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Piatok 14. apríla 2017 – Veľký piatok (Parasceve) 

Piesne: ES č. 88, 96 

Text: Žid 9, 15. 26b – 28 

„Preto je prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov, 

spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Židovi tieto slová dozaista pripomínajú sviatok Deň zmierenia. Veľkňaz odchádza spred očí 

Židov za oponu chrámu, aby vykonal zmierenie za hriechy. Na oltári sú zabíjané desiatky, 

niekedy aj stovky a tisícky zvierat. Všetko je skropené krvou. Plné misy krvi sú vylievané na 

oltár. Telá porazených zvierat sa pália, zápach zhoreného mäsa je všade v chráme. Tie minúty, 

keď je kňaz z dohľadu očí, sa im zdajú veľmi dlhé. Všetci netrpezlivo čakajú, kým sa kňaz znova 

neobjaví. Keď sa konečne zjaví, jasajú, pretože vedia, že ich obeť za hriechy bola Bohom prijatá. 

Otázka je, čo vlastne chce autor týchto slov Židom povedať. Hovorí: Aj kresťania majú svoj 

chrám, celý svet s nebom a zemou. Aj kresťania majú veľkňaza, Ježiša Krista, ktorý vstúpil do 

svätyne ako najvyšší kňaz. Aj oni poznajú obetovanie: je to jedinečná obeť Kristova, ktorá 

ukončuje všetky ostatné obete. Ak sa pýtame, čo tieto slová hovoria nám, nežidom, kresťanom, 

nachádzame hneď niekoľko vysvetlení:  

- Pán Boh určil, že všetci zomrieme. Mzdou za hriech je smrť, lebo človek zhrešil. Fyzická smrť 

nám pripomína naše hriechy. 

- Tí, ktorí zomrú bez Krista, budú stáť pred Božím súdom. Smrť je finále možností. Preto Božie 

slovo hovorí aj: „Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2K 6, 2) Pre 

večné, fatálne dôsledky nie je správne odsúvať spasenie. A tí, ktorí veria, že Ježiš zomrel za ich 

hriechy, pred Boží súd neprídu (J 5, 24; R 8, 1). 

- Kristus zomrel. Stratil sa nám spred očí ako židovský kňaz za chrámovou oponou. Zomrel, aby 

odniesol naše hriechy. 

- Zomrel, a príde opäť. Tak dokončí dielo spasenia. Otázka hriechov bola vyriešená pri 

Kristovom prvom príchode. Jeho druhý príchod sa už nebude týkať hriechov, ale súdu. 

My, veriaci, vyčkávame na Jeho návrat, lebo vtedy budú naplnené zasľúbenia a spasenie dostane 

konkrétnu podobu. Amen. 

 

Modlitba:   

Pane Ježiši, vieme o svojom vážnom stave, vieme pravdu o sebe a svojom hriechu. Nie sme 

hodní ničoho, ani toho, aby sme k Tebe zdvihli svoj zrak. Ty však aj tak načúvaš našim perám 

a vyslobodzuješ nás od ťarchy hriechu. Vďaka, že si zomrel za mňa, za moje hriechy, ako tá 

najväčšia a najvzácnejšia obeť zmierenia. Vďaka za ten dar milosti. Kiež Ti z vďačnosti žijeme 

na česť, očakávajúc Tvoj návrat po nás. Amen. 
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