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Modlitba 

Všemohúci Bože a Otče náš v Pánovi Ježišovi Kristovi! 

S radosťou prichádzame pred Teba ako sväté zhromaždenie, aby sme Ti ďakovali 

za Tvoju dobrotu a lásku, že si nás doposiaľ zachoval, dnes sem do Tvojho 

chrámu priviedol, aby sme tu mohli byť v obecenstve s Tebou i navzájom. 

Pane náš, dobré je nám v Tvojej blízkosti, dobré je stretnúť sa s Tebou. Je to pre 

obnovu našich sŕdc a duší.  

Buď tu medzi nami zvesťou a vedením Tvojho slova. Buď prítomný mocou 

Ducha svätého, jeho mocou zasiahni naše duše. 

Daj, Pane náš, aby sme boli pozorní poslucháči Tvojho slova, aby sme ho nielen 

počúvali, ale aj zachovávali a podľa neho konali, aby Tvoje meno bolo oslávené aj 

skrze nás vo svete, teraz i na veky. Amen. 

Vypočujte si slovo Božie, na základe ktorého Vám chcem zvestovať 

evanjelium, ako je zapísané v prvom liste apoštola Pavla Korinťanom, v prvej 

kapitole, od osemnásteho po dvadsiaty piaty verš: 

„Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám 

však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané: Zmarím 

múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím.  Kde je múdry? Kde zákonník? 

Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 

Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, 

zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. Židia 

totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však hlásame Krista 

ukrižovaného – pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre 

povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie 

bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia“.  – 

Zaujmite si svoje miesta. 

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milí Bratia a milé Sestry!  

 Počuli sme oddiel z prvého listu apoštola Pavla Korintským, ktorý sme iste 

mnohí čítali počas uplynulého týždňa podľa Sprievodcu čitateľa Biblie. V ňom 

apoštol oslovuje korintský zbor, ale aj nás svojím svedectvom o kríži. 

 Možno máme nejaký pocit krivdy z výroku, že sú ľudia, ktorí považujú 

slovo o kríži za bláznovstvo. 



 Áno, aj vtedy boli, ako sú aj dnes takí, ktorí neveria Božiemu slovu, neveria 

v to, čo Boh zjavil svetu vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi –, neveria 

v spasiteľnú moc golgotského kríža. Mnohí to odmietajú, ale pritom nemajú ani 

tušenia o tom, čo znamená Kristov kríž pre ľudstvo.  

Avšak napomenutie nášho dnešného textu je práve kvôli tomu, že toto 

Božie slovo delí ľudstvo na dve skupiny. Je možné zoskupovať ľudí rôzne. Sami 

si vytvárajú rôzne skupiny podľa záujmu a smerovania, a aj sa zaradia do 

niektorej z nich. Avšak podľa nášho dnešného textu Boh z hľadiska súdu pozná 

iba dve skupiny, dvojakých ľudí. Jeden bude zatratený a druhý bude spasený. 

Nehovorí o ďalších možnostiach. Neexistuje žiadny medzistav.  

Bratia a Sestry! Z toho vyvstáva pre nás otázka: do ktorej skupiny patríme 

my? Je to o to dôležitejšie, že je to určujúca podmienka toho, ako raz sa postavíme 

a ako obstojíme pred Božou súdnou stolicou, keď On bude súdiť tento svet. 

 Vtedy niektorých Jeho láska zachráni pred súdom a niektorí budú 

odsúdení – a o tom rozhodne jedine to, ako pristupovali ku Kristovmu krížu. 

Z tohto pohľadu už je desivejšie, že niektorí považujú svedectvo o kríži za 

bláznovstvo – totiž naše dnešné slovo hovorí, že budú zatratení. Avšak naše 

radostné zasľúbenie je v tom, že iní v nádeji v moc kríža budú spasení. 

 Ako to je s tými, čo považujú zvesť kríža za bláznovstvo? V dobe apoštola 

Pavla samotné slovo kríž mal iný význam, ako dnes. Pojem ukrižovanie totiž bol 

ľuďom blízky. Možno mnohí videli aj na vlastné oči takéto popravy. Dobre 

vedeli, aké je to strašné krvavé umučenie a že zvykli ukrižovať najmä vrahov a 

najväčších zločincov. 

 Apoštol Pavol však v Korinte obrazom popravného prostriedku a v na ňom 

ukrižovanom Ježišovi zvestuje záchranu človeka, spasenia sveta.   

  Niet divu, že sa to neprijíma ľahko, ba čo sa týka Židov, už ani samého 

Ježiša neprijali. Oni od spasiteľa očakávali naplnenie svojich falošných očakávaní, 

že nastolí krajšiu budúcnosť pre ich národ tým, že ich zbaví rímskej nadvlády. 

A márne mali pred očami Ježišove zázraky, znamenia, márne sa potvrdili 

starozákonné proroctvá v Jeho osobe, Židia nevedeli prijať Ježiša ako Syna 

Božieho. Pre Židov znamenal Ježiš  pohoršenie, pohanom – Grékom znamenitým 

vo filozofii – sa zdalo bláznovstvom to, čo apoštol zvestoval o kríži, že v obeti 

Ježiša na ňom Boh ponúka človeku odpustenie hriechov a večný život. 

