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Najsvätejšia Trojica, ten istý Boh Starého i Nového zákona, prikázala našim otcom prinášať
krvavé obetné dary. Ony boli predobrazom toho najvzácnejšieho obetného daru, v ktorom mal
za nás milosrdne obetovať seba samého sám Boží Syn v ľudskej prirodzenosti.

Lebo on, podľa apoštolského učenia, „vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu
ľúbeznej vône“. On, pravý Boh a pravý veľkňaz, vošiel za nás raz navždy do Svätyne, a to nie s
krvou býkov a capov, ale so svojou vlastnou krvou. A toto naznačoval tamten veľkňaz, keď
vchádzal každý rok s krvou do svätyne svätých.
On je to teda, ktorý len sám na sebe urobil všetko, čo uznal za potrebné pre naše vykúpenie.
On jediný, kňaz i obeta, Boh i chrám. Kňaz, ktorý nás zmieril, obeta, ktorou sme zmierení,
chrám, v ktorom sme zmierení, Boh, s ktorým sme zmierení. On sám kňaz, obeta i chrám, lebo
toto všetko bol Boh v prirodzenosti sluhu. Ale nie sám Boh, lebo to bol s Otcom a Svätým
Duchom podľa božskej prirodzenosti.
Pevne teda ver a ani trochu nepochybuj, že sám jednorodený Boh, vtelené Slovo, vydalo samo
seba Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. Jemu, Otcovi a Duchu Svätému obetovali
patriarchovia, proroci a kňazi v Starom zákone zvieratá; a jemu, ako aj Otcovi a Duchu
Svätému, s ktorými je jeden Boh, neprestáva teraz, v Novom zákone, svätá katolícka Cirkev po
celom svete s vierou a láskou prinášať obetu chleba a vína.
V tamtých krvavých obetách sa naznačovalo Kristovo telo, ktoré mal on, sám bez hriechu,
obetovať za naše hriechy, a krv, ktorú mal vyliať za odpustenie našich hriechov. V tejto obete sa
vzdávajú vďaky a slávi sa pamiatka Kristovho tela, ktoré za nás obetoval, a krvi, ktorú za nás
ten istý Boh vylial. Svätý Pavol o tom hovorí v Skutkoch apoštolov: Dávajte pozor na seba a na
celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si
získal vlastnou krvou.“
V tamtých obetách sa obrazne naznačovalo, čo máme dostať, v tejto obete sa viditeľne ukazuje,
čo sme už dostali.
V tamtých obetách sa predpovedalo, že má byť za bezbožných zabitý Boží Syn, v tejto sa
zvestuje, že už bol zabitý za bezbožných, ako svedčí Apoštol: „Kristus zomrel v určenom čase
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za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní,“ a: „S Bohom sme boli zmierení smrťou jeho Syna
vtedy, keď sme boli nepriateľmi.“

Z traktátu svätého biskupa Fulgencia Ruspenského Petrovi O viere
(Cap. 22, 62: CCL 91 A, 726. 750-751)
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