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Kázeň zborovej farárky-seniorky Sidonie Horňanovej na Veľkú noc 2020 

 

Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, 

miesto, kam Ho boli položili. Ale  choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás 

predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo 

sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. (Evanjelium 

podľa Marka 16, 7 – 8) 

 
Vstal! Niet ho tu! 

Počuli sme mocné a živé slová, ktoré ani po takmer dve tisíc rokoch neupadli do 

zabudnutia. Slová, ktoré zmenili chod ľudských dejín. Slová, ktoré dodnes menia životy 

ľudí. Tajomné posolstvo z druhého brehu života - evanjelium o novom živote Toho, ktorý 

v piatok zomrel umučený na kríži a bol pochovaný: „Vstal. Niet Ho tu“ (Mk 16, 7).  

Nedeľa včasráno. Tri ženy sa blížia k Ježišovmu hrobu. Tie ženy, ktoré s Ním zostali 

verne až do konca, dívali ako dokonal na kríži, a potom sa dívali aj na miesto, kde 

položili Jeho mŕtve telo do hrobu.  Prichádzajú za mŕtvym Ježišom, aby mu prejavili 

poslednú úctu a dokončili pohreb. Pri hrobe však zažívajú šok, zdesenie, hrôzu. Tie ženy 

zažili niečo, s čím vôbec nepočítali. Ťažký kameň je odvalený od hrobu a hrob je 

prázdny! Ten umučený a na kríž povesený Ježiš, nezostal ležať v hrobe, ale Jeho život 

pokračuje ďalej. Boh Ho vzkriesil Ho z mŕtvych! Splnili sa predpovede Pána Ježiša, keď 

trikrát predpovedal svoje nevinne umučenie a zástupnú smrť na kríži, že Syn človeka 

musí trpieť a byť zavrhnutý, musí byť zabitý, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych! (por. 

Mk 8, 31; 9, 31; 10, 34). Splnila sa Jeho predpoveď Petrovi, že keď Ježiša chytia, Jeho 

učeníci sa rozutekajú, no po svojom vzkriesení sa s Petrom a aj s ostatnými učeníkmi 

opäť stretne v Galilei: „Biť budú pastiera a rozpŕchnu sa ovce, ale po svojom vzkriesení 

predídem vás do Galiley“ (Mk 14, 28). 

 

Život po smrti – tajomstvo, ktoré nás presahuje 

Milé sestry a milí bratia! Kristus z mŕtvych vstal. Niet Ho tu! Tá neuveriteľná správa z 

neba znie aj nám ako tajomstvo, ktoré nás presahuje. Kristovo vzkriesenie nedokážeme 

rozumom vysvetliť. Nie je v našich silách opísať Ježišov nový život po smrti, lebo je to 

tajomstvo, ktoré prevyšuje naše predstavy, našu fantáziu, naše jazykové prostriedky, ako 

hovorí Písmo: „.. ani oko nevídalo ani ucho neslýchalo, ani do srdca nevstúpilo, čo Boh 

pripravil tým, ktorí Ho milujú“. A tak namiesto toho, aby sa snažili vysvetliť 

nepochopiteľné, čo sa vymyká našej zmyslovej skúsenosti a nedá sa ľudským jazykom 

opísať, radšej zostaňme na tomto brehu života a premýšľajme o tom, čo uchopiť vieme –

o reakciách žien na Boží nadprirodzený zásah, o tom, čo tie ženy urobili, ale aj neurobili, 

a urobiť mali: „I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a 

nikomu nič nepovedali, lebo sa báli“ (Mk 16, 8). 

Vykladači Biblie hľadajú rôzne vysvetlenia, prečo sa evanjelium končí, takým zvláštnym 

spôsobom, že máme pocit, akoby tu niečo zostalo nedopovedané, že tu niečo chýba. Tá 

reakcia žien na Božie tajomstvo o Kristovom novom živote po smrti je taká prirodzene 

ľudská: strach, zdesenie. Ženy premožené strachom neurobili nič z toho, čo im bolo 

povedané. Nepochybujeme, že ten opis je realistický. Veď reakcia žien, ktoré stoja zoči-

voči Božej predivnej moci, je prirodzená. Aj my by sme reagovali podobne pri stretnutí s 
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nadprirodzenom, ktoré sa vymyká ľudskému chápaniu. Pri stretnutí s Tým, ktorý nás 

presahuje. Strachom. Zdesením. 

