
RÁNO VZKRIESENIA 4.4.2021

1. PRIVÍTANIE - KRISTUS BOL VZKRIESENÝ

Dovoľte mi privítať vás dnes slovami anjela: Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet
ho tu — bol vzkriesený. (Mk 16:6)
Všetci odpovedajú: Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Lk 24:34)

Pieseň Vyvyšujem Teba, Pane

Vyvyšujem Teba, Pane,
nad týmto dňom.
Vyvyšujem Teba, Pane,
nad každým človekom.

Vyvyšujem Teba, Pane,
nad všetkým, čo stvorené je.
Vyvyšujem Teba, Pane,
nad svojím životom.

Vyvyšujem Tvoje meno
nad každé meno. (3x)

Zapojenie účastníkov: Modlitby – Nad čím v našom živote chceme Boha vyvýšiť?

2. PREMÝŠĽANIE – ON SA STAL CHUDOBNÝM, ABY STE VY ZBOHATLI
Ž 13:6 Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať 
Hospodina, lebo mi urobil dobre.

Ž 63:3-5 Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je 
lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život, v tvojom mene budem 
dvíhať ruky.

2Kor 8:9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás 
chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.

Zapojenie účastníkov: Modlitby chvály – V čom všetkom vidíme v našom svete a v našich 
životoch Božiu milosť? V čom sme zbohatli?

Pieseň Pánov trón

1. Uzrel som trón a na ňom Pán,

ako slnka jas bola jeho tvár.

V jeho očiach oheň horí, 

Jeho hlas - hukot veľkých vôd

ako žeravý kov žiara jeho nôh.

Ref 1:Svätý, svätý, 

Pán, Boh všemohúci.

Svätý, svätý, 

skláňam sa pred tebou.

2. Prvý a Posledný, živý, jediný,

dal život svoj za nás, zomrel nevinný.

No videl som je živý, žije navždy už,

od večnej smrti i podsvetia má kľúč

Ref 2: Svätý, svätý, 

Pán, Boh všemohúci.

Svätý, svätý, 

padáme pred tvoj trón.

3. Tak nechaj znieť chvály všetkých nás,

veď Ježiš Kristus je náš mocný kráľ.

Celé nebo, celá zem nech zavolá s nami:

„Česť, slávu, moc, víťazstvo má Pomazaný.“



3. ŽEHNÁME NAŠEJ KRAJINE

1Tim 2:1-3 Predovšetkým nech sa konajú prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za 
všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným 
životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším 
Spasiteľom.

Ž 33:5 Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem.

Zapojenie účastníkov: Modlitby za mesto, krajinu a predstavených

4. VYHLÁSENIE VIERY – NAŠA NÁDEJ SA UPÍNA NA BOHA

2Test 2:16,17 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal
večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove. 

Všetci prehlasujú: Skrze Krista veríme v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, 
takže naša viera a nádej sa upína na Boha.  (1Pt 1:21)

Pieseň Tak vzácna milosť

1. Tak vzácna milosť, lásky čin,
čo zažil úbožiak:
mňa v hriechu našiel Boží Syn
a dal mi viery zrak.

2. Tá milosť bázni učila
a strach môj vzala v diaľ,

mne predivne sa zjavila,
keď spásu Boh mi dal.

3. Hoc mnohý boj i nástraha
na mojej púti vpred –
mňa milosť vedie predrahá
v ten krásny, večný svet. 

5. ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Amen a haleluja
Všetko bude amen a haleluja.
Budeme odpočívať a uvidíme,
budeme vidieť a spoznáme,
budeme poznať a budeme milovať,
budeme milovať a budeme chváliť.
Ajhľa, náš koniec, ktorý nie je koncom.

Všetci prehlasujú: Radosť Vzkrieseného Pána nech je s nami!


