Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 12. októbra 2018
Piesne: ES č. 89, 335
Text: L 23, 32 – 34
„32A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. 33Keď prišli na miesto, ktoré
sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava.
34Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a
hádzali (o ne) lós.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes je piatok. V tento deň srdcia úprimne veriacich kresťanov myslia aj na ten piatok, ktorý
pomenovala Bohu vďačná viera a láska Veľkým piatkom. V ten deň zomrel pribitý na kríži
ako zločinec milostiplný Boží Syn, jediný dobrý človek na zemi – Ježiš Kristus. Venujme
teraz vďačnú spomienku a pokorné zamyslenie sa nad sebou a nad stavom Bohu odcudzeného
sveta aj my. Za Jeruzalemom, na mieste pomenovanom Lebka, stoja tri kríže. Vľavo a vpravo
visia dvaja zločinci. Na prostrednom je priklincovaný Ježiš Kristus. Aj keď Mu nebola
dokázaná žiadna vina, sudca Pilát ho odsúdil podľa žiadosti predných zo Židov na smrť.
V ľudských dejinách nebolo väčšej justičnej vraždy! Udalosť, ktorá odvtedy priťahuje k sebe
milióny ľudí. Od veľkopiatočného zástupu, ktorý stál vtedy pod krížmi, alebo prechádzal
okolo nich, sa dodnes tiahnu zástupy ľudí. Tieto zástupy stoja pod prostredným z krížov.
Hľadia naň s úžasom a pokorou, s vďačnou úctou a láskou, ale aj plní ľútosti, lebo si
uvedomujú, že tam bola vyliata nevinná krv Božieho Syna, ktorý – poslušný Otcovi až do
smrti – prijal tento údel namiesto nich. Tam sa prejavila Božia milosť prinášajúca spásu
hriešnym ľuďom. To sa týka mňa aj teba! Ale ako vtedy, aj dnes sú ľudia, ktorí na Ježiša
Krista a na kríž hľadia s nenávisťou, pochybovačnosťou aj zlobou. Keď teraz – ty aj ja –
stojíme pod krížom Ježiša Krista a pozeráme na Jeho smrteľný zápas, ktorý vybojoval za nás,
myslime na to, že tam sa rozhodovalo o našom budúcom živote, keď odplatou za hriech je
smrť. Kristus Pán tam zomrel za nás, ale vstal aj z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Pribitý
na kríži dokonal dielo našej záchrany, pre ktoré prišiel na svet ako človek. Boh nechce, aby
niekto zahynul. Jeho milosť a láska nemá hraníc. Preto sa Kristus Pán aj modlil: „Otče,
odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Cítiš, milá sestra, milý brat, že táto modlitba je plná
milosrdenstva a lásky? Každý, kto verí v Ježiša Krista a v Jeho dielo vykúpenia na kríži,

dostáva večný život. Toto posolstvo kríža sa týka nás všetkých. Sme hriešnici. Všetci
potrebujeme dielo vykupiteľa. Veríš tomu? Amen.

Modlitba:
Drahý náš Spasiteľ, Pane Ježiši Kriste! Ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu obeť. Obeť svätého
života za nás nehodných, Bohu odcudzených hriešnych ľudí. Hoden si najvyššej cti a slávy za
túto Tvoju nesmiernu obeť, aby sme my veriac v Teba dosiahli záchranu svojho života pre
večnosť. Ďakujeme za Tvoju prosebnú modlitbu k Otcovi. Vidíme v nej, my nehodní hriešni,
Tvoju všeobjímajúcu lásku k nám. Amen.
Mgr. Ján Dobák, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Sereď

