
Lekcia: 1 Kor 15, 12-19                                Kázeň: Jn 17, 1-3

Bratia a sestry
aj  dnes  sme  sa  zhromaždili,  aby  sme  premýšľali  nad  významom  Ježišovho

vzkriesenia pre nás. Pre apoštola Pavla bolo učenie o Kristovom vzkriesení tak dôležité,
že si bez neho nevedel predstaviť Božiu cirkev. Keby totiž Kristus nebol vzkriesený, tak
by  sme  ani  my  nemali  nádej  na  zmŕtvychvstanie,  a  o  čo  viac,  keby  Kristus  nebol
vzkriesený, tak by kresťanské náboženstvo vôbec nevzniklo.  

V Písme svätom sa na viacerých miestach spomína večný život.  Verše z  Písma
Svätého, ktoré sme pred chvíľou počuli nám ukazujú, že podstatou večného života je
poznanie Boha. Nie je to poznanie intelektuálne a predmetné. Slovo poznanie by sme
mohli  preložiť aj  ako vyskúšanie.  Poznanie Boha spočíva predovšetkým v stretnutí  s
Bohom. Príklad takého stretnutia nachádzame v životopise apoštola Pavla. Predtým, ako
sa Pavol stal apoštolom, tak patril k horlivým predstaviteľom židovského náboženstva a
usilovne prenasledoval prvých kresťanov. Keď bol na jednej takej ceste, totiž keď išiel
zatknúť  ďalších  kresťanov,  tak  sa  stretol  so  živým  Kristom.  Bolo  to  na  ceste  do
Damašku. Pavol sa stretol s Bohom a jeho horlivosť mu zostala, ale už ju nevyužíval k
prenasledovaniu kresťanov, ale k tomu, aby šíril kresťanstvo. O Pavlovej usilovnej práci
po stretnutí s Bohom nám vydávajú svedectvo aj mnohé listy, ktoré napísal, a ktoré sa
neskôr stali súčasťou Písma svätého. 

V tejto chvíli však nechceme hovoriť o apoštolovi Pavlovi, ale iba poukázať na to,
že aj na začiatku pôsobenia takého veľkého kresťanského misionára, akým bol Pavol,
stálo stretnutie s Bohom. Stretnutie s Bohom začína už v tejto časnosti a s Bohom sa
skutočne stretol ten,  kto od Neho prijal  jeho lásku, milosť a odpustenie.   Avšak plné
poznanie  Boha  budeme  mať  až  za  hranicou  nášho  pozemského  života,  kde  je  nám
zasľúbené stretnutie s Bohom v plnosti.

Písmo jasne hovorí, že nás na našom konci čaká Boží súd. Keď počujeme slovo
súd, tak si pravdepodobne predstavíme niečo zlé. Súd sa nám spája s odsúdením. Boží
súd je však iný ako všetky súdy z tohto sveta. Pán Boh je dokonalý ako vo svojej láske,
tak vo svojej spravodlivosti. Dokonalú spravodlivosť si v tomto svete plného bezprávia a
krívd ani nedokážeme predstaviť. Boží súd je však dokonalý. Veríme, že na Božom súde
budeme zachránení, a to vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý priniesol dokonalú obeť, aby nás
zachránil pred večnou smrťou a zatratením. Pred Božím súdom a odsúdením nás môže
zachrániť iba Kristus. Veríme, že kto hľadal zmierenie s Bohom aj s ľuďmi, tak ho tým
všetkým prevedie  Božie  milosrdenstvo  a  odpustenie  zakotvené  v  Kristovej  obeti  tak
pevne, že sa veriaci nemusí báť.

Večnosť za hranicami pozemského času zrejme nie je trvanie v nejakom inom čase,
ale vystúpenie z času, či prestúpenie z času do večnosti. Na to, čo je večnosť, odpovedá
Písmo len obrazne, pretože nie iba náš pozemský spôsob života, ale aj naše poznanie a
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predstavy sú zatiaľ úplne obmedzené časom a priestorom. Zo svojej vlastnej ľudskej sily
sa  nemôžeme  vyslobodiť  z  času.  Nedokážeme  zastaviť  čas  a  tak  oddialiť  smrť.
Nedokážeme vykročiť z času. Všetko podlieha času a tak aj naše životy. Pre veriaceho
človeka však stále zostáva uistenie, že na konci nie je smrť, ale stretnutie s Bohom. Pre
stretnutie s Bohom na konci nášho pozemského života používa Biblia rôzne obrazy, napr.
hostina,  svadba  Baránkova,  návrat  domov a  iné.  Dôležité  však je  to,  že  Boh na  nás
pamätá vždy. Boh je Pánom aj nad životom aj nad smrťou a aj v hodine našej smrti
smieme dúfať v Božiu pomoc a spasenie. 

Pán Boh je s nami stále. Keď sa blížila Kristova smrť, tak si nezúfal, ale vo viere a
na modlitbách sa obracal na Boha. Pán Boh má všetko vo svojej moci a nad všetkým má
posledné slovo. Pán Ježiš povedal, že Otec mu dal všetko. Ďalej Pán Ježiš povedal, že
toto  všetko  dal  nám  a  to  je  večný  život.  Večný  život  je  teda  niečo  viacej  iba  ako
nekonečné trvanie po smrti. Aj keď si nedokážeme život večný predstaviť, tak smieme
dúfať, že keď sa spoliehame na Krista, tak sme zachránení. 

Pán Boh nám vyšiel v ústrety a dal sa nám spoznať. Najjasnejšie sa nám Boh zjavil
v Ježišovi Kristovi, o ktorom Peter vyznal, že má slová večného života. Kristus má slovo
života a život dáva každému, kto v Neho verí. Kristus povedal: „Ja som cesta, pravda a
život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Kristus nám zjavil pravdu, keď
nám ukázal, kde máme hľadať spasenie. Cesta k záchrane, k životu večnému, k večnému
spoločenstvu s Bohom, je sám Ježiš Kristus. Vo viere v Ježiša Krista sme sa tu teraz zišli,
aby sme skrze Božie slovo prijali  povzbudenie, že Kristus prináša život večný. Život
večný  spočíva  v  poznaní  Boha.  Kto  sa  na  tejto  zemi  stretol  s  Bohom a  Jeho  vždy
nasledoval, tak má odmenu v nebesiach. Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v Liste Filipským v 4. k.: 
Radujte  sa  v  Pánovi  vždy!  Opakujem:  radujte  sa!  Vaša  dobrotivosť  nech  je  známa
všetkým  ľuďom.  Pán  blízko!  O  nič  nebuďte  ustarostení,  ale  vo  všetkom  s  vďakou
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými
vami. Amen. 
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