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Text: Ján 3, 14 
 
Suspírium:  
Tá myseľ Tvoja, Kriste, nech i nám daná jest, 
By slúžiť Bohu bolo jak Tebe i nám česť... 
A povýšenie Tvoje raz i nám osohom, 
Až zastaneme niekedy v pokore pred Bohom. Amen. 
       (Martin Rázus) 
 
Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, 
 
Úvod: 
Náš dnešný evanjeliový kázňový text je prepojením zákona a evanjelia Starej a Novej zmluvy. Pán 
Ježiš ho podáva Nikodémovi v rozhovore ako argument prepojenia toho, čo Nikodém poznal ale 
zároveň to potreboval dať do súvislosti svojej doby.  
Dnešná nedeľa prináša zvesť o Božom služobníkovi – My tohto služobníka rozpoznávame práve 
v Pánovi Ježišovi... 
Tak trochu sa dnes podobáme nie len Nikodémovi (ľudia dnešnej doby, ktorí počujú biblickú zvesť ale 
jej nerozumejú, pretože im chýbajú súvislosti a vedomie viery) 
Dnes sa podobáme práve tomu starozmluvnému Božiemu ľudu, ktorý putuje púšťou a dolieha naň 
Hospodinovo rozhodnutie, „ohnivé hady“, ktoré štípu a ľud zomiera. Ale Hospodin posiela záchranu – 
stĺp a na ňom medený had. Každý, kto sa naň pozrie, je zachránený. (4 M 21, 4 – 9). Tento symbol sa 
stal symbolom lekárnikov, ktorí prinášajú liek na telesné choroby. Tak by sme si všetci priali, aby sa 
našiel aj liek na súčasnú chorobu. Táto zasahuje do nášho života a mení ho. Už nič nie je ako pred 
niekoľkými týždňami... A ukazuje sa, že táto pandémia bude mať ďalekosiahle dôsledky do celej 
spoločnosti vo svete. Nehovorím to preto, aby sme žili teraz v strachu, čo bude ďalej ale preto, aby 
sme využili aj túto príležitosť činiť pokánie a hľadať súvislosti svojho života vo vzťahu k Bohu, aby sme 
počuli hlas Božieho služobníka – Pána Ježiša, ktorý hovorí – Ja som cesta i pravda i život.... 
 
Propozícia: 
Kristovo povýšenie na kríž 
Odkrýva hĺbku ľudského hriechu 
Svedčí o veľkosti trestu 
Volá k úprimnému pokániu 
Zvestuje odpustenie a milosť 
 
AD1: Kristus bol povýšený na kríž aby odkryl hĺbku ľudského hriechu. 
Oveľa väčším problémom, než je súčasná svetová pandémia korona vírusu, je pandémia hriechu.  
Dnes sa však málo kto pýta, čo je hriech? Málo komu vadí hriech v živote vlastnom, i v živote svojich 
blízkych. Všetko sa snažíme vysvetliť tak, že vlastne my nemáme žiadnu vinu. Sú to objektívne 
príčiny. Na to, aby Lekár vyliečil pacienta však potrebuje správnu diagnózu. Keby sa postavil 
k pacientovi tak, že by mu povedal – ale nebojte sa, to sa nejako stalo, vy za to nemôžete – síce  
fajčíte denno-denne ale tá choroba vašich pľúc, to sa tu len tak objavilo a vy žite ďalej ako ste 
zvyknutí...  
Hriech je však reálne ohrozenie nášho života. A Kristovo povýšenie na kríž je výrazom, že toto 
ohrozenie je vážne. 
 
Ďalej učíme, že po Adamovom páde všetci ľudia, ktorí sa prirodzene narodili, sa v hriechoch počali a 
narodili, to jest, že všetci hneď od života matky sú plní zlej žiadostivosti a náklonnosti a od 
prirodzenosti nemôžu mať opravdivú Božiu bázeň, ani opravdivú vieru v Boha; a že aj táto vrodená 
nákaza a dedičný hriech je skutočným hriechom, ktorý na večný hnev Boží odsudzuje všetkých, ktorí 
sa nezrodia znovu krstom a Duchom Svätým. (AV 2. článok) 
 
Na mnohé choroby nájdeme liek. Verím, že aj na tú chorobu, ktorá trápi svet dnes. Zostáva však 
otázka, či si potom viac budeme vedieť vážiť, čo máme, keď sme mimo ohrozenia.  
Hriech rozvracia náš vnútorný život, našu stabilitu, integritu osobnosti, rodinný a spoločenský život.  
 
