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Útočiskovťažkýchčasoch(katastrof)
Na celom svete pustošia nové a nové katastrofy. Pôso
bením ničivých vĺn cunami zahynulo na Vianoce roku
2004 160 000 ľudí. V roku 1912 potopenímTitanicu vo
vlnáchAtlantikuzomrelo1522ľudí.Druhásvetovávojna
sivyžiadala50miliónovmŕtvych.Prečosatodeje?Prvá
katastrofa, tánajstaršia vdejinách saudiala vRajskej
záhrade.Boltoveľkýpáddohriechu(viď1.Mojž3).Táto
katastrofa bola základom všetkých ostatných. Hriech
odlúčil človekaodBoha, abezNeho sa rútimedo víru
najväčších katastrof.Keby sadonebadostal čo len je
dinýhriech,potombysaajtamrozmnožiloutrpenie,a
toBohnechce.

Božiemilujúcesrdcesadivneroztrhne:tí,ktorýchstvoril
amiluje,saodvrátiliodNeho.Týmsivlastnezaistilices
tovnýlístokdovečnéhozahynutia.Akéstrašné!„Protismrti
nieto lieku,“ hovorí jedno porekadlo. Snáď ani sám Boh
nemáprotinejprotilátku?Alepredsa!

Božievyslobodenie:poslalsvojhoSyna
BohmalužvRajihotovýplánzáchrany,ajkeďzostal
načasskrytý.Hneďpopádedohriechupovedaltakto:

„Polo žím ne pria teľ stvo me dzi teba a ženu, me dzi 
tvoje po tom stvo a jej po tom stvo; ono ti roz mliaždi 
hlavu a ty mu schvat neš pätu“(1.Mojž3,15).VStarom
zákoneBohvyriekoleštemnohéinéprorockéslováopri
chádzajúcomSpasiteľovi,akonapríklad:

• Vy jde hviezda z Já koba, pov stane žezlo (žezlo=
zna me nie moci) z Iz ra ela(4.Mojž24,17).

• A ty, Betle hem Ef rata, hoci si naj menší me dzi jud
skými če ľa ďami, z teba mi vy jde ten, ktorý bude 
vlád com v Iz ra eli(Mich5,1).

Poslednútakútosprávusprostredkovalanjel,keďozná
milJozefovi,žesanarodídieťa:...NebojsaprijaťMáriu
za ženu, ...porodí syna adášMumeno Ježiš; leboOn
vyslobodísvojľudzichhriechov(Mat1,2021).

Jasle, kríž a korunaJasle, kríž a koruna



Na ja vi sku de jín si mnohí zís kali slávne mená: ci sári, králi, 
guruovia, čarodejníci, básnici, filozofi, dobrí aj zlí.Ale
kýmneprišliprvéVianoce,ľudiaeštenikdynevideliBoha
na svete. Dieťa ležiace v jasliach nebolo takým Bohom,
akého si predstavovali Gréci na Olympe. On je jediný,
ktorýmohol povedať o sebe:„Ja som Stvo ri teľ, skrze 
kto rého vzniklo všetko“(viďJán1,13).„Ja som cesta, 
pravda i ži vot“(Ján14,6).„Ja som dobrý pas tier“(Ján
10,11).„Ja som dvere“/donebies/(Ján10,9).

AkoprišielJežišnatentosvet?Neprišielsveľkoupompéz
nosťou,oslavouazazvukovfanfár.Neprišielanivsprievode
vojska.Nie,BohsivyvolilvIzraelovipannu,ktoránašlami
losťvJehoočiach,Máriu,abypriviedlanasvetJehoSyna.

Toto prekvapilo aj Židov, veď v
ich ušiach zneli prorocké slová
o Mesiášovi, napríklad:„...tvoj 
kráľ pri chá dza...“ (Zach 9,9),
alebo: „...rozdrví a zničí všetky
tie kráľovstvá a bude trvať na
veky...“ (Dan 2,44). Židia neča
kalidieťa ležiacev jasliach,ale

kráľaspevnourukou,ktorývystúpisveľkoumocouavyže
nieRimanovz Izraela;ktorývJeruzalemepostavíkráľov
skýtrónaveľkňazovazákonníkovvymenujezaministrov.

