
Lekcia: Mt 27, 32-46                                                                   Kázeň: 1 Kor 1, 18; 23-24

Bratia a sestry,
veľmi  veľa  kresťanských  cirkví  používa  ako  svoj  znak  kríž.  Pre  všetkých

kresťanov  je  kríž  symbolom  utrpenia  a  smrti.  Kríž  však  nepoužívajú  iba  kresťania.
Mnohí používajú kríž iba ako ozdobu, alebo ako amulet. V súčasnosti  teda rozumejú
ľudia tomu, čo je to kríž, rôzne.

Aj v dobe apoštola Pavla to bolo podobné. Pavol bol jedným z prvých kresťanov a
viaceré jeho listy sa neskôr stali súčasťou Písma svätého. Hneď v prvej kapitole 1. listu
do Korintu Pavol píše o význame kríža pre veriaceho človeka. 

To,  čo  si  dnes  pripomíname,  je  ukrižovanie  Ježiša  Krista.  Ježišovo  utrpenie
nedokáže pochopiť žiadny človek. Smrť na kríži bola veľmi bolestivá. Ukrižovanie sa
rovnalo  pomalej  smrti  udusením.  Pán  Ježiš  dokonca  odmietol  prijať  omamný nápoj,
ktorý  by  mohol  utlmiť  Jeho  bolesti.  Ježiš  bol  ponižovaný,  zbičovaný  a  nakoniec
ukrižovaný. To však nebolo to najhoršie čím si  Ježiš prešiel.  Ježiš sa modlil  na kríži
slovami 22. žalmu. Ježišova modlitba z kríža znela takto: „Bože môj, Bože môj, prečo si
ma opustil.“ Ježiš niesol na kríž hriech sveta, a kvôli tomu na ňom spočinul Boží trest.
Odplata za hriech je smrť. Nejedná sa o smrť tela, ale o duchovnú smrť. Myslí sa tým
večné zatratenie a odsúdenie. 

Človek, ktorý hreší, si zaslúži odsúdenie. Z Písma vieme, že niet takého človeka,
ktorý by nehrešil. Teda všetci sme odsúdení. Spočíva na nás Boží trest. Boh je svätý a
Jeho spravodlivosť vyžaduje odsúdenie za vykonaný hriech. Pán Ježiš však zobral naše
hriechy na seba a podstúpil to, čo čakalo nás. Znášal trest za nás. To, že ho Boh opustil,
je vyjadrením toho, že Ježiš bol Pánom Bohom odsúdený. Kde je Boh, tam je ešte stále
nádej. Kde však Boh nie je, tak tam je peklo. To je to najhoršie, čím si Ježiš kvôli nám
prešiel. Boh sa od neho odvrátil. To je zatratenie. Vďaka Kristovi sme zachránení. Boh
nám dáva svoje milosrdenstvo, pretože za hriech sveta už bola prinesená dokonalá obeť v
Ježišovi Kristovi. 

Taký je teda význam kríža, o ktorom píše apoštol Pavol. Slovo o kríži nám mocou
Božou slúži k spaseniu. Keď je nám zvestovaný ukrižovaný Kristus, tak sú to slová o
záchrane a slobode. V Kristovi sme oslobodení z otroctva hriechu. Ježiš nás zachránil
tak, že sa nechal odsúdiť namiesto nás. Nebol to ľudský súd. Pán Ježiš povedal Pilátovi,
že sa deje iba to, čo Pán Boh dovolí. Pilát si myslel, že má Ježiša vo svojej moci, a že si s
ním môže urobiť, čo sa mu zachce. Ježiš však Pilátovi povedal, že by nad ním nemal
moc, keby mu to nebolo dané zhora. Ježiš išiel na kríž, pretože to bola Božia vôľa. Nebol
to však nejaký vrtoch všemohúceho Boha. V Ježišovi k nám Pán Boh poslal Záchrancu, a
keď sa Ježiš nechal ukrižovať, tak nám tým činom otvoril dvere do Božieho kráľovstva.
Zvesť o kríži je pre veriaceho zvesť o spasení. 