 

Strach – prirodzená ľudská reakcia 

Aj po tieto dni sú naše srdcia spútané strachom z niečoho, čo sme si pred pár týždňami 

nedokázali vôbec predstaviť. Z toho, na čo by sme neboli nikdy pomysleli. To, že 

budeme Veľkú noc sláviť za zatvorenými bránami prázdnych kostolov. Nielen Kristov 

hrob je prázdny na Veľkú noc. Aj kostoly sú prázdne. Sme vystrašení správami o tom, 

ako sa smrť za posledné týždne nevie nasýtiť. Nestačia kapacity nemocničných lôžok, 

miesta na cintorínoch. Tisícky obetí šíriaceho sa vírusu, už viac ako milión nemocných.  

Ľudia zomierajú opustení v izolácii bez prítomnosti najbližších pri nemocničnom lôžku, 

ktorí sa s nimi dokonca nemôžu rozlúčiť ani na pohrebe. Je to prirodzené a ľudské, že sa 

bojíme. Ten strach nie je na škodu. To, čo sa deje vo svete aj už aj v našej bezprostrednej 

blízkosti, je príležitosť pre nás, aby sme sa zastavili  a pozreli sa na svoj život inými 

očami. Aby sme sa obrátili k skutočným hodnotám a k pokore. K pokore pred Bohom. K 

pokore k stvorenstvu, ktorého sme súčasťou. Lebo svet je „ne-mocný“. Nie je mocný, ale, 

naopak, krehký. Vyspelá ľudská civilizácia budovaná na zisku a spotrebe je krehká a 

zraniteľná, je stavbou na piesku. Veľká noc nás vedie k otázke: Na čom staviam svoj 

život. Vedie nás k tomu, aby sme sa pozreli na náš život od konca. Z druhého brehu 

života.  Sub specie aeternitatis, t. j. pod zorným uhlom večnosti. Aby sme dokázali 

oddeliť podstatné od nepodstatného, malicherného. Lebo ako nám ohlasuje evanjelium 

Ježiša Krista, smrťou sa život nekončí, ale aj po smrti život pokračuje: „Neumriem, ale 

budem žiť....!“ (Ž 118, 17). Život podobný Kristovmu, život pokory, nesebeckej lásky a 

obetí pre iných – až po tú najvyššiu mieru – vôbec nie je zbytočný, ale, naopak, je vzácny 

a Boh sa k nemu raz prizná, možno až po smrti človeka, ale prizná sa k nemu tak, ako sa 

priznal aj ku Kristovi. A hoci strach je prirodzenou ľudskou reakciou, Boh nechce, aby 

sme sa báli. Preto dal Syna, aby zomrel na kríži a potom Ho vzkriesil z mŕtvych, aby sme 

strach prekonávali istotou Jeho večnej lásky, o ktorú nás nemôže nikto a nič pripraviť ani 

nijaké súženie, ani smrť (R 8, 35 – 39). 

 

Uveriť v Krista nie je v ľudských silách 

Ženy pri prázdnom hrobe nedostali len vysvetlenie z druhého brehu života, prečo je  hrob 

prázdny, že Ježiš vstal z mŕtvych. Dostali aj poverenie: šíriť správu o Kristovom 

zmŕtvychvstaní ďalej. Ale oni to neurobili. Utekali od hrobu. Nie však preto, aby sa 

ponáhľali splniť to poverenie. Utiekli zo zbabelosti. Strach zviazal nielen ich srdcia, ale 

aj ich ústa. Mlčali.  

Nielen učeníci zlyhali, keď Ježiša trpiaceho na kríži opustili, ušli a sa skrývali. Ani ženy 

na tom neboli lepšie. Na ich reakcii vidíme, že viera vo Vzkrieseného sa nezrodí v 

ľudskom srdci hneď, ale rodí sa postupne – vyrastá aj z pochybností. Viera vo 

Vzkrieseného totiž potrebuje čas. Veriť v Ježiša Krista, toho ukrižovaného a 

vzkrieseného, je prinajmenšom taký zázrak z Božej milosti a moci, ako sama udalosť 

Kristovho vzkriesenia! Nie je v ľudských silách uveriť tej radostnej správe, že On žije, 

iba ak On sám vierou otvorí ľudské srdce k jej prijatiu. A to sa deje tam, kde sa človek s 

Kristom osobne stretne, tak ako sa so Vzkrieseným neskôr stretli aj ženy a aj Ježišovi 

učeníci, a On sám v rozhovore premáhal ich pochybnosti vierou o Jeho novom živote. 