Ježišvšak taktoneprišiel,pretohoŽidiaodmietli.Nepri
jalito,žesamusínarodiťakodieťa.

„Lebo dieťa sa nám na ro dilo, syn nám je daný...“ (Iz 
9,5)Od jediného činu závisí, či večnosť strávime v nebi
alebovpekle.Odtoho,čiuverímevNeho.Trislováurčujú
Mesiáša:

• Jasle(symbolizujúpríchodPánaJežišanasvet)

• Kríž(symbolizujenašespasenie,ktoréPánJežišzískal
nakríži)

• Koruna(námpripomínaslávuJežišaKrista,keďsaako
Kráľvrátivsláve).

Bez jasiel by nebolmohol byť kríž. Bez kríža by nebola
koruna. Bez jasiel a kríža, by pre nás nebolo prístupné
nebo.PretoboliprvéVianoce.



Prečokrížpohoršuje?

Kritici kresťanskej viery sa vždy pýtajú: Prečo bola
potrebnátábrutálnasmrťnakríži?>Vovašejvieresa
točívšetkookološibenice.NemoholBohvymyslieťniečo
lepšie,abynapravilnášvzťahsNím.Prečobolotreba
cestuzmiereniavydláždiťbolesťou,prúdomsĺzasmút
kom?Nemohlosatovšetkoudiaťšetrnejšie,estetickej
šieavznešenejšie?NemoholBohjednoduchoprižmúriť
očinadnašouľudskounedostatočnosťou?<Otázkytypu
„prečo“vedúdoslepejuličky,lebohriechdeklarujúako
niečo nevinné. Zdá sami, že je to veľká bieda našej
doby.LenzkrížapostavenomnaGolgotemôžemečítať
všetko,čonenájdemeanivjednejzkníhmysliteľova
fi lo zo fov. 

• Kríž totiž ukáže, akú priepasť spôsobil hriechmedzi
Bohomačlovekom.Jejhĺbkajetakánezmerateľná,že
peklosastalojejnásledkom(viďMat25,46).

• Len kríž dáva ozajstnú odpoveď na to, ako ďaleko
zašielBohvláskevočinám.Takďaleko,žedalsvojho
najmilšiehoSyna,dalzmilujúcehosrdca.

• Kríž Ježiša Krista je Božím
najhlbšímsklonenímsaknám.
Stvoriteľ vesmíru a života sa
bez odporu nechal ukrižo
vať ako zločinec. Takú cenu
za pla til za hriech. „...kto 
príde ku mne, ne vy že niem 
ho von“(Jn6,37).Aleajtojepravda,žektonepríde
kNemubudezatratenýatoprevečnosť!

• Krížznamenáajto,žekaždýľudskýpokusozáchranu
je zbytočný.PretoPán Ježišmohol vyhlásiť, vylúčiac
každú inúmožnosť:„Nik ne pri chá dza k Ot covi, ak 
len nie skrze mňa“(Jn14,6).

• Ponukyvšetkýchnáboženstievsúlenpúštnoufatamor
gánoupoprikrížiJežišaKrista.

Odkazvianočnýchjaslíagolgotskéhokrížajezachraňujúca
a oslo bo dzu júca správa: „Lebo Syn člo veka pri šiel spa siť, 
čo (by) za hy nulo“(Mat18,11).



JežišKristussavráti
JežišKristussavrátinatentosvetužnieakodieťa,ale
akoKráľ,akoSudcaaVládcatohtosveta.VEvanjeliupodľa
Matúša(24,30)môžemečítať,akoopísalJežištútoudalosť:

„A vtedy sa zjaví zna me nie Syna člo veka na nebi, všetky 
kmene zeme budú vtedy na rie kať a uzrú Syna člo veka 
pri chá dzať na ne bes kých obla koch s veľ kou mo cou a 
slá vou.“

Akýveľkýdôvodpreradosť!ZjavísaStvoriteľsveta.Príde
Záchrancasveta.PrečopotomčítamevKnihezjavení1,7:

„Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre bodli. Na rie kať 
budú nad Ním všetky ná rody zeme.“ Prečo budú volať
veľkíimalínahoryaskaly:„Pad nite na nás a skryte nás 
pred tvá rou Se dia ceho na tróne a pred hne vom Ba rán
ko vým“(Zj6,16).Lebopočasživotasícemnohípočuli,že
bysamalirozhodnúťpreživotsJežišomKristom,aleHo
odmietli!Vtedybudústrateníanebudútomôcťužnijako
zmeniť.Užbudeprílišneskoro!Pretobudúžalostiťanarie
kať!

