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5. pôstna nedeľa 2. 4. 2017
„Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem

Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa
Písem“ 1.liste Korintským kresťanom (kap.15, v. 3-4).
To je najstručnejšie a najpresnejšie vyjadrená zvesť udalostí, ku ktorým, dospejeme o
dva týždne. Centrom tejto udalosti je J e ž i š
K r i s t u s. Vyvrcholením a
dokonaním Jeho cesty, po ktorej s Ním putujeme počas tohto pôstneho obdobia je
Jeho ukrižovanie a vzkriesenie. Apoštol tu uvádza, prečo k tomu došlo.
A predovšetkým píše toto: Ježiš Kristus zomrel na kríži a na tretí deň vstal z
mŕtvych „p o d ľ a P í s e m“ (rozumejú sa Písmo Starého zákona). Ale ako tomu
máme jednoducho rozumieť? A odpoveď je jednoduchá: Ježišova smrť nebola
tragédia. Nerozhodol o nej osud, proti ktorému nič nezmohol ani Kristus, ani jeho
učeníci. O Ježišovej smrti na kríži nerozhodol ani Judáš, ani Kaifáš, ani rímsky
guvernér Pilát, nech by boli akokoľvek za ňu zodpovední. Ak však Ježiš Kristus zomrel
„podľa Písem“, potom to znamená, že o Jeho utrpení a smrti vo svojom večnom
pláne rozhodol sám Boh. Ježišov príbeh od začiatku až do konca prebieha podľa vôle
Božej. Iste: „Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to
od Hospodina, je to div v našich očiach. “ (Žalm 118,22-23; Mk 12,11) .
Prečo o tom Boh takto rozhodol? Odpoveď nájdeme, keď si pred oči postavíme tie
„n a š e
h r i e c h y“, o ktorých tu apoštol hovorí. Včera v židovskej synagóge sme
vyznávali hriechy našich predkov voči židom a prosili ich o odpustenie. No tu je reč
dnes o našich hriechoch. Naše hriechy – to nie sú len nejaké naše bezbožné a
nemravné činy, ale základný postoj a orientácia každého z nás, všetkých ľudí. Je to
náš notorický sklon nerešpektovať Boha ako najvyššiu autoritu a naše neochota žiť z
Božej lásky. Naše hriechy, to je naše vzbura proti Bohu. Náš hriech spočíva v tom, že
sme sa k Bohu obrátili chrbtom, že sme sa od Neho vzdialili a Jemu odcudzili. Veľmi
plasticky to podáva Ježiš vo svojom podobenstve o márnotratnom synovi). Po
udalostiach z 11. septembra sa dcéra evanjelizátora Billyho Grahama zúčastnila
rozhovoru v programe "Early Show" a moderátorka Jane Claysonová sa jej spýtala:
"Ako mohol Boh niečo také dopustiť?" Anna Grahamová jej dala veľmi hlbokú a
múdru odpoveď. Povedala: "Verím, že Boh je hlboko zarmútený tým, čo sa stalo, tak
ako aj my, ale roky sme Bohu hovorili, aby odišiel z našich škôl, z našej vlády a z nášho
života. Ako môžeme očakávať, že nás Boh požehná a ochráni, keď ho žiadame, aby nás
nechal na pokoji?" Pozrime sa teda na to. Myslím si, že sa to začalo, keď sa Madeline
Murrayová-Oharová (bola zavraždená) sťažovala, že nechce v školách žiadne
náboženstvo, a my sme povedali OK. Potom niekto povedal, že by bolo lepšie, keby sa
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Biblia v školách nečítala... Biblia, ktorá hovorí, nezabiješ, nepokradneš, a miluj svojho
blížneho, ako seba samého. A my sme povedali - OK. Potom Dr. Benjamin Spock začal
tvrdiť, že by sme nemali svoje deti trestať, keď sa zle správajú, lebo by sme tak mohli
zraniť ich mladé osobnosti a narušiť ich sebaúctu (syn Dr.Spocka spáchal samovraždu),
a my sme súhlasili: "Odborník určite vie, čo hovorí." Tak sme znovu povedali OK.
