
Piatok 2. marca 2018 

Piesne: ES č. 246, 491 

Text: Žid 2, 11 – 18 

„11Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného (otca). Práve preto sa 

nehanbí menovať ich bratmi 12hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom a v 

zhromaždení Teba budem zvelebovať. 13Potom: Ja v Neho budem dúfať. A zase: Ajhľa, tu 

som i deti, ktoré mi dal Boh. 14A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť 

na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, 15a aby oslobodil 

tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život. 16Lebo skutočne neujíma sa 

anjelov, ale potomkov Abrahámových. 17Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, 

aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu; 

18lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pán Ježiš mi rozumie. On nie je Bohom, ktorý by sa iba z diaľky prizeral môjmu utrpeniu, 

skúškam a ťažkostiam. Je Bohom, ktorý vie a chce precítiť všetko, čo prežívam. Veď sa 

ponížil. Stal sa človekom, členom ľudskej rodiny, prijal ľudské meno: Ježiš, a aj sám seba 

nazýval Synom človeka. To všetko preto, aby sa dokonale stotožnil so mnou. Aby mňa, 

vystrašeného a hriešneho človeka prijal za svojho brata, svoju sestru, a svojou zástupnou 

smrťou na kríži mi vrátil stratenú svätosť. No Ježišova služba sa na kríži neskončila. Ako 

Veľkňaz totiž prijal dve úlohy. Prvá spočívala v tom, že „odpykal za hriechy ľudu“ (v. 17). 

Túto úlohu splnil, keď obetoval svoj svätý život ako Boží dokonalý Baránok za hriechy 

celého ľudstva. Druhá spočíva v tom, že „môže pomáhať pokúšaným“ (v. 18). Tým, že sa stal 

človekom; tým, že sám trpel, stal sa dokonalým prostredníkom medzi nami a Bohom. A túto 

službu plní dodnes. Stojí pri mne v mojom utrpení, pokušeniach i smrti. Vždy a vo všetkom. 

Dvíha ma, nesie, prihovára sa za mňa u svojho a nášho Otca nebeského; posiela mi Ducha 

pravdy, sily a múdrosti; posväcuje ma, aby som Ho mohol ctiť, žiť z Jeho milosti a napokon 

prísť pred tvár Jeho velebnosti. Je mojím osobným kňazom, spovedníkom a radcom. Je 

milosrdný, to znamená, že sa nikdy neprestáva nado mnou zmilúvať, aj keby som Ho zradil 

sedemdesiatkrát sedem ráz. Je verný, to znamená, že aj keď dopustí, nikdy svojich neopustí. 

Na to sa môžem spoľahnúť dnes, zajtra i každý deň. Kiež ma toto vedomie dvíha a nesie, aby 

som aj dnes dokázal čeliť pokušeniam a prijal výzvy, ktoré sú predo mnou. Nech mi je v tom 

môj Veľkňaz a Pán pomocou! Amen. 

 



Modlitba: 

Drahý Synu Boží, Pane Ježiši Kriste, Ty si sa za mňa obetoval ako dokonalý Baránok Boží. 

Svojou smrťou si ma vykúpil zo všetkých mojich hriechov a vyslobodil si ma z moci 

zatratenia. Daj, aby som Ti za to bol vďačný. Ty si môj Veľkňaz, Prostredník a Spasiteľ. 

Prosím, posilňuj ma, aby som Ti dôveroval, spoliehal sa na Teba a bol Ti verný. Sprevádzaj 

ma v utrpení, posmeľuj v skúškach a nedopusť, aby som podliehal pokušeniam. Prosím 

o Tvoju pomoc a požehnanie. Za všetko, čo z Tvojej lásky prijímam, buď Ti česť a sláva 

naveky. Amen. 
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