Väčšinaľudísizvolilaširokúcestu,cestubezJežiša.Nanej
je bohatý výber zábav. Odstrašujúcim príkladom je ame
rická herečka ShirleyMacLaine. Žije na farme so svojím
psommenomTerry. Vyhlásila: „Môj pes je reinkarnáciou
egyptského Boha  tvarompsamenomAnubis.Terry a ja
sme užmali aspoň jeden spoločný život.Teraz nás život
znovuspojil.“

JežišKristussavrátitak,žehouvidíkaždýčlovek.„Aj
hľa, pri chá dza v obla koch!Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo 
Ho pre bodli“(Zj1,7).Keď20.júla1969NeilA.Amstrong
akoprvý človek vystúpil naMesiac, 500miliónov ľudí sle
dovalo jeho kroky prostredníctvom televíznej obrazovky.
Dňa6.septembra1997sledovalopohrebprinceznejDiany
prostredníctvom televízie 2,5miliardy ľudí, takmer štvr
tinaobyvateľstvasveta.Pretosaspomínaakoprvýglobálny
poh reb sveta. 

VdeňpríchoduPánaJežišanebudútrebakamery,Jehoprí
chodusachtiacnechtiaczúčastniavšetci ľudia.KaždýHo
uvidí,nielenvtedyžijúcenárody,alekaždýdovtedyžijúci
človek.Budetamkaždý,ajten,ktočítatietoriadky.Vtedy



bude roz ho du júce len jedno: Ku komu pat rím ja? K za chrá
ne ným, alebo k za tra te ným? 

Ježiš Kristus príde znenazdajky a neočakávane. „Lebo 
ako vy chá dza blesk od vý chodu a uka zuje sa až na 
zá pad, tak bude aj prí chod Syna člo veka“ (Mat 24,27). 
OslávenéhoKristabudúzrazuavtenistýčasvidieťnacelej
Zemi.Vktorejčastidňasatostane?Odpoveďnájdemev
Evanjeliu podľa Lukáša 17,34:„V tú noc budú dvaja na 
jed nom lôžku; je den bude vzatý, druhý ostane.“ O dva 
veršeďalej hovorí:„Dvaja budú na poli (denná situá
cia); je den bude vzatý, druhý ostane.“ Neviem, či K.
Kolumbus,objaviteľAmeriky,poznalBibliu.Moholuvažovať
podobne:KeďsapríchodJežišaKristastanevokamihu,a
Bibliapíše,ženarazbudedeňajnoc,taktojemožnélen
na guli. Keď teda plachtímna západ, predsa dorazímna
východ.Jezaujímavé,žeevanjelistaLukášpísaltietoslová
vtomčase,keďľudiaešteaninetušili,žeZemjeguľatá.

Dva hore uvedené texty poukazujú aj na niečo iné, tiež
dôležité.NávratPánaJežišarozdelíľudstvonadveskupiny.
Oddelia saprijatíazavrhnutí,nasledovníciPánaJežišaa
tí, ktorí Ho za vrhli. Do stali sme sa k zá klad nému prob lému 
ľudstva.Vtedybudedôležitélenjedno:Patrímkzachráne
ným, alebo k za tra te ným? 

Užsisarozhodol?
Boh stvoril každého človeka ako jedinečnú osobnosť a
každýznásdisponujeslobodnouvôľou.(Aj)Týmsalíšime
odzvierat.Slobodnávôľaumožňuje,žesavzďaľujemeod
Boha, alebo sa k Nemu blížime. Boh urobil všetko preto,
abyzástupnousmrťouJežišaKristaotvorilprenáscestudo
neba.Bibliaupozorňuje,žekaždýnevstúpilnacestu spa
senia.ČobyeštemoholurobiťBohvtejtozáležitosti?Keby
zobralnašuslobodnúvôľu,okradolbyprávenašuosobnosť,
stalibysmesastrojmi,bábkami,ktorébyodohralilenpre
nichurčenúúlohu.Dôležitoučasťounašejosobnostijevôľa,
užtunaZemiarazajvnebi.Pretonašemiestovovečnosti
záležíodterajšiehorozhodnutia.