Považovali za hlúposť, že práve kríž by bol riešením toho, ako získať večný život. 



 Môžeme vidieť, že ani v biblickej dobe nebol každý veriaci. Aj vtedy boli 

pochybovači, ktorí sa postavili proti Božím výrokom, ktorí nechceli veriť 

a považovali za bláznovstvo všetko, v čo učeníci verili a čo vyznávali o Ježišovi 

Kristovi. 

 Preto apoštol Pavol tu poukazuje na kríž ako na uhoľný kameň či nejakú 

hranicu, pretože kríž môže pre človeka znamenať život aj smrť. Záchranu 

či spasenie alebo zatratenie. Presne o tom hovorí náš základný verš, že „slovo o 

kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí 

smerujeme k spáse, je Božou mocou“. Prístup človeka ku krížu môže znamenať 

život ale aj smrť. 

 Milí Bratia  milé Sestry! Ak by sme - čo tu spolu dnes sme - položili si 

otázku, či každý z nás s istotou vie už teraz, že má večný život, možno mnohí by 

ťažko vedeli správnu odpoveď. Pritom je jednoduchá. Slovo Božie nás učí, že kto 

verí v Pána Ježiša Krista – v Jeho obeť na kríži, kto prijal od Neho odpustenie 

svojich hriechov, opral si rúcho a vybielil ho v Baránkovej krvi, ten má večný 

život.  

 Apoštol Pavel píše s plným presvedčením: „nám však, ktorí smerujeme k 

spáse, je Božou mocou“. Pre nás je kríž Božou mocou, i keď sa tam na Golgote 

zdal byť prejavom slabosti. Veď Ježiš – i keď tam stojaci zástup sa dožadoval 

znakov a zázrakov – nezostúpil z kríža, aby dokázal svoju božskú moc tým, čo sa 

mu vysmievali. 

 To však nebolo pre slabosť, ale bola to tá obeta, ktorú priniesol pre nás 

hriešnikov, keď svojou krvou obmyl všetku nečistotu nášho života. Aby očistení 

a ospravedlnení Jeho obeťou získal večný život každý, kto v Neho verí a Mu 

odovzdá svoj život.  

Tak sa môže stať kríž Jeho silou v našom živote. Boh v obeti kríža potvrdil 

svoju lásku k človeku. Pretože neľutoval vydať na smrť svojho jednorodeného, 

aby sme získali nový život. Jeho smrť bola zadosťučinením za všetky ľudské 

hriechy, nehodnosti. Jeho krv bola zadosťučinením, pre ktoré môžeme prijať 

odpustenie hriechov. 

Ten kríž vo svojej forme, ako dva k sebe priklincované trámy, akoby delil 

svet vertikálne i horizontálne. Jednak na nebeských a pozemských, jednak na 

vpravo a vľavo stojacich. Zároveň však aj spojuje všetko, čo bolo medzi Bohom 

a človekom pretrhnuté, narušené... Spája zem s nebom. A Ježišova otvorená náruč 

na kríži akoby prijala celý tento svet do Jeho lásky. Pretože On tam objal svojimi 



ramenami všetkých, ktorí ho prosia o odpustenie hriechov a zasľúbenie večného 

života. 

 O tomto hovorí apoštol Pavol, že pre mnohých je odkaz kríža pohoršením 

a bláznovstvom, ale nám je Božou mocou. 

 Je dobré, ak uzrieme v kríži Božiu lásku, ktorou nás tak miloval, že svojho 

najmilšieho, jednorodeného Syna neušetril, ale Ho vydal na smrť, aby nás vyňal 

z moci smrti, aby nás zachránil a dal nám večný život a spásu. 

 Preto je tak dôležitý Ježišov kríž.  Možno, slovami apoštola Pavla, je kríž 

pre mnohých bláznovstvom a pohoršením, ale my môžeme s vierou vyznávať, že 

pre nás znamená zachraňujúcu moc Božiu. 

 Nech dá Pán, aby tomu skutočne tak bolo, aby našu vieru a náš život 

naplnila moc kríža, ktorá spája nebo a zem, človeka s Bohom, ľudí medzi sebou, 

generácie napriek času a Božích služobníkov, ktorí v každom čase zvestujú to isté 

evanjelium o spáse v Ježišovom kríži. Amen. 

 

Modlitba 

Chválime Ťa, Pane náš za dnešnú zvesť Tvojho slova, za zvesť kríža, že všetok 

význam a požehnanie z neho si zjavil vzhľadom na náš život. 

Len ďakovať Ti vieme za Tvoju dobrotu. Ďakujeme za to, že Tvoja láska prikryje 

naše hriechy, Tvoja milosť očistí náš život a že obeť Pána Ježiša Krista nám získala 

spasenie a vecný život. 

Prosíme, daj, aby sme to mohli skutočne uveriť. Daj, aby ak treba, sme vedeli 

o tom svedčiť, aby aj iným bola na radosť zvesť kríža, aby aj iní Ťa poznali a 

získali život s Tebou v nádeji.  

Prosíme Ťa, požehnaj našich milých, naše rodiny. Prinášame Ti nemocných, 

trpiacich pod ťarchou smútku. 

Prosíme, buď k nám milostivý. Tvoja láska nech i naďalej ochraňuje náš život. Pre 

Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, vypočuj nás. Amen.  

 

 
 
 


