Zamyslenia po 6. pôstnej nedeli 25. marca 2018
Streda 28. marca 2018
Piesne: ES č. 105, 444
Text: Žid 9, 11 – 15
„11Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a
dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, 12ani nie s krvou
kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie. 13Lebo ak už krv
kozlov a býkov a popol jalovice, sypaný na poškvrnených, posväcuje k telesnej čistote: 14o čo
viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť,
očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu. 15Preto je
prostredníkom novej zmluvy, aby Jeho smrťou, smerujúcou k vykúpeniu z priestupkov,
spáchaných za prvej zmluvy, prijali povolaní zasľúbenie večného dedičstva.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Príbehu o stvorení sú v Biblii venované dve kapitoly, ale popisu svätostánku asi päťdesiat.
Boh neponechal plán stánku a bohoslužby, ktorá sa v ňom uskutočňovala na ľudských
predstavách. Aj keď to veľmi dlhý čas zostávalo ľudskému poznaniu skryté, Boh všetko
precízne a do najmenších podrobností naplánoval, aby všetko vo svätostánku, vrátane
obradov, ktoré sa v ňom vykonávali, ukazovalo na Ježiša Krista. Veď ako píše apoštol v Liste
Židom, len On nás dokonale očisťuje od hriechu a zaisťuje dokonalý prístup k Bohu. Celý
židovský bohoslužobný systém stál na krvavých obetiach. Boh dal už na počiatku ľudských
dejín jasne najavo, že odpustenie hriechov je možné len vtedy, ak je preliata krv prijateľnej
zástupnej obete. Keď zhrešili Adam s Evou, uvedomili si, že sú nahí a pospínali dohromady
nejaké figové listy, aby sa nimi pokúsili zakryť svoju vinu a hanbu. Boh však ich postup
neschválil. Namiesto toho obliekol previnilcov do kože zabitého zvieraťa. Týmto spôsobom
Boh veľmi názorne ukázal strašnú cenu hriechu, ale zároveň svoju milosť v tom, že pre obeť
poskytol prijateľnú náhradu. Boží Syn nás svojou krvou preliatou na kríži raz a navždy očistil
od našich vín. On jediný bol schopný priniesť dokonalú obeť za ľudský hriech, pretože len On
je bez akejkoľvek poškvrny hriechom. Nie je absolútne nič, čo by sme mohli doplniť k tomu,
čo vykonal pre našu záchranu. Veď to, čo dal: svoju krv, seba samého, je dostatočná obeť.
Podľa legendy sa raz, keď Martin Luther ťažko ochorel, objavil pri jeho lôžku diabol a s
víťazoslávnym pohľadom mu ukázal obrovský zvitok, ktorý sa rozvinul sám od seba. Luther

na zvitku čítal strašný, dlhý výpočet všetkých svojich hriechov, jeden po druhom. V prvej
chvíli ho premohlo zúfalstvo. Potom ale zrazu vykríkol: „Na jednu vec si zabudol! To všetko
je pravda, ale vynechal si to hlavné: Krv Ježiša Krista, Jeho Syna, nás očisťuje od každého
hriechu.“ (1J 1, 7) Keď to povedal, diabol sa i so svojím dlhým zvitkom rozplynul. Prajem
nám všetkým rovnako pevnú vieru a istotu, že Ježiš vykonal všetko potrebné aj pre moju
záchranu. Amen.

Modlitba:
Otče môj milý, vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi si aj mne hriešnemu ponúkol záchranu,
oslobodenie z moci hriechu, možnosť volať sa Tvojím dieťaťom. Urobil si pre mňa úplne
všetko, čo bolo potrebné pre moje spasenie a ja som tento Tvoj vzácny dar prijal. Sprav ma
schopným, aby som žil ako Tvoje dieťa. Pomáhaj mi, aby som bol vierohodným svedkom
Tvojej slávy a Tvojej moci. Sám som ju už neraz spoznal a mám nádej, že sa o nej ešte mnoho
razy presvedčím. Aj za to Ti ďakujem! Amen.
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