
7. po Trojici – 15.7.2018 

Pás na efóde 

„Ďakujem Ti celým srdcom a ospevujem Ťa pred božstvami. Skláňam sa pred Tvojim svätým 
chrámom, pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje 

meno a svoje slovo. V deň, keď som volal, vypočul si ma a dodal si odvahu a silu mojej duši“ (Ž 

138).  

 

2 Mojžišova 28:8 „Pás na efóde bude tiež prácou zo zlata, modrého 

a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu“. 

 

Opasok je nielen módny doplnok či nutnosť, ak ste si kúpili väčšie nohavice. 

Napr. v karate má niekoľko farieb, ktoré symbolizujú rôzne postoje. Biely OBI 

je symbolom nevinnosti, čistoty, nedotknutosti  a začiatku cesty. Žltý OBI je 

symbolom pochopenia a šikovnosti. Zelený OBI je symbolom nových 

myšlienok a nových riešení. Modrý OBI symbolizuje snaživosť a túžbu 

dosiahnuť viac. Hnedý OBI znamená trvanlivosť a spokojnosť, pevnosť 

a neoblomnosť. Posledný čierny OBI symbolizuje charakterové vlastnosti 

a schopnosti, ktoré je ťažké dosiahnuť, ale zároveň pri ich dosiahnutí je človek 

znovu iba na začiatku všetkého. Cesta od bieleho po čierny opasok v karate 

je cestou k zlepšovaniu sa, pri ktorom však musí byť človek pripravený na 

ďalšie boje a nové výzvy.  

 

Opasok na efóde kňaza dopĺňal celú zásteru a zdôrazňoval tak jej význam. 

Zároveň však symbolizuje 3 vlastnosti, dary, hodnoty, o ktorých hovorí Stará aj 

Nová zmluva. Prvé dve spomína Izaiáš (11:5): „spravodlivosť bude pásom na 

jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách“. Sú to slová 

z prorockého videnia o mesiášskej ríši pokoja. Pravda a spravodlivosť boli vždy 

hodnoty, ktoré sa snažili ľudia dosiahnuť a uplatniť. Dokonca sú menované aj 

v ústavách niektorých štátov. Ale sami, podľa skúseností, vieme, že sa nám to 

nedarí vždy a v takej miere, aby sme boli spokojní. Preto sa stali tieto hodnoty 

dosiahnuteľné iba čiastočne a zároveň sa stali základnými kameňmi pre 
budovanie Božieho kráľovstva, aj na tejto zemi. Pravda a spravodlivosť sú 

teda vlastnosťami  Mesiáša  - On je Strojcom aj Darcom konečnej 

spravodlivej a pravdivej spoločnosti.  

 

Vďaka tomu, že tvoria základ opasku Mesiáša, môžeme na ne pozerať z dvoch 

uhlov: ako na pasívne vlastnosti, neuskutočniteľné ideály, ale zároveň ako na 

výsledok tvorivej aktivity a ideály, ktoré sú pripravené stať sa 

skutočnosťou, súčasťou ľudskej reálnej spoločnosti – čiastočne už na tomto 

svete, ale potom v Božom kráľovstve v nebi. Môžeme povedať, že 



spravodlivosť je symbolom vzájomných medziľudských vzťahov a pravda 

alebo vernosť zas charakterizuje vzťah človeka a Boha.  

 

Spravodlivosť je hodnotou, ktorú máme uplatniť v každom vzťahu s človekom, 

ale to je možné iba vtedy, ak ju budeme uskutočňovať v Kristovi a s Jeho 

pomocou. Pravda je hodnotou, ktorá platí medzi nami a Bohom a opačne, ale 
znovu jej Nositeľom a Zárukou je Pán Ježiš Kristus. On spája tieto hodnoty 

a tak sa spoločenstvo ľudí a Boha stáva v Kristovi zjednoteným, 

previazaným, dokonalým a úplným. To, o čo sa ľudstvo snaží a o čo bojuje, je 

nemožné uskutočniť bez Krista. On je tým živým spojivom, ktoré svojou 

aktivitou a tvorivou silou stmeľuje Stvoriteľa a stvorenie, nebeského Otca 

a Božie deti, svätého Boha a hriešneho človeka.  

 

Teda ak chceme v spoločnosti aj v našom živote uplatniť spravodlivosť 

a pravdu, musíme ich najprv ukotviť v Kristovi a Krista v nás. Ježiš 

následne v nás vykoná kreatívne a tvorivé dielo, v ktorom sa aj my sami 

staneme aktívni v službe tak, že ľudia porozumejú tomu, že v Ježišovi je 

spravodlivosť a pravda.  

 

Na jednej strane je teda kňazov odev slávnostným oblečením pred Bohom, na 

strane druhej je pracovným odevom pred ľuďmi. Kto sa rozhodol dať si na seba 

„opasok“, ten sa vedome dal do služby ľuďom a Bohu a zviazal sa s Kristom aj 

s blížnymi. Pretože tretím významom opasku je láska (Kol 3:14): „A najmä 

priodejte sa láskou, ktorá je opaskom dokonalosti“.  

 

Láska je najcharakteristickejším znakom Božieho kráľovstva. V nej sa 

spravodlivosť stáva uplatniteľnou a pravda nie je tvrdou. Zároveň však láska 

vďaka spravodlivosti nie je „sladkou“ a vďaka pravde nie je klamlivou.  

 

A hoci by sme už takýto opasok – spravodlivosti, pravdy a lásky – získali, aj 

tak sme stále iba na začiatku. V tomto svete nikdy nemôžeme dosiahnuť 

dokonalosť týchto hodnôt v reálnom živote. To nás však určite nemá odradiť, 
pretože sme pozvaní Ježišovou láskou, ktorá sa stala viditeľnou 

v spravodlivosti kríža a pravde odpustenia, uskutočňovať lásku, 

spravodlivosť a pravdu, zo všetkých síl.  

 

Nikto netvrdí, že je to ľahké, ale je to možné. Nemusí to byť iba ideál: 

spravodlivosť v spoločnosti, ale zostane iba ním, ak si ju budeme uplatňovať 

sami, bez zodpovednosti pred Bohom. Ani pravda nemusí byť iba ideálom, či 

zbožným prianím, ale zostane iba tým, ak sa nenecháme viesť jedinou Pravdou 

a to Pánom Ježišom. Aj láska je pre nás často iba ideálom, niečím 



neskutočným, neuskutočniteľným, ale to iba preto, že sa snažíme milovať zo 

svojich síl, bez Kristovej inšpirácie a motivácie.  

 

Nechajme sa aj dnes naplniť Duchom Ježiša Krista tak, aby sme uplatnili 

spravodlivosť v medziľudských vzťahoch, pravdu vo vzťahu k Bohu 

a lásku všade. Nestačí však iba o tom hovoriť, treba podľa toho aj konať. 

V tom nech nám pomáha Pán Ježiš Kristus, Mesiáš, ktorý na zem priniesol tieto 

hodnoty neba preto, aby sme raz my, tieto hodnoty neba, zažili na vlastnej koži 

v Jeho kráľovstve neba. Amen.  


