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Zamyslenia na týždeň po 1. pôstnej nedeli 14. 2. 

 
Nedeľa 14. februára 2016 – 1. pôstna nedeľa 

Text: Žid 4, 14 – 16 
14Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, 

pridŕžajme sa vyznania. 15Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi 

slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 
16Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli 

milosť na pomoc v pravý čas. 

Piesne: ES č. 95, 109 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Začiatok pôstneho obdobia je v mysliach ľudí spojený s odriekaním. Zvyky našich 

predkov nám hlboko vtlačili do pamäti, že po fašiangoch prichádza dlhšie, 

a predovšetkým „smutnejšie“ obdobie pôstu, ktoré je dokonca o dva týždne dlhšie ako 

obdobie adventu. Vonkajšie „obmedzovanie sa“ malo byť vtedy výrazom vnútorného 

postoja človeka. Ak sa i dnešný človek vracia k onomu vonkajšiemu, zabúda, resp. vo 

svojom vnútri ani nemá čo „objaviť“ a „vytiahnuť“, aby to bolo prejavom jeho postoja. 

Vidíme to predovšetkým na konci pôstneho obdobia, keď folklór v podobe oblievačiek 

a šibačiek úplne prevýši majestátny záver pôstu aj u mnohých dnešných kresťanov. Starý 

introit na dnešnú nedeľu, vzatý z 91. žalmu, vo veršoch 15 a 16 hovorí: „Bude ma vzývať 

a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom 

a ukážem mu svoje spasenie.“ To je obsah toho pravého vnútorného postoja, ktorý 

korešponduje aj s naším dnešným textom: „Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý 

prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania.“ To vyznanie je: Ježiš je 

Pán. To je ten správny prejav vnútorného postoja človeka: pán s veľkým P, teda nie 

hocijaký pán ani ktorýkoľvek starozmluvný veľkňaz, ale „Veľkňaz, ktorý prenikol 

nebesá“. A to je úplne iný Veľkňaz ako doterajší veľkňazi, ktorí boli rovnako hriešni, 

ako sme hriešni my. Napriek tomu, že „Veľkňaz, ktorý prenikol nebesá,“ bol bez hriechu, 

nám rozumie, cíti spoločne s našimi slabosťami a je pripravený pomôcť nám v hľadaní 

dávno stratenej svätosti a nesmrteľnosti. „Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby 

sme prijali milosrdenstvo a našli milosť v pravý čas“ – je návod, ktorý nám ponúka náš 

Veľkňaz, Ježiš, Syn Boží. Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi má dve roviny. Jedna 

je tá, že prichádza niekto, kto je schopný, a predovšetkým ochotný pomôcť – ako prejav 

jeho vnútorného postoja. Druhá rovina je tá, že je tu niekto, kto túto pomoc potrebuje 

a prijíma ju. Aj my všetci potrebujeme ďaleko väčšiu pomoc ako ten doráňaný a ozbíjaný 

chudák. Kto si to uvedomuje, ten nebude vnímať pôstne obdobie len ako prejav 

vonkajšieho odriekania, ale predovšetkým ako čas na upevnenie toho vnútorného postoja, 

že „máme veľkého Veľkňaza“, Ježiša, ktorý je Pán. Amen. 

Modlitba: 
Ďakujeme, svätý Bože, že sa môžeme pridŕžať vyznania: Ten, ktorý prenikol nebesá, je 

náš Pán. On – Ježiš – nám ponúka milosť a milosrdenstvo. Prosíme, aby sme 

neprechádzali pôstnym obdobím len tak, ale aby pôst so svojou zvesťou prechádzal nami. 

Amen. 

Mgr. Miroslav Dubek, zborový farár v CZ ECAV Krupina a konsenior Hontianskeho 

seniorátu (HOS) 


