
Kázeň zborovej farárky na Veľký Piatok 2020 

 

 

Suspírium: Pieseň č. 88 z Evanjelického spevníka. 

1. Dokonané! – pamätaj si! 

zvolal Kristus, Darca spásy, 

na kríži, keď znášal bolesti 

pre tvoj hriech a tvoje neresti, 

splnil, čo bolo o Ňom písané,  

sám ti vraví: Dokonané! 

2. Dokonané! V umučení 

zákon je už naplnený; 

my sme sa nemohli vykúpiť, 

Pán musel za nás smrť podstúpiť; 

všetko, čo bolo od nás žiadané, 

v Kristu je už dokonané. 

3. Dokonané! Čože pridať 

k tomu môžem? Smiem len vyznať: 

Spasenie, čo v Kristu Pánu mám, 

úprimnou vierou rád prijímam; 

všetko, čo vo mne konáš, môj Pane, 

bude v Tebe dokonané. 

 

Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!   

Na Veľký Piatok sa zamýšľame nad významom Pánovej smrti na kríži. K  tomu nám 
poslúži slovo Pána Ježiša – šieste spomedzi siedmych povestných Kristových slov na kríži. 
(V podaní evanjelistu Jána je to posledné Kristovo slovo na kríži, po ktorom Pán Ježiš odovzdal 

ducha Bohu.) 

Po grécky: TETELESTHAI. Dokonané! Toto slovo má však v pôvodnom gréckom jazyku 

niekoľko významov: Prišiel 1. koniec (pozemského života); 2. zavŕšenie (vykupiteľského diela); 
3. vyrovnanie (dlhu). 

1.  Dokonané! Prišiel koniec. Skončila sa pozemská cesta Pána Ježiša. Prišiel záver jeho života: 

smutný, potupný, neslávny. Pán Ježiš odišiel z tohto sveta tým najbolestivejším a najpotupnejším 
spôsobom – ako zločinec povesený na kríž. Jeho vlastný národ ho zavrhol. Dokonané. Je koniec! 

Sľuby Pána Ježiša o príchode Božieho kráľovstva sa rozplynuli ako hmla. Aj Jeho učeníci, 
priatelia a aj nepriatelia boli presvedčení, že celé Jeho dielo stroskotalo. Tam na Golgote Boh 
nijako nezasiahol. Neurobil nijaký zázrak. Nezvrátil dramatický chod udalostí, ako sa možno 

niektorí domnievali, že Ježiš z kríža zostúpi. Prišiel koniec. Smutný pre Ježišových priateľov 
a blízkych, ktorí Ho milovali a v Neho skladali nádej. No koniec radostný pre Jeho nepriateľov, 

ktorých Pán vyrušoval náboženskými názormi a ktoré pokladali za rúhanie. Je koniec! Radovali 
sa poprední náboženskí vodcovia, podľa ktorých utrpenie a bezmocnosť Ježiša na kríži boli len 
potvrdením toho, že tento nemohol byť Kristus, veď skončil popravený na kríži.  



2.  A predsa to nebol definitívny koniec, iba koniec z ľudskej perspektívy. Lebo nie tí, čo sa 
zdajú byť víťazmi, aj víťazmi naozaj sú! Víťazom sa stal ten, čo utrpel zdanlivú porážku! To 

slovo v ústach Pána Ježiša: Je dokonané! – nie je slovom porážky, ale víťazstva! Ježišov 
neslávny potupný záver života je v skutočnosti triumfálnym zavŕšením – dokončením poslania, 

ktoré Mu určil Jeho nebeský Otec. A tu sa dostávame k teologickému významu Ježišovej smrti. 
K tajomstvu, ktoré nemožno pochopiť rozumom, ale jedine srdcom. Jeho hĺbku dokážeme 
preniknúť a vystihnúť jedine vierou. Vierou, že smrť Pána na kríži nebola smrťou obyčajného 

človeka, ale nevinného svätého Božieho Syna. Vierou v ukrižovaného Ježiša, ale aj vzkrieseného 
Krista po troch dňoch. To slovo v ústach Pána: Dokonané! je víťazným výkrikom, ktorý ohlasuje 

víťazstvo Božej lásky nad ľudskou neláskou a Božej vernosti nad ľudským hriechom. Dokonané! 
Smrťou na kríži je Kristovo dielo vykúpenia zavŕšené. S príchodom veľkonočného rána, Boh už-
už definitívne triumfuje nad diablom, hriechom a večnou smrťou.  

3.  Ak Kristus na kríži vyriekol: Dokonané! povedal tým aj toto: Váš dlh u Boha je splatený. 
K tomuto významu nás vedú archeologické nálezy v Izraeli, pri ktorých bol odkrytý dom so 

záznamami daňových úradníkov vo vnútri. Z nich niektoré zápisy boli na vrchu označené 
slovom: TETELESTHAI, tzn., že dlžník si dlh už vyrovnal. Dokonané. Pánovou smrťou na kríži 
bol vyrovnaný aj tvoj dlh, tvoj hriech u Boha. Stačí sa len s dôverou spoľahnúť, že tie slová 

„dokonané“ platia aj pre mňa osobne a že Pán Ježiš je aj mojím Vykupiteľom, ktorý „... mňa 
zlorečeného hriešnika vykúpil z moci hriechu, diabla a večnej smrti, nie zlatom ani striebrom, ale 

svojou svätou predrahou krvou, nevinným umučením a smrťou.“ Pán Ježiš na Golgotskom kríži 
zástupne trpel aj za tvoje hriechy. Aj za Teba zástupne zomrel, aby Jeho nový život po smrti 
mohol byť Tvojím životom večným. Tak verme v Neho, ukrižovaného a vzkrieseného. 

Nasledujme Jeho príklad milosrdenstva a sa spolu s Ním sa aj my takto modlime: „A odpusť nám 
viny naše, ako aj my odpúšťame dlžníkom svojim.“  

Bratia a sestry!  

Dokonané! Blažený ten, kto bude môcť v hodine smrti s Ježišom zvolať: Dokonané! 
S Kristom som na zemi žil a s Ním aj dokonávam svoj život v nádeji na večný život! Už som 

dokončil – zavŕšil som svoj život vo viere v Pána Ježiša, môjho Vykupiteľa z hriechov, a som 
zmierený s Bohom aj s blížnymi. A s nábožným pevcom vyznávam:  

Dokonané! Vykúpený som,  

z hriechov vyslobodený, 

len v Kristu mám isté spasenie,  

nesmierne Božie dobrodenie; 

 i keď raz telo smrti podľahne, 

 poteší ma: „Dokonané!“ 

Dokonané! Maj v pamäti  

slovo Kristovo pri smrti. 

Nauč sa v živote tak konať,  

ako nám Pán ráčil príklad dať; 

Keď žiješ, v srdci maj napísané: 

Kristus vraví: Dokonané.  

Amen. 

(Pieseň č. 88 z Evanjelického spevníka) 


