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Sobota 19. marca 2016 

Text: Mt 20, 28 

Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné 

za mnohých. 

Piesne: ES č. 115, 85 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V Biblii máme viaceré obrazné spojenia, ktoré nám chcú vypovedať, čo bolo zámerom 

Ježišovej služby a obete. Jedným z nich je vyznanie: Ježiš Kristus je náš Vykupiteľ. Zdá 

sa, že v dnešnej dobe už nie celkom rozumieme slovu „vykupiteľ“. Keď som požiadal 

konfirmandov, aby mi to vlastnými slovami vysvetlili, ani netušili, o čom je reč. Nemáme 

osobnú priamu skúsenosť, akú v tej dobe mal otrok alebo zadlžený človek. Iba vykupiteľ 

mohol zmeniť údel otroka na slobodného človeka, keď zaň zložil „výkupné“. 

1. Je to služba, ktorú na seba nemohol vziať nikto iný, iba Boží syn. Nie je v našej moci 

vykúpiť sa sami, vlastnými silami sa stať slobodnými od hriechu. Nevieme prekonať zlo 

ani Zlého, ani smrť, ktorá je odplatou za život v hriechu. Iba Boží syn mohol konať v náš 

prospech. 

2. Je to služba, ktorá stála najvyššiu cenu. Martin Luther vo výklade k Všeobecnej viere 

kresťanskej to krásne vystihuje slovami: „Verím, že Ježiš Kristus je mojím Pánom, ktorý 

mňa, zlorečeného a zatrateného človeka, vykúpil, privlastnil si a vyslobodil, nie zlatom 

a striebrom, ale svojou svätou a drahou krvou a svojím nevinným umučením a smrťou…“ 

Výkupné bolo vysoké, najvyššie možné, lebo Pán Ježiš nepodceňoval vysoké požiadavky 

Božej vôle ani hriech, v ktorom žijeme. My často zľahčujeme svoje previnenia. Odplatou 

za hriech je však smrť, preto Ježiš zaplatil svojím životom. 

3. Je to služba pre našu záchranu, aby sme boli slobodní. Luther pokračuje: „… aby som 

bol jeho vlastným, žil pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu v ustavičnej spravodlivosti 

a nevinnosti a blaženosti.“ Ježišovo vykúpenie je pozvaním k slobode, ktorú dáva Ježiš 

tomu, kto je s Ním spojený vo viere. Nie je to oslobodenie len tak k ničomu, ale k viere 

v Ježiša Krista a k životu s Ním. Iba tak sa stávame Ježišovými vykúpenými a On je aj 

naším Vykupiteľom a Pánom. Kto túto slobodu v Ježišovi odmieta, zostáva v otroctve 

hriechu, Zlého a smrti. Ten ešte nepozná radosť z vykúpenia ani vďačnosť za to! Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si sa stal naším Vykupiteľom, lebo si videl biedu nášho 

otroctva! Odpusť nám, že si často neuvedomujeme, že bez Teba sme len otrokmi samých 

seba, otrokmi hriechu, hnanými tým Zlým do pasce smrti. Odpusť nám, že pyšne dúfame 

v samých seba, že pohŕdame Tvojou milosťou a Tvojím vykúpením. Prosíme Ťa, daj nám 

dnes nanovo si uvedomiť a precítiť radosť z vykúpenia a zo slobody, ktorú nám dávaš. 

Amen. 
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