Sobota 15. apríla 2017 – Biela sobota (Nocturna paschalis)
Piesne: ES č. 85, 100
Text: Žid 9, 11 – 12. 24
„Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do
samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnešný veľkonočný podvečer a biblický text, ktorý máme pred sebou, nám približuje prostredie
jeruzalemského chrámového kultu. V krátkosti si priblížme charakter a význam obetného kultu
v jeruzalemskom chráme a úlohu, ktorú zohrával veľkňaz. Pýtame sa, aký zmysel malo
prinášanie obete. Ide o obeť zmierenia, ktorú Izrael prinášal Bohu. Prinesením tejto krvavej obete
Boží ľud ďakoval Bohu za Jeho milosť. Boží ľud ďakoval Bohu za to, že nemusí sám priniesť na
oltár obeť svojho vlastného hriechu. Človek si uvedomoval, že je hriešny a že sa nejakým
spôsobom musí zbaviť svojho hriechu, svojej nečistoty. A tu sa človeku ponúka východisko:
zástupná obeť obetovaného bezchybného zvieraťa. Krv tohto obetovaného zvieraťa robí človeka
čistým a človek sa snaží ďalej žiť ako Božie dieťa, ako nové stvorenie. Obrad vykonával
veľkňaz, ktorý len jeden jediný raz v roku smel vstúpiť do najsvätejšej svätyne, aby tam krvou
obetných zvierat potrel vrchnák truhly zmluvy. Jedno z obetovaných zvierat, na ktoré veľkňaz
položením rúk preniesol hriechy ľudu, bolo hodené do priepasti, a tým boli hriechy ľudu
odstránené. Na pleciach Pána Ježiša Krista, na dreve golgotského kríža, sú všetky naše hriechy.
Sú tam naše škaredé slová, naše zlé úmysly a nedobré myšlienky; je tam naša arogancia,
nespravodlivosť; je tam aj náš zlý pohľad, ale i to, čo sme neurobili a urobiť sme mali. Sú tam aj
naše výkriky „Ukrižuj ho“, ale kdesi v diaľke už počujeme Ježišove slová: „Odpusť im, lebo
nevedia, čo činia.“ Na kríži je Kristova krv, ktorá volá hlasnejšie ako krv tých obetovaných
zvierat, volá hlasnejšie ako Ábelova krv. Ježiš zomrel za nás len raz. To stačilo, pretože tejto
nevinnej smrti na kríži sa nevyrovná nič, ani láska všetkých ľudí na celom svete. Je to preto, lebo
Ježiš je pravý Boh, a to nás zaväzuje k tomu, aby sme naplnili svoje srdcia láskou a vďakou za
Jeho lásku, ktorú dokázal na dreve kríža. Všetci si uvedomujeme, že čas letí veľmi rýchlo a aj
Veľkú noc strieda ďalšia Veľkú noc – a každá z nich je Božím darom. Nech nám Pán Boh
pomáha k tomu, aby sme tohtoročnú Veľkú noc využili na to, aby sme splnili to, čo Pán Boh od
nás žiada: zmieriť sa s ľuďmi, bojovať proti zlu, konať v prospech dobra a zvestovať radostné
evanjelium Veľkej noci. Amen.
Modlitba:
Milosrdný, ukrižovaný Spasiteľ, keď na mňa príde pokušenie, nech myslím na Tvoje bolesti, aby
ma zachránili. Pomôž nenávidieť hriechy, ktoré Ťa skormucujú. Daj, aby som z každého
pokušenia vyšiel ako víťaz. (Modlitby na každý deň) Amen.
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