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Veľký Piatok: Ukrižovanie (14. 4. 2017)
Lk 23,33
Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava
a druhého zľava.
Bratia a sestry
Symbol kríža nás sprevádza od narodenia až po hrob. Už keď sme sa narodili, boli sme pokrstení
a nad naším životom bol urobený kríž. Niektorí zbožní rodičia svoje deti požehnávajú. Symbolom kríža
ich napríklad vyprevádzajú na cestu pri vstupe do manželstva. Kríže sú umiestnené na budovách
kresťanských kostolov, na pamätných miestach, či sú zobrazené na bohoslužobných knihách. Kríže sú
zobrazené aj na náhrobných kameňoch našich blízkych.
V dnešný deň sa spolu pozeráme na Kristov kríž. On nám pripomína, prečo je kríž symbolom nielen
utrpenia, umierania, ale zároveň aj nádeje a potešenia. Udalosť Veľkého piatku nám pripomína, ako
veľmi v našich krížoch života potrebujeme Spasiteľa – Ježiša Krista.
Evanjelista píše, že na Golgote Ježiša ukrižovali. Je to také krátke skonštatovanie. Nedá sa však
vyjadriť, koľko dôrazov je ukrytých za jednoduchou vetou bolesti a surovosti. Pána Ježiša držia na kríži
tri klince, preto im teraz venujme viac pozornosti.
Najskôr si všimnime klinec cez pravú ruku. Musel to byť silný klinec, ktorý pribil Ježišovu pravicu na
kríž. Pretože vieme, akú moc mala Jeho pravica. Pán Ježiš ňou utíšil rozbúrené more. Alebo chytil ňou
Jairovu mŕtvu dcéru, ktorá sa prebudila k životu. Touto rukou sa dotýkal očí slepcov, otvorili sa
a videli. Keď ju položil na malomocných, boli z hroznej choroby uzdravení. Svojou pravicou urobil aj
ďalšie skutky. Už žalmista hovorí o moci Božej pravice: Pravica Hospodinova je vyvýšená! Pravica
Hospodinova dokázala silu“ (Ž 118, 16)! Táto pravá Ježišova ruka je teda zázračne mocná.
Koľkí z vás ste tiež skúsili moc Jeho pravice? Možno ste boli ťažko chorí a Pán Ježiš sa Vás uzdravujúco
dotkol. Nachádzali ste sa v nebezpečenstve, modlili ste sa a Pán Ježiš vám pomohol. Zápasili ste
so svojím nepriateľom, sami ste nestačili na jeho intrigy, ale Božia pravica zasiahla vo váš prospech
a vy ste boli pred nepriateľom zachránení. Božia pravica dáva istotu a pokoj, ktorý nedokáže dať nikto
iný na tomto svete.
Na Veľký piatok Ježišovu pravicu pribili na kríž. Zdalo by sa, že je koniec silnej ruky. Že jeden klinec je
silnejší, ako Božia pravica. Ale veci sa majú v skutočnosti inakšie. Práve vtedy, keď Kristova pravica
vyzerá byť bezbranná, práve vtedy berie na seba to najťažšie bremeno, ktorým sa stali hriechy celého
sveta. Vo chvíli najväčšej bezmocnosti Ježišova pravica rúca múr medzi hriešnikom a Bohom. Od
chvíle pribitia Ježišovej pravice na kríž v nej majú pomoc všetci ľudia sveta. Každý preto môže vyznať:
„Ježišova pravica ma zachránila od Božieho hnevu.“
Teraz si všimnime klinec cez ľavú ruku. Vieme, že srdce má bližšie k ľavej ruke, ako k pravej. Akú
úlohu mala ľavá ruka Pána Ježiša? Ľavú ruku používal pri skutkoch lásky. Keď k Nemu prinášali malé
deti, aby ich požehnával, ľavou rukou si ich privinul k sebe a pravou ich požehnal. Keď umýval
učeníkom ruky, ľavou si nohy pridŕžal a pravicou ich umýval. Svoju pravicu používal k zázrakom, ale
ľavou rukou konal lásku.
Na Veľký piatok je však Ježišova láskavá ruka pribitá na kríž. Zdalo sa, že klince nad ňou zvíťazili
a najväčšia láska na svete zomiera. Ale veci sa mali inakšie. Práve vo chvíli najväčšej bezmocnosti robí
táto ruka obrovské dielo lásky. Pán Ježiš raz povedal: Nikto nemôže viac milovať, ako keď život položí
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za svojich priateľov (Ján 15,13). Lenže na Golgote koná milujúca Ježišova ruka ešte väčšie dielo,
pretože Pán Ježiš kladie svoj život aj za svojich nepriateľov. Na kríži Pána Ježiša je prameň lásky pre
každého človeka, kto si ju od Božieho Syna prosí.
Všimnime si aj klinec cez nohy. Musel to byť silný klinec, ktorým pribili nohy Pána Ježia na kríž. Pri
pohľade na strápené Ježišovo telo visiace na kríži sa zdá, že klinec ktorý drží Jeho nohy je pevný.
Spomeňme si, aké to boli nohy. Urobili veľa ciest k množstvu ľudí. Prekonali diaľky za tými, ktorí
potrebovali Jeho pomoc. Prešli únavnú cestu z Galilei až do Betánie k Lazarovmu hrobu, aby Pán Ježiš
mohol vzkriesiť mŕtveho priateľa a potešiť jeho najbližších. Ježišove nohy kráčali aj po vlnách
rozbúreného Genezaretského jazera, aby prestrašeným učeníkom priniesli pokoj a vieru, že v Ježišovi
je s nimi Pán Boh. Nohy niesli Pána Ježiša za chorými, trpiacimi, ale aj za namyslenými a hriešnymi
ľuďmi. Všade, kde prišiel, prinášal potešenie, uzdravenie a pomoc. Pán Ježiš prichádzal za ľuďmi aj
preto, aby ich pozval ku pokore a priniesol im evanjelium.
Nakoniec nohy pána Ježiša kráčali aj do Jeruzalema, potom kráčali s krížom až na Golgotu, aby sa
nevinný Boží Syn obetoval za hriechy ľudí. Teraz Jeho nohy pribili silným klincom na kríž. Zdalo by sa,
že klinec ukončil všetky cesty Pána Ježiša. Ale nie je to pravda. Práve vo chvíli najväčšej bezmocnosti
sa Pán Ježiš pre nás stal jedinou cestou k Bohu. On sám povedal: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa (Ján 14, 6). Apoštol Pavel hovorí o Ježišovi: V Ňom máme
prístup k Bohu (Ef 3, 12).
Aj dnes Pán Ježiš prichádza k tým, ktorí Ho volajú. Prichádza, aby uzdravoval chorých, potešoval
smútiacich, aby ponúkal nádej umierajúcim. Pán Ježiš prichádza, aby sme sa v Jeho sile vedeli
postaviť hriechu a všetkému zlu, ktoré sa medzi nami stále rozširuje.
V súčasnosti má Pán Ježiš k dispozícii svoje ruky, aby prostredníctvom nich v tomto svete mnoho
vykonal. Modli sa, aby si sa stal Jeho pravicou, pomáhajúcou, ochotnou a vytrvalou.
Modli sa, aby si ťa použil aj ako ľavú ruku. Aby si sa vedel obetovať, odpúšťať a priniesť povzbudenie
do všetkých medziľudských vzťahov okolo seba.
Modli sa, aby Pán Ježiš chodil na tvojich nohách. Aby s tebou vchádzal na každé miesto, kde sa
nachádzaš a pomáhal ľuďom cez tvoju ochotu a záujem o nich.
Amen.

