Zamyslenia na týždeň po 7. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 20. júla 2018
Piesne: ES č. 482, 85
Text: J 19, 31 – 37
„31Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a
sňať telá, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. 32I prišli vojaci a
polámali hnáty prvému, a tak aj druhému, ktorý bol s Ním ukrižovaný; 33keď však prišli k
Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali Mu hnáty, 34ale jeden z vojakov prebodol Mu
kopijou bok, a hneď vy šla krv a voda. 35A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho
svedectvo je pravdivé; on vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. 36Stalo sa to preto, aby
sa naplnilo Písmo: Jeho kosti nebudú zlámané. 37A zase iné Písmo hovorí: Uvidia, do koho
bodli.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Svedectvá Biblie – Písma svätého sú dokladom konania všemohúceho Boha vo svete. Boh
mal svoj zámer so svetom a tento zámer, túto Božiu vôľu nemôže nikto a nič prekaziť, ani
sám diabol. Diabolským dielom bolo ukrižovanie Božieho Syna Ježiša Krista, ktoré bolo
prehrou diabla a víťazstvom sveta nad hriechom. Ježiš Kristus svojou smrťou, ako baránok
nevinný obetovaný, vyplnil vôľu svojho Otca nebeského. Evanjelista a Ježišov učeník Ján bol
očitým svedkom ukrižovania Ježiša Krista a o svojom svedectve svedčí ako o pravdivom a
autentickom. Krv a voda, ktorú videl Ján vytekať z prebodnutého Kristovho boku, predstavujú
pramene Božieho milosrdenstva. Krst nás volá k pokániu. Voda je viditeľným znamením pri
krste a Kristova krv nás očisťuje od našich hriechov a je spojená s eucharistiou. Voda a krv,
krst a Večera Pánova sú znamením a svedectvom pri Kristovej smrti, ktorá však pre nás
hriešnikov znamená nový život. Kristova krv vyliata na kríži je začiatkom novej zmluvy.
Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečnstvom za nás. V
Ježišovi Kristovi nám Boh daroval pokoj v krvi Jeho kríža. Bez viery nie je možné ľúbiť sa
Bohu. Ján svedčí, keď vraví: „Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je
pravdivé, on vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy uverili.“ Vierou prijímame to, čo nám Boh
dal obeťou svojho Syna. Veríme Jánovmu svedectvu? Amen.

Modlitba:

Ďakujeme, všemohúci Bože, za svedectvo evanjelistu Jána. Jeho svedectvo potrebujeme v
tomto čase neveriaceho pokolenia. Svet, v ktorom teraz žijeme, nevníma Ježiša Krista a Jeho
obeť ako výkupné za hriešnych. Cirkev Pánova potrebuje svedectvá, nielen z Písma svätého,
ale aj živé svedectvá dnes žijúcich kresťanov, ktorých hlas je utlmovaný v hlasoch
bezbožných. Veríme, Pane Ježiši Kriste, že Tvoja krv nebola vyliata nadarmo a má moc
očisťovať tento hriešny svet. A tak prosíme, daj, aby Tvoja zvesť evanjelia bola stále
prítomná na tejto zemi a nech Tvoje svedectvo nijaká moc neudusí. Amen.
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