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Verš pre zbor na rok 2015

Lebo oči Hospodina pozorujú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom
plne oddaní.
2. Kronická 16, 9

Tri kríže - Lukáš 23,32–43
Nachádzame sa v zemi Izrael, ktorá je pod rímskou nadvládou už dlhé roky.
Židia majú síce stále možnosť riešiť aféry vo svojom ľude vlastnými zákonmi, ale
deje sa tak pod drobnohľadom rímskeho konzula. Pokiaľ by prišlo medzi ľuďmi
k vzbure alebo by sa spáchal zločin hodný smrti – mohol to riešiť len Rím.
Tie najhoršie zločiny sa trestali krutými spôsobmi, pričom jedným z nich bolo
ukrižovanie. Znamenalo to verejné vykonanie rozsudku smrti, aby to mohlo
vidieť čo najväčšie množstvo ľudí s cieľom odradiť daších ľudí od rebelantsva.
Človeku boli železnými klinmi pribité ruky na zápästiach a nohy nad chodidlami
o prekrížené drevené hranoly, ktoré sa potom vztýčili a odsúdenec zomieral
pomalou (niekoľkohodinovou) smrťou udusením, zatiaľ čo na ňom spočívali
pohľady okoloidúcich pocestných.
Do podobnej atmosféry vstupujeme aj na Veľký piatok okolo roku 33 n. l. Bol
vydaný rozsudok na trest ukrižovaním pre troch rebelov. Máme tu troch mužov a
tri kríže. Keby som sa snažil dať daným krížom nejaký prívlastok, povedal by som,
že tu ide o: kríž vzdoru, kríž vstúpenia si do svedomia a kríž víťazstva.
Prvý kríž – kríž vzdoru
- Prvému lotrovi ani prítomnosť smrti nezabraňuje vypúšťať rúhanie z úst.
- Vidí Ježiša, ako sa modlí za svojich mučiteľov, aby im bolo odpustené, vidí ako
Ježiš zveruje svoju matku Jánovi, a predsa sa na neho osopí a kričí: „Či nie si ty
Kristus? Zachráň seba aj nás!“
- Jeho vlastný priateľ (druhý lotor) sa na neho obracia a karhá ho – on však
odchádza z tohto sveta s preklínaním a zatvrdilým srdcom.