Práve cirkev je to vzácne miesto, kde so Vzkrieseným stretáme v Slove evanjelia – 
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v kázni a tiež viditeľným spôsobom vo sviatostiach, a tak sa utvrdzujeme vo viere 

v Kristov nový život, ktorý je aj naším životom večným. Už niekoľko týždňov sa však 

nemôžeme aktívne zúčastňovať bohoslužieb v kostole. Tým akoby nám Vzkriesený chcel 

povedať, že naša viera môže a má byť živená aj iným spôsobom ako na bohoslužbe v 

chráme a prijímaním sviatostí. Keď nám Boh predivným riadením daroval pôst od 

bohoslužieb a sviatostí, ide o to, aby sme poznali a zakúsili pravdu jeho slova, že kde sa 

dvaja alebo traja zídu v mojom mene tam, som medzi nimi. Dnes nejde ani tak o 

množenie pobožností, ktoré nám technika sprostredkuje do našich domácností a s ktorými 

sa počas pandémie akoby roztrhlo vrece na internete sociálnych sieťach. Tu ide o návrat 

srdca a mysle k živému Bohu. 

 

Poverenie šíriť evanjelium aj dnes pre nás 

Viera sa zapaľuje v srdci rozhovorom, rozprávaním o Kristovi. Nie však náboženskými 

frázami, ale svedectvom o tom, ako žijem s Kristom a čo mi Kristus do života dáva, ako 

obohacuje môj život. Ale priznajme si, že my hovoriť nevieme. Myslíme si, že je to len 

vec farárov a skôr mlčíme ako tie ženy. Vzkrieseného sme – obrazne povedané – uväznili 

v kostole ako v hrobe, keď na Jeho zmŕtvychvstanie odpovedáme mlčaním, tým, že 

neplníme misijné poverenie, ktoré odo dňa krstu dostal každý: Choďte a zvestujte... 

Lebo: „Viera je z počúvania  a počúvanie skrze slovo Kristovo. A ako uveria v Toho, 

koho nepočuli?“  (R 10, 17. 14)  

Božím riadením sa oslava sviatkov presunula do našich rodín  a domácností. Preto 

nezostaňme dnes len pri reakcii žien pri prázdnom hrobe, že oni mlčali. Položme si 

otázku: Ako reagujeme na tú neuveriteľnú správu my, ktorí sme dnes Jeho svedkami? 

Keď si počul tú úžasnú správu o tom, že vo Vzkriesenom máme nádej na život po smrti, 

či odovzdávaš - šíriš túto úžasnú správu ďalej? Nielen my, duchovní, ale všetci ako 

kresťania máme dávať nádej ľuďom, ktorí v tomto čase viac než inokedy poznali svoju 

zraniteľnosť a bezmocnosť a ktorí potrebujú počuť evanjelium. No nielen ústami máme 

svedčiť o novom živote v Kristovi. Je to aj naše správanie, ktorým môžeme ľudí osloviť. 

Lebo to, čo si, ako sa chováš prekrikuje to, čo hovoríš.  

 

Kristov hrob je prázdny, preto sa nebojme 

 Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi! Stalo sa niečo neuveriteľné! Božím 

nepochopiteľným riadením zostali kostoly na Veľkú noc kostoly zavreté a prázdne, ako o 

tom budeme o chvíľu počúvať aj v pastierskom liste Zboru biskupov. No nielen kostoly 

prázdne, aj Kristov hrob je prázdny. A to je to podstatné a najdôležitejšie, že je stále 

prázdny a, preto sa nemusíme báť! Nebojte sa! Ježiš žije a ide pred nami. Pre jeho 

zmŕtvychvstanie aj dnes môžeme sláviť pokojné i radostné veľkonočné sviatky. Haleluja! 

Chvála Bohu! Amen.  

 

 

 

 
 


