
Zamyslenia po 6. pôstnej nedeli 25. marca 2018  

 

Piatok 30. marca 2018 

Veľký piatok 

Piesne: ES č. 113, 120 

Text: Žid 10, 1. 11 – 18 

„1Lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hodnôt, a nie samým obrazom vecí, nemôže tými 

istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú (k 

Bohu). 

11A potom, každý kňaz tam stojí každý deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tie isté 

obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy. 12On však priniesol iba jednu obeť za hriechy, 

posadil sa navždy po pravici Božej 13a teraz už čaká, kým Mu Jeho nepriatelia nebudú 

položení za podnož. 14Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. 

15Dosvedčuje nám to aj sám Duch Svätý, lebo po slovách: 16Toto je zmluva, ktorú uzavriem s 

nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle 

17a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. 18Kde sú však hriechy odpustené, 

niet už viac obetí za hriechy.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Nikde inde sa tak blízko nedokážeme stretnúť s Bohom, ako práve pri kríži. Na Kristovom 

kríži, ak sa ponoríme do hĺbky jeho tajomstva, vidíme, kto je Boh a ako ďaleko je Boh 

ochotný ísť z lásky k nám. Stalo sa tak preto, aby – ako sa píše v Liste Židom – sa Boh raz 

a navždy zmieril s hriešnym ľudstvom a na naše hriechy a poklesky si už viac nespomenul. Je 

pravdou, ako ľahko sa môže človek pohoršovať nad tým, koľko je vo svete zla a pritom si 

uchlácholiť svedomie, že on až taký zlý nie je. Oproti vrahom, mafiánom či teroristom si 

myslíme, že sme ako baránkovia... Ale Písmo nehovorí o veľkých a malých hriechoch, keď 

rozpráva o utrpení nevinného Božieho Syna. Písmo hovorí: Hospodin na Neho uvalil vinu nás 

všetkých. Všetci sme vinní, iste každý svojím spôsobom, ale všetci sme sa od Boha svojimi 

vinami vzdialili, odvrátili, viac-menej sa primkli k smrti. A táto smrť, ktorá je mzdou hriechu, 

ktorá ničí všetku nádej, padla na Ježiša namiesto nás. Táto smrť, ktorá ničí všetku nádej, padla 

na Toho, ktorý v sebe niesol Boží život – a tak nemohla napokon tú nádej zničiť. Preto je 

Ježiš premožiteľ smrti, premožiteľ hriechu. Ježiš Kristus je najvyšším Veľkňazom, lebo Jeho 

svätá obeť nás oslobodila od večnej smrti. Preto Ho Nová zmluva nazýva Veľkňazom, ktorý 



sa posadil na pravici Božej, s nami prežíva každý okamih nášho života, a je zároveň naším 

najvyšším Veľkňazom, ktorý sa za nás u Boha Otca prihovára. On skrze svoju dokonalú obeť 

na kríži zdokonaľuje tých, ktorí sa Mu dobrovoľne nechajú v živote posvätiť. Ak dnes 

plačeme nad bolesťou ukrižovaného Ježiša, nezabudnime zaplakať nad sebou. My sme 

omnoho väčší úbožiaci, pretože my sami smerujeme svojimi hriechmi k smrti. Ak by nebolo 

Ježišovej dokonalej obete lásky na kríži, nebolo by nám pomoci. Pretože dôsledok hriechu – 

smrť – by mohol padnúť len a len na nás. A tak slávme dnešný veľký deň, Veľký piatok, 

skutočne ako vážnu a tichú slávnosť. Lebo smrť bola zničená dokonalou obeťou Božieho 

Syna. Nezabudnime práve dnes, že je nám vybojovaný v obeti Ježiša Krista už tu na zemi 

zmysluplný časný život a potom v kráľovstve Božom darovaný ten život večný. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane náš Ježiši Kriste, Ty si niesol naše hriechy na svojom vlastnom tele na drevo kríža, aby 

sme my mohli naveky žiť. Prosíme Ťa, daj, aby sme my, a všetci tí, ktorí svätia tento veľký 

deň, našli nový život v Tebe tu i v Tvojom kráľovstve, kde Ty s Otcom a Duchom Svätým 

žiješ a panuješ, od vekov až na veky. Amen.  

Mgr. Kristína Vargovčáková, námestná farárka v CZ ECAV Vranov nad Topľou 


