
Zamyslenia po 6. pôstnej nedeli 25. marca 2018  

 

Pondelok 26. marca 2018 

Piesne: ES č. 246, 478 

Text: Žid 6, 20 – 7, 3. 16 – 27 

„20kam vošiel za nás Ježiš ako predchodca, keď sa naveky stal veľkňazom na spôsob 

Melchisedeka. 

1Tento Melchisedek totiž, kráľ Sálema a kňaz najvyššieho Boha, išiel Abrahámovi naproti, 

keď sa vracal z vojny, v ktorej porazil kráľov, a požehnal ho; 2Abrahám mu dal desiatky zo 

všetkého. Jeho meno v našej reči znamená najprv: kráľ spravodlivosti a potom aj: kráľ 

Sálema, to jest: kráľ pokoja. 3Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň, jeho dni sú bez 

počiatku, jeho život bez konca; podobný je Synovi Božiemu a zostáva kňazom navždy.“ 

16ktorý sa ním nestal mocou nejakého zákona o telesnom pôvode, ale mocou neporušiteľného 

života. 17Veď tak znie svedectvo o Ňom: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 18Týmto 

sa ruší predošlé prikázanie ako slabé a neužitočné - 19veď zákon nič neurobil dokonalým - ale 

prišla lepšia nádej, ktorou sa približujeme k Bohu. 20A to sa nestalo bez prísahy - totiž tamtí 

stali sa kňazmi bez prísahy, 21ale On s prísahou Toho, ktorý mu povedal: Prisahal Pán, a 

neoľutuje to: Ty si kňaz naveky - 22natoľko sa Ježiš stal zárukou lepšej zmluvy. 23Zatiaľ z 

tamtých stávali sa kňazmi mnohí, lebo im smrť prekazila zostať: 24On však, pretože zostáva 

naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. 25Preto aj môže dokonale spasiť 

tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. 26Takého 

veľkňaza sme aj potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov 

a vyvýšeného nad nebesá, 27ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv 

za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď samého seba obetoval.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Akými ste kňazmi, milí bratia a sestry, vštepení krstom do vínneho kmeňa Pána Ježiša Krista, 

na aký spôsob, podľa akého vzoru? V Liste Židom je život a dielo Pána Ježiša zobrazené 

v podobe služby Veľkňaza. Adresáti tohto listu službu kňaza veľmi dobre poznali. Prinášali 

mu desiatky, obete, prijímali požehnanie... Pisateľ tohto listu ich však posúva omnoho ďalej 

k úplne novému nábožnému životu. Vierou v Ježiša Krista, Veľkňaza na spôsob 

Melchisedeka, adresáti tohto biblického listu môžu rozpoznať dokonalé naplnenie zákona, 

obetí. Melchisedek, kráľ spravodlivosti a kráľ pokoja z doby praotca Abraháma. Podobá sa 



Melchisedek na Božieho Syna, alebo Boží Syn, Pán Ježiš Kristus sa podobá na Melchisedeka? 

Nenájdeme odpoveď na túto otázku, kým neporozumieme, že Božie slovo obsiahnuté v Písme 

svätom z vecí dávno minulých robí súčasné a budúce, ale aj to, čo je a ešte len bude, ukotvuje 

v minulosti (Kaz 1). Význam Melchisedeka, tejto starozmluvnej postavy, vynikne len 

zobrazený v Ježišovi Kristovi a Pán Ježiš má v Melchisedekovi svoj veľkňazský predobraz. 

Z týchto dnešných biblických veršov prijmime povzbudenie viery. Aby sme všetci boli 

kňazmi na spôsob a po vzore Krista Pána. Je to biblické učenie o kráľovskom kňazstve 

veriacich (1Pt 2, 9), ku ktorému sa pridáva naše evanjelické učenie o všeobecnom kňazstve. 

Ako nasledovníci pravého Veľkňaza buďme láskaví, obetaví, milujúci, žehnajúci... Znalí 

svätých Písem, veď každý, kto má v ústach Božie slovo, je kňazom, hovorí Dr. Martin Luther. 

Aby z milosti Božej vo viere v Krista stávali sme sa predobrazom nášho Spasiteľa, klopúceho 

na srdcia tých, ktorým zvestujeme sväté evanjelium slovom i životom. Amen.  

 

Modlitba:  

Láskavý a za mňa a za moje hriechy obetujúci sa Pane Ježiši Kriste, odpusť mi a zľutuj sa 

nado mnou. Stvoril si ma a krstom znovuzrodil, poznáš moje slabosti lepšie než ja sám 

(sama). Požehnaj ma, aby som sa stal(a) Tvojím požehnaním. Vyuč ma svojím slovom 

a posilňuj moju vieru, aby som Tebe v dôvere zveril(a) svoj život. So svojou milosťou 

a pokojom pošli ma všade tam, kde Ty sám chceš ísť. Amen  
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