
 

 

Drahí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že ste si našli čas na  toto slovo. 

   Dnešné obrady Veľkého piatku sú vždy tie isté, oslavujeme tú istú Božiu obetujúcu sa lásku, aj 

keď dnes nie spolu všetci v spoločenstve v našom chráme. 

Božie slovo dnešnej veľkej večierne je veľmi bohaté. Mňa osobne oslovila veta z knihy Exodus, 

keď Mojžiš dostáva poslanie vyviesť Izrael z otroctva v Egypte. Vedomý si svojich ľudských slabostí 

povie Bohu: „Ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzaj odtiaľto! A podľa čoho poznám, že 

som našiel milosť v tvojich očiach, ja a tvoj ľud, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami a my, ja a tvoj 

ľud, budeme tým vyznačení pred všetkými národmi, čo sú na zemskom povrchu?“ Mojžiš chce, aby 

Jahve s nimi išiel osobne. Mojžiš vie, že potrebuje mať pri sebe mocného Boha, lebo on a celý národ 

to nezvládnu. Boh bude ich vodcom a Pánom. 

Čítame dnes na veľkej večierni z knihy proroka Izaiáša o SLUŽOBNÍKOVI JAHVEHO /Iz 52,13-54,1/. 

V tomto slove tento SLUŽOBNÍK koná všetko osobne - nezastupiteľne. Obetoval sa, na ňom je trest 

za naše hriechy, bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, obetoval sa, 

pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie, Pán na neho uvalil neprávosť 

nás všetkých, môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie 

ich hriechy, podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Iba niekoľko citátov, čo robí osobne Služobník 

Jahveho. My vieme, že je to proroctvo o konkrétnom služobníkovi Jahveho o Ježišovi Kristovi. On 

ako pravý Boh prijal naše ľudské telo, osobne sa narodil ako človek, prijal údel človeka, bol hladný, 

plakal, prijímal poníženie, pomáhal, uzdravoval, sýtil ľudí... Toto všetko a ešte viac Boh koná cez 

svojho Syna Ježiša osobne. Boh neposlal nejakého zástupcu, delegáta, ale ako povie sv. Pavol, on 

neušetril svojho Syna a dal ho za nás, stal sa nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Sprevádza 

nás na ceste z otroctva hriechu do kráľovstva Jeho Otca. Preto berie na seba naše hriechy, zažíva 

nespravodlivé odsúdenie, potupu a poníženie, samotu, opustenosť, zomieranie a je nám podobný aj 

v smrti, lebo zomiera na kríži. My veríme a vo viere vieme, že vstal z mŕtvych. 

 Naša cesta životom nie je ľahká. Uvedomujeme si svoju ľudskú slabosť a úbohosť nielen v oblasti 

zdravia, ale aj v našej duchovnej slabosti. Pýtame sa s apoštolmi: „Kto môže byť spasený? A ty Pane 



dnes nám dokazuješ aj svojou smrťou  na kríži, že cesta k spáse je až nemožná pre človeka: Čo nie je 

možné ľuďom, je možné Bohu.  

 Preto aj my dnes adorujúc nad Tvojim hrobom, Ježišu, Ťa prosíme s Mojžišom a celou Cirkvou, 

vedomí si svojej slabosti „Ak nepôjdeš s nami osobne, ani nás nevyvádzaj odtiaľto!“ My dnes 

nachádzame istotu skrze Tvoju obetu, že nikdy nie sme sami, že si vždy pri každom z nás a pevne nás 

držíš za ruku. Ty si našou istotou. Prosíme, Pane Ježišu, aby sme Ťa každý deň pozývali, aby si nás 

osobne viedol.  

  Požehnané prežívanie tohto posvätného času  sviatkov Vzkriesenia Pána praje  

                                                                                                                                                o. Jozef Miňo  

Texty /Iz 52,13 – 54,1; Ex 33, 11 – 23/ 

 

 

 