Užsipripravenýnatentoprichádzajúcideň?Vpodobenstve
odesiatichpannáchpoukázalPánJežišnato,akéjedôle
žité,abybolčlovekpripravený.Všetkýchdesaťpanienbolo



veriacich. Pevne verili, že sa uskutoční svadobná hostina,
alevšetkysanepripravilidôsledne.Päťznichsinezobralo
dostatok oleja v lampáši, ak by ženíchmeškal. Preto sa
do cieľa dostalo len druhých päť.Tým, ktoré neboli pri
pravené,ženíchpovedal:„...ne poznám vás!“(Mat25,12).
Stratili tým večné spasenie. EvanjelistaH. Kemmer pove
dal:„Ajukolísanýdospánkusamôžešdostaťdopekla.“Tí
„veriaci“,ktorílenprikývnunabiblicképravdyanepresadia
ichvosobnomživote,riskujúsvojvečnýživot.

Všetkytri—aleboanijedno

VäčšinaľudíradaoslavujerokčorokvjasliachležiacehoJežiška.
Aletojevšetko.Vianočnéjasle,golgotskýkrížakorunapatria
ksebe.NerozlučnoučasťoupozemskéhoživotaPánaJežišasú
jasle–stalsačlovekom;utrpeniekrížaavíťazstvovzkriesenia;
apriJehonávratekorunaslávy.TobolBoží„plánvyslobodenia“
od začiatku, aby zachránil ľudstvo od následkov prvej kata
strofy.Konečnákatastrofa,ktorúokúsiaľudiabezJežišaKrista,
bude peklo. Žiaľ, vyžiada si oveľa viac ľudských životov ako
všetkydoterajšiekatastrofy–atomuodlúčeniu(smrti)nebude
konca, potrvá večne!Na každéVianoce sa nás Boh pýta: pri
jmešdarjasiel,krížaakorunu?Vúprimnejmodlitbeodpovedz
teraznatútoponukuáno,asvďačnosťouprijmiBohomponú
kanéodpusteniehriechovvobetiJežišaKrista.Modlitbamôže
znieťajtakto:

„PaneJežišu,dnessomčítal,žepreTvojuobeťsadosta
nemdo neba. Rád by som tam bol sTebou. Preto Ťa



prosím,zachráňmaodpekla,kambysomsadostalpre
svojehriechy.Odpusťmi!Zceléhosrdcaďakujem,že
ma tak veľmimiluješ, že si aj zamňazomrelna kríži
naGolgoteastrpel siodplatuzamojeviny.Typoznáš
každý môj hriech, vedomý, ale aj tie, ktoré som už
dávnozabudol.Všetkoúprimneľutujem.Ďakujem,žesi
hotovýmiodpustiť.Poznáškaždéchveniemôjhosrdca.
Pred Tebou jemôj život ako otvorená kniha. Prosím,
vstúpdomôjhosrdcaastvorminovésrdce!Pomôž,aby
somskoncovalsovšetkým,čoniejesprávnevTvojich
očiach,obdarujmanovýmživotomamyslením,ktorésú
podľaTvojejvôleasúTipreradosť.Prosím,otvormoju
myseľ,abysompochopilTvojodkazzBiblie!Pomôž,aby
somvnímal,čomichcešpovedaťadarujmiochotnéa
poslušné srdce, aby som robil to, čo saTebe páči.Ty
buďodterazPánomaKráľommôjhoživota.ChcemŤa
nasledovať.Prosím,ukazujmicestu,poktorejmámísť
v každej oblasti života. Ďakujem,
PaneJežišuKriste,žesizomrelza
mňa,ďakujem,žepreTvojezáslu
hymôžem byť teraz Božím dieťa
ťom.Ďakujem,žerazbudemvečne
sTebouvnebi.Amen.“
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