Piatok 4. augusta 2017
Piesne: ES č. 285, 105
Text: Žid 9, 1 – 11
„Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätyne cez väčší a
dokonalejší stánok...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V dnešnom prečítanom texte sa nám prihovoril pisateľ Listu Židom. Jeho list je vlastne
krásnou kázňou, v ktorej hovorí najmä o poslaní Pána Ježiša Krista ako veľkňaza, Veľkňaza
Novej zmluvy, ktorý raz vošiel do svätyne cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený,
to jest nie z toho stvoreného sveta, ani nie krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou
a vydobyl večné vykúpenie. Pán Ježiš ako Veľkňaz sa nám javí úplne v inom svetle ako
veľkňaz židovský. I keď Ježiš prebýva v nebeskej svätyni svätých, jednako nám nie je
vzdialený. Vždy a všade sme predmetmi Jeho lásky. I keď je v najosobnejšom spojení so
svojím Otcom, nezabúda na nás, priznáva sa k nám, pre naše slabosti a pre našu úbohosť sa
od nás neodvracia, ale cíti s nami. I keď je účastný nebeskej slávy, veď sedí na pravici svojho
Otca a Jeho láskavé oko súcitne hľadí na našu slabosť, na to, že pre svoju slabosť neprestajne
podliehame pokušeniam. Veď aj On bol pokúšaný, preto vie, čo sa odohráva v srdci človeka,
ktorý je vystavený pokušeniam. Chápe tie temné hodiny, keď sa pod biednym človekom
všetko rúti a duša mu klesá do hlbín zúfalstva. Jeho srdce je naplnené súcitom. On, tiež
pokúšaný, snaží sa nám pomáhať, aby sme v ohni pokušenia nezahynuli. Keď Pán dokonal na
kríži, opona, ktorá znemožňovala hriešnemu človeku prístup do svätyne svätých, sa roztrhla,
čím nám bol uvoľnený prístup k Božej milosti. Máme k Nemu prístup. Na tróne sedí sám
Boh, ktorý pre nás, pre našu záchranu, neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých.
Pán nás učinil Božími vyvolenými. A kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh,
ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je na pravici
Božej a aj za nás sa prihovára. Akí blažení sme, že máme v Kristovi svojho najvyššieho
Veľkňaza, ktorý cíti s našimi slabosťami a ktorý nám pripravil cestu k večnosti, kde sa nám
dostáva milosrdenstva a milosti. Toto je radostný odkaz pre každého veriaceho. Vďaka Ti za
to, Bože, a vďaka i Tebe, pre nás ukrižovaný Pane. Amen.
Modlitba:
Pomôž, Pane, keď bôľ nás súži a obstanú nás trápenia, nech slová Tvoje zľahčia duši a
trpkosť v radosť premenia. Ó, ujmi sa nás, veď sme Tvoji a v srdciach našich je Tvoj chrám,
pozdvihni nás mdlých v žitia boji – pre lásku svoju, Ty, Veľkňaz, pomôž nám! Amen.
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