AD2: Kristovo povýšenie na kríž svedčí o veľkosti trestu. Pán Ježiš zomrel na dreve kríža. Zomrel 
smrťou zločinca, hoci sám hriech nespáchal.  
Apoštol Pavel hovorí: „Lebo odmena za hriech je smrť...“ 



Túto smrť za nás podstúpil ten Boží služobník – Pán Ježiš, ktorý bol potupený za nás. Aby sme my 
nemuseli zomierať v dôsledku nášho hriechu, zomiera On – Boží Syn.  
 
AD3: Kristovo povýšenie na kríž nás volá k pokániu. To má byť naša odpoveď na túto zvesť evanjelia. 
Úprimné pokánie. Ale nie len jednorázové, keď pod tlakom okolností a zo strachu pred situáciou 
začneme hľadať zúfalo záchranu v hocičom, tak si povieme – ak mi to môže pomôcť tak nech... Veľa 
krát človek koná práve tak. Vyjadruje to tiež príslovie – topiaci sa aj slamky chytá. Pokánie nie je 
a nemá byť akousi poslednou možnosťou, lebo už nič nepomáha na čo sme sa doposiaľ spoliehali. 
Pokánie má byť náš každodenný postoj veriaceho človeka.  
 
Pravé, správne pokánie je vlastne oľutovanie hriechov a zármutok alebo strach pre hriechy a potom 
viera v evanjelium a v rozhrešenie, že sa hriechy odpúšťajú a Kristus nám získava milosť. Táto viera 
znova poteší a upokojí srdce. Nato má nasledovať polepšenie a zanechanie hriechov; lebo toto má byť 
ovocím pokánia, ako hovorí Ján: "Vydávajte teda ovocie hodné pokánia" (Mat. 3,8) (AV 12.čl.) 
 
Tu by som povedal, že trochu strachu neuškodí. Pokánie v nás má vzbudiť tento pocit. „Pane, veď som 
urobil niečo zlé, niečo, čo Ťa zarmútilo, čo Ti ublížilo“ Áno, hriechom ubližujeme nášmu nebeskému 
Otcovi. Preto to nie je len tak.  
 
Pravé pokánie však v strachu nezostáva, lebo je tu evanjelium. Zvesť, že Boh nám v Kristovi naše 
hriechy odpúšťa. A to sa stalo Kristovým povýšením na dreve kríža. 
 
AD4: Kristovo povýšenie zvestuje odpustenie a milosť. Ten moment, kedy si uvedomíme svoj hriech 
a svoju nehodnosť pred Bohom je dôležitý moment. Ale bolo by zlé tu na tomto mieste zastať. Je to 
len polovica cesty. A my dobre vieme, že polovica ešte nie je celá cesta. Treba dôjsť do cieľa. Pán Ježiš 
bol povýšený na dreve kríža a my si to dnes i počas blížiacich sa sviatkov budeme pripomínať. Kríž je 
však moment, ktorý nám poukazuje na odpustenie a milosť, ktorej sa nám dostáva.  
O tom nás uisťujú aj slová ustanovenia sviatosti Večere Pánovej – za vás sa vydáva... za vás sa 
vylieva na odpustenie hriechov.  
Pohľad starozmluvného ľudu na hada povýšeného na kole na púšti bol pre nich zachraňujúci.  
Pohľad na Pána Ježiša pribitého na dreve kríža je tiež zachraňujúci. Kedykoľvek totiž vidíme tento 
symbol, vieme, že Boh svoje dielo odpustenia a milosti dovŕšil. Nezastal na pol ceste. Evanjelium totiž 
pokračuje: 
„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v 
Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho 
spasil.“ Ján 3, 14 – 16 
 
Tak milý brat a sestra, počuj toto dnešné evanjelium a posilni svoju vieru zvesťou tohto evanjelia: 
Boh povýšil svojho Syna, Pána Ježiša na drevo kríža, odkryl hĺbku ľudského hriechu a teda aj tvojho 
hriechu, vydal svedectvo o treste za hriech, volá ťa k úprimnému pokániu a zvestuje ti odpustenie 
hriechov a svoju milosť. 
 
Amen. 
 
 


