
Zamyslenia na týždeň po 25. nedeli po Svätej Trojici 

 

Utorok 20. novembra 2018 

Piesne: ES č. 445, 451 

Text: Žid 10, 26 – 31 

„26Lebo ak úmyselne hrešíme, keď sme už prijali znalosť pravdy, niet už viac obete za 

hriechy, 27len očakávanie súdu plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protivníkov. 

28Ktokoľvek pohrdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva musí zomrieť, keď dvaja alebo 

traja svedčia proti nemu: 29uvážte teda, o čo ťažšieho trestu bude hoden ten, kto šliape po 

Synovi Božom, a krv zmluvy, ktorá ho posvätila, pokladá za obyčajnú krv a vysmieva sa 

Duchu milosti. 30Veď poznáme Toho, ktorý povedal: Mne pomsta, ja odplatím. A zase: Pán si 

bude súdiť ľud. 31Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Tento text svojím obsahom korešponduje s témou konca cirkevného roku. Kristov druhý 

príchod na svet bude príchodom kráľa v moci a sláve. Napomína nás však, že súd sa v prvom 

rade bude týkať vyvolených Božích. Kresťania si neraz myslia, že súdení budú „tí druhí, tí 

vonku“ a zabúdajú, že v Kristovom kráľovstve to platí naopak: najviac sa bude očakávať od 

tých, ktorým bolo veľa dané. Byť oslobodený evanjeliom znamená dostať poznanie pravdy 

Božej. Evanjelium je dané naveky ako nový závet – testament, ktorý vstupuje do platnosti 

smrťou testátora (Žid 9, 16 – 17). Pán Boh tento nový testament meniť už nebude, lebo krv 

Kristova bola vyliata a platnosť testamentu spečatila naveky. Obsah testamentu v podaní Listu 

Židom znie, že Pán Ježiš Kristus je Veľkňazom, „ktorý mocou večného Ducha samotného 

seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme 

slúžili živému Bohu.“ (Žid 9, 14) Dobrodenie testamentu veriaci prijíma vierou (por. Žid 10, 

38). Apoštol napomína k vernosti vo viere, k vytrvalosti v dôvere, že krv Kristova nie je 

obyčajnou krvou, no krvou nového testamentu, ktorý pôsobí milosť. Kto by odpadol od 

„Ducha milosti“ (v. 29) a začal tvrdošijne „šliapať“ po svätej Kristovej krvi zmluvy, bude 

mať „nešťastie“ v tom, že stretnutiu so živým Bohom neujde. A ako môže očakávať milosť, 

ak závetom milosti ohrdol? Niet inej platformy, na ktorú by sa mohol odvolať. Tým pádom si 

nebude môcť život zachrániť, aby platilo, ako hovorí apoštol v Žid 10, 38: „Môj spravodlivý 

bude žiť z viery, ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie.“ V 

tomto zmysle je naozaj hrozné upadnúť do rúk živého Boha (v. 31). Naproti tomu, pre 

veriacich v Krista platí večne platné zasľúbenie života večného: „Môj spravodlivý bude žiť z 



viery“ (v. 38). Zostávajme i dnes vytrvalí vo viere podľa úmyslu apoštola a „nestrácajme 

dôveru“, lebo ju „čaká veľká odmena“ (v. 35). Amen. 

 

Modlitba: 

Drahý Spasiteľu, Pane Ježiši Kriste. Tebe patrí môj život. Dávaj mi svojho Ducha Svätého, 

aby moja dôvera v Teba zostávala vždy pevnou. Prosím o duchovnú múdrosť pri chápaní 

evanjelia. Daj, nech si vážim Tvoju svätú krv za mňa na kríži preliatu, a neupadnem do 

hriechu výsmechu Tvojich dobrodení. Tvoja svätá vôľa nech sa pri mne deje, žijem životom 

dieťaťa novej zmluvy a s Tvojou pomocou dosiahnem život večný. Amen. 
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