Piatok 6. apríla 2018
Piesne: ES č. 629, 132
Text: Mt 27, 33 – 54
„33Keď došli na miesto, nazvané Golgota, to je Lebečné miesto, 34dali Mu piť vína
zmiešaného so žlčou; ale keď ochutnal, nechcel piť. 35Keď Ho ukrižovali, losovaním si
podelili Jeho rúcho, [aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev
losovali]. 36Potom si sadli a strážili Ho tam. 37Nad hlavu Mu vyložili nápis viny: Toto je
Ježiš, kráľ židovský. 38Spolu s Ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden sprava a druhý zľava.
39A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, potriasali hlavami 40a hovorili: Hej, Ty, čo boríš
chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža! 41Podobne sa Mu
posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac: 42Iných zachraňoval, a seba
nemôže zachrániť! Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža, a uveríme v Neho!
43Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som! 44A podobne
Ho potupovali aj lotri, ktorí boli s Ním ukrižovaní. 45Od šiestej hodiny nastala tma po celej
zemi až do deviatej hodiny. 46A o deviatej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama
sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 47Keď to počuli niektorí z tých,
čo tam stáli, hovorili: Eliáša volá tento! 48A jeden z nich hneď bežal, vzal hubku, naplnil ju
octom, nasadil na trstinu a dával Mu piť. 49Ale ostatní hovorili: Nechaj Ho, nech vidíme, či
Ho Eliáš príde vyslobodiť. 50A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. 51A hľa,
chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,
52hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, 53vyšli z hrobov a po Jeho
vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54Avšak stotník a tí, čo s ním strážili
Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: Naozaj, Syn
Boží bol tento!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každý rok na Veľký piatok zaznievajú v Pašiách Ježišove slová vyrieknuté na kríži, aby nás
sprevádzali nielen po celý rok, ale celým naším životom. Aby sme nimi žili a posilňovali sa,
keď aj na nás doliehajú rôzne skúšky a ťažkosti. Odovzdanosť Pána Ježiša Krista nebeskému
Otcovi nám pomáha prekonávať najťažšie okamihy života. Je mnoho ľudí, ktorí trpia
nesmiernymi bolesťami, telesnými mukami, v ktorých vyznávajú, že len myšlienka na Ježiša,
ktorý tak veľmi trpel na kríži, im pomáha prijať svoje utrpenie. Istá kresťanka v ťažkej
nemoci na otázku, ako sa cíti, zacitovala Ježišove slová: „Duch je síce hotový, ale telo mdlé!“
V najťažších situáciách sa aj veriaci pýtajú na príčinu a zmysel utrpenia. Iste nie náhodou sa

utrpenie zvykne nazývať krížom. Kríž v pravom zmysle slova je však označením len pre to
utrpenie, ktoré súvisí s vyznávaním viery v Ježiša Krista a odovzdaním sa do Božej vôle. Keď
premýšľame nad tajomstvom kríža, môže nám poslúžiť myšlienka muža túžiaceho preniknúť
k jeho podstate slovami: „Milá veriaca duša! Trpíš azda i ty rozličnými súženiami? Dôveruj
a spoľahni sa na múdre a láskavé riadene Božie: Len viera ti pomôže, len ona úplne rozlúšti
tajomstvo kríža.“ Je to však viera založená na neochvejnej istote, že Ježiš nielen trpel
a zomrel na kríži pre naše hriechy, ale že aj vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. Celkom
tak, ako to vo svojej modlitbe pred odchodom z tejto časnosti vyjadril náš reformátor: Prosím
Ťa, môj milý Ježiši, dovoľ mi, aby som Tebe porúčal svoju dušu. Ak stánok tohto tela musím
opustiť a z tohto života odídem, viem, že u Teba mám miesto a že z Tvojich rúk ma nikto
nevytrhne. Ty si ma vykúpil, Bože silný a verný! Amen.

Modlitba:
Svätý náš Bože, nebeský Otče! Ďakujeme Ti dnešného dňa za to, že smieme spoznávať Tvoju
veľkú a nepochopiteľnú lásku k hriešnemu svetu. K nám osobne, že si neváhal aj pre naše
spasenie a ospravedlnenie dať svetu svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho verí,
mal večný život. My vieme, že si túto Tvoju milosť nezaslúžime, preto sa z nej o to viac
tešíme. Ňou sa posilňujeme v najťažších chvíľach a skúškach, i zoči-voči časnej smrti. Preto
Ti ďakujeme, že aj vtedy smieme cítiť Tvoju prítomnosť a vyznávať, že Tvoj Syn Ježiš
Kristus je naším Dobrým Pastierom. A preto, keby sme kráčali hoci i temným údolím,
nebojíme sa zlého, lebo On je s nami, aby nás previedol zo smrti do večného života. Amen.
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