana, nová šanca, spasenie. V Ňom je jedno veľké ÁNO pre náš život. On má pre nás vo
svojej láske pripravené odpustenie našich hriechov. A to jedine preto, lebo bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Jeho
sa držme a náš život bude hovoriť o hlbokých hodnotách života, vyvierajúcich z našej viery. Nie preto, že to musíme,

ale preto, že takto kráčať chceme. Že nám Pán Ježiš požehnáva nové a dobré veci. Jeho chceme za to všetko
oslavovať a vyvyšovať. Kristus vstal z mŕtvych haleluja, radostne chváľte Ho kresťania.
AMEN.