Tak sa na kríž pozerali prví kresťania, a tak sa na kríž pozerajú aj kresťania dnes.
Pavol píše aj o tom, ako sa na kríž pozerali Gréci alebo pohania a Židia. Pre neveriaceho
je kríž bláznovstvom. Pán Ježiš sa za nás obetoval. Kto sa však stará iba sám o seba, tak
ťažko porozumie tomu, že Ježiš išiel na kríž. Pre človeka, ktorý hľadá iba svoj prospech,
je zvesť o kríži bláznovstvom. Pán Boh nás učí, aby sme si vzájomne preukazovali lásku
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a milosrdenstvo.  Kto však miluje iba sám seba,  tak nebude predsa trpieť za niekoho
iného. Každý nech si zje to, čo si navaril. Ježiš mohol zneužiť svoju moc a vyťažiť z
toho, čo najviac, ale On sa pokoril, poslúchol Boží hlas a išiel na kríž. To bolo podľa
pohanov, teda podľa tých, ktorí v Boha neveria, bláznivé rozhodnutie. 

Pre Židov bola zase zvesť o kríži niečim, na čom sa pohoršovali. Kríž bol nástroj
na popravu zločincov. Mesiáš mal podľa židovských predstáv nastoliť večnú ríšu pokoja.
Keď zomrel  smrťou,  ktorou zomierali  zločinci,  tak mnohí židia odmietli  veriť,  že by
Ježiš bol od Pána Boha poslaný Spasiteľ. 

Tak  rozumeli  krížu  vtedajší  Židia  a  vtedajší  pohania.  Kresťania  však,  napriek
rôznym iným názorom na  kríž,  zvestujú  ukrižovaného Krista.  Kto  je  Pánom Bohom
povolaný, tak rozumie tomu, že Ježiš sa nechal ukrižovať, aby nás zachránil. Povolaným
je každý, kto verí v Krista. Pavol netvrdí, že povolaní tvoria nejakú špeciálnu skupinu
ľudí. Pavol uvádza doslova: „povolaným, Židom aj pohanom...“ Vďaka Kristovi spočíva
spása nad celým svetom. Kto verí v Krista, tak je zachránený. Pavol píše vo svojom 2.
liste do Korintu, že jeden, a to Ježiš Kristus, umrel za všetkých. V Kristovi sa človek
stáva novým stvorením. Kristus nám odpúšťa hriechy, a tak z nás činí nových ľudí. Ježiš
sa nechal ukrižovať za všetkých. Aj za tých, ktorí v Neho veria, aj za tých ktorý v Neho
neveria, aj za tých, ktorí sa z Krista a jeho nasledovníkov vysmievajú a aj za tých, ktorí
Kristových nasledovníkov prenasledujú. Kristu zomrel za všetkých a v Ježišovi máme
spasenie.  Kto  verí  v  ukrižovaného  Krista,  tak  ten  alebo  tá,  dosahuje  Božou  mocou,
spasenie. 

Je to vykonané Božou mocou. Preto aj  apoštol Pavol píše napomenutie,  aby sa
nikto nechválil pred Bohom. Spasenie nie je ľudské dielo. Spasenie si človek nemôže
zaslúžiť, ale iba prijať ako dar. Človek sa môže chváliť iba v Pánu Bohu. 

Ježiš  Kristus  prišiel  na  zem  a  bol  ukrižovaný.  Túto  smutnú  udalosť  si  dnes
pripomíname. Ježiš nás zachránil tak, že sa za nás nechal ukrižovať. Preto nám zvesť o
kríži  slúži  ku  spaseniu  a  preto  si  každý  rok  pripomíname,  že  Ježiš  bol  ukrižovaný.
Pripomíname si to, že nás niekto tak veľmi miloval, že svoj vlastný život položil za nás.
Ježiš si doslova prešiel peklom, aby nám priniesol záchranu. Nevykonal to preto, že by
mal  z  toho  nejaký  zisk.  Mnohí  tomu,  čo  urobil  nerozumeli.  Pre  niektorých  to  bolo
bláznovstvo.  Pre  iných pohoršenie.  Mnohým ďalším je  zase  Kristov  kríž  ľahostajný.
Zvesť o kríži je však zvesť o Záchrane. Ježiš nám svojou smrťou vydobyl milosť a večný
život. Amen.

Vypočujme si slová vyslania, ako sú napísané v 2. liste Korintským v 5. k.: 
Miesto Krista sme teda poslovia, akoby Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme:
Zmierte sa s Bohom! 
Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha svätého so všetkými
vami. Amen.
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