Druhý kríž – kríž pokánia
- Keď sa druhý lotor porovnal s Kristom, zrazu pochopil – niečo sa v ňom pohlo
a jeho svedomie sa zaktivizovalo. Zrejme to nebolo prvýkrát, keď počul alebo
zažil Ježiša, lebo zatiaľ čo ho prvý lotor preklínal, tento ho bránil.
- Bol skazený, ale bál sa Boha, a to je začiatok pokánia. Každý, kto má úctu
a bázeň pred Bohom, má stále nádej. (Lukáš 23, 42– 43)
Slovo raj v Perzskom jazyku znamenalo oddelenú a krásne udržiavanú záhradu
pre kráľa. Pokiaľ si chcel kráľ niekoho uctiť, pozval ho na prechádzku do záhrady
a robil mu spoločnosť. Ježiš pri tejto poslednej príležitosti ponúkol druhému
lotrovi nielen nesmrteľnosť, ale aj čestné miesto vo svojej prítomnosti v nebeskej
záhrade: „Dnes budeš so mnou...“
Kríž pokánia nás učí cennej pravde – diabol sa snaží zaslepiť oči človeka tým
klamstvom, že aké ťažké je prísť ku Kristovi a stať sa kresťanom. Je jasné, že to
nie je pravda. Lotor z kríža ho o to požiadal a Kristus... ho prijal. Všetko, čo je
potrebné k tvojej záchrane, je vstúpenie si do svedomia, oľutovať to, ako si žil,
a vo viere sa rozhodnúť žiť pre Krista. Toto však musel umožniť tretí kríž.
Tretí kríž – kríž víťazstva
- „Tento muž neurobil nič zlého.“ - výpoveď o charaktere Krista.
- „To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista..., Toho, ktorý nepoznal
hriechu, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (II Kor
5,18.21)
- My nechceme zomrieť, ale musíme – Ježiš nemusel, ale chcel. Bola to
dobrovoľná obeť, ktorej základom pre našu záchranu bola vyliata krv. Zlo sa
vyvŕšilo na Golgote – mieste zvanom lebka. Skazené ruky ukrižovali Pána života,
ale tam, kde vzbura človeka dosiahla svoj vrchol, tam sa začala rozlievať Božia
zachraňujúca milosť. Golgota bola miestom veľkej bitky, otázka je však: Kto bol
porazený?
V roku 1815 sa odohrala bitka o Waterloo a celé Anglicko čakalo na výsledok.
Na katedrále vo Whinchestri bolo signalizačné zariadenie, ktoré do ďaleka
oznamovalo správu, písmeno po písmene: „Wellington dostal...“, ale zrazu
signalizačné zariadenie zahalila hmla, ktorá sa zdvihla. Anglicko sa ponorilo do
pochmúrnej nálady, lebo si mysleli, že to bola celá správa a že Wellington prehral.
Po polhodine sa však hmla rozplynula a celá správa znela: „Wellington dostal
Napoleona na kolená“. Posledné slová znamenali veľkú zmenu pre svet, ako aj pre
Anglicko.
Na Golgote si chcel diabol tiež vyvesiť svoj transparent, že Ježiš dostal..., keď
zomrel. Ale vzkriesenie v nedeľu ráno dopísalo slová na vztýčený transparent:
„Ježiš dostal satana na kolená“. Ukrižovania sa zúčastnilo mnoho ľudí. A mnohí
z nich sa podieľali na Ježišovom ukrižovaní. Boli tam učitelia, ktorí ho nenávideli,
zradca, ktorý ho predal, kňazi, ktorí ho od Judáša kúpili, ako aj niektorí učeníci,
ktorí od neho utiekli. Tento príbeh by však zostal len v akademickej rovine, keby
sme nepripustili tú skutočnosť, že som tam bol aj ja.

Kristus zaplatil za každého, koho meno bolo zapísané na jeho zozname –
v Knihe života. Cena však bola veľká – platil vlastným životom. Je nádherné, že
Ježišov zoznam nie je obmedzený, ako napr. Oscarov Schindlerov zoznam
zachránených Židov počas II. svetovej vojny, ktorý pozostával zhruba z 1100
mien. Ježiš – ten zaplatil za každého človeka.
Pravdepodobne väčšina z vás vie, že existuje známy Rembrandtov obraz Troch
krížov. Sú tam zobrazené tri kríže a dav okolo nich. Autor sa tam snažil vykresliť
najrôznejšie tváre zúčastnených ľudí. Úplne v rohu je postava zahalená v tieni.
Umeleckí kritici sa zhodujú na tom, že daná postava je Rembrandt sám, ktorý sa
stotožnil s tým, že aj jeho hriechy dopomohli Kristovi na kríž.
„...kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho..“ (Evanjelium Matúša 10,39)
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Miroslav Mišinec

Senior klub
V mesiaci apríl, ak dá Pán zdravia a života, by sme sa radi stretli štvrtý
týždeň v mesiaci, a to vo štvrtok 23.4.2015 od 10:00 do 14:00 hod. na
Súľovskej ul. Nie je to posledný štvrtok v mesiaci, ako býva zvykom,
pretože koncom mesiaca apríl sa mnohé sestry chystajú sa sesterskú
konferenciu do Prahy. Preto sme aprílový senior klub posunuli o týždeň
dopredu. Budeme pokračovať v téme z mesiaca február: Príprava na
večnosť z pohľadu knihy Billy Grahama "Na ceste k domovu". Všetci sú
srdečne vítaní!
Jana Makovíniová

Naši jubilanti
9.4. Feketeová Silvia
27.4. Dinka František
„Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži
tvoje srdce.
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa
o všetko postará.“
Žalm 37, 4-5