Potom niekto povedal učiteľom a riaditeľom, aby nevychovávali naše deti, keď sa
správajú zle. A riaditelia povedali, aby žiadny člen učiteľského zboru netrestal
študentov, keď sa neprístojne správajú, lebo nechcú stratiť dobré meno a určite
nechcú, aby ich zažalovali. (Medzi výchovou a mlátením, fackaním, ponižovaním a
kopaním je veľký rozdiel.) A my sme povedali - OK. Potom niekto povedal, dovoľme
naším dcéram, aby nezáväzne sexuálne žili a aby šli na potrat, keď chcú, a nemusia o
tom dokonca povedať ani svojím rodičom. A my sme povedali - OK. Potom nejaký
múdry člen školskej rady povedal, že chlapci zostanú chlapcami aj tak budú robiť čo
chcú, takže dajme naším synom toľko kondómov, koľko si len zažiadajú, aby si užili
toľko zábavy, koľko len chcú. Nemusíme pritom hovoriť ich rodičom, že ich dostali v
škole. A my sme povedali - OK. Potom niekto z vyšších úradníkov povedal, že nezáleží
na tom, čo robíme v súkromí, ak poctivo pracujeme. Zase sme súhlasili a povedali,že
nám nezáleží na tom, čo človek robí v súkromí, vrátane prezidenta, ak máme prácu a
naša ekonomika je v poriadku. Potom niekto povedal "Vydávajme časopisy s
obrázkami nahých žien a nazvime to dobrým, realistickým ocenením krásy ženského
tela. "A my sme povedali OK. Potom niekto posunul toto ocenenie ešte o krok ďalej a
publikoval obrázky nahých detí. Ďalší krok urobil, keď ich sprístupnil na internete. A
my sme povedali OK, odvolali sa predsa na slobodu prejavu. Potom prišiel zábavný
priemysel s tým, aby sme urobili televízne programy a natočili filmy, ktoré propagujú
neúctu k ženám, rúhanie, a protizákonný sex. Povedali: "Nahrávajme hudbu, ktorá
povzbudzuje ľudí k znásilňovaniu, drogám, vraždám, samovraždám a k preberaniu
satanských vzorov." A my sme povedali: "Veď je to len zábava, nemá to žiadne
negatívne vplyvy, aj tak to nikto neberie vážne, tak poďme na to. "Teraz sa pýtame
sami seba, prečo naše deti nemajú svedomie, prečo nevedia rozoznať dobré od zlého,
a prečo pre nich nie je problémom zabiť cudzincov, svojích spolužiakov a samých seba.
Keby sme o tom dlhšie popremýšľali a pozreli sa hlbšie, možno by sme našli odpoveď.
Myslím, že to priamo súvisí s tým, že "ČLOVEK ŽNE TO, ČO ZASADIL". "Drahý Bože,
prečo si nezachránil to malé dievčatko, ktoré zabili v triede?" S pozdravom,
znepokojený študent. ODPOVEĎ: "Drahý, znepokojený študent, mám zakázané ísť do
škôl." S pozdravom, Boh. Je smiešne, ako ľahko ľudia zavrhnú Boha, a potom sa
čudujú, prečo sa svet rúti do pekla. Je smiešne, ako veríme všetkému, čo sa píše v
novinách, a spochybňujeme všetko, čo hovorí Biblia. Je smiešne, ako chce ísť každý do
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neba s tým, že nemusí veriť, myslieť si, hovoriť alebo robiť to, čo prikazuje Biblia. Je
smiešne, že niekto povie "Verím v Boha," ale stále nasleduje Satana, ktorý,
mimochodom, tiež "verí" v Boha. Je smiešne, ako rýchlo sme pripravení súdiť, ale
sami nechceme byť súdení.
Boh sa však rozhodol, že za toto naše previnenie nepotrestá nás. Apoštol inde napísal:
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom
spravodlivosťou pred Bohom.“ (2Kor 5,21). A Boží syn, Ježiš Kristus z lásky k nám
vypočul Božiu vôľu. To, čím sme sa my previnili, vzal na sebe, na našom mieste sa dal
odsúdiť a potrestať, aby nám bolo odpustené, aby sme my byli zachránení. Áno, je to
divné pred je to div v našich očiach.
Ježišovou popravou na kríži a Jeho pochovaním však netriumfovala smrť. Podľa
Písem Boh rozhodol, že sa Toho všetkými opusteného a zavrhnutého zastane. Ak však
tomu veríme, je to pre nás dôvod k nevýslovnej radosti a oslavovaniu Boha: „Hoden
je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie!“
(Zj 5,12). „Vtedy mi povedal jeden zo starších: Neplač, ajhľa, zvíťazil lev z Júdovho
kmeňa,“ (Zj 5,5). „Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“ (Zj 7,10).
Modlime sa:
Bože, dopraj nám spolu s celou tvojou cirkvou radostne sláviť nadchádzajúce sviatky
Veľkej noc, a raz sa bez prestania radovať a veseliť, až príde svadba Baránkova.
Baránok tichý, srdce pokorné, zmiluj sa nad nami. Amen.

