Piatok 9. februára 2018
Piesne: ES č. 204, 308
Text: J 2, 13 – 22
„13Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. 14V chráme našiel
ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15A
urobil si bič z povrázkov, vyhnal z chrámu všetkých, aj ovce a voly,
peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly; 16tým, čo predávali
holubice, povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko z domu môjho Otca.
17Tu sa rozpomenuli Jeho učeníci, že je napísané: Horlenie za Tvoj dom ma
zožiera. 18Prehovorili teda Židia a povedali Mu: Aké znamenie nám ukážeš, že
toto robíš? 19Odpovedal im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. 20Na
to Mu Židia povedali: Štyridsaťšesť rokov budovali tento chrám, a Ty ho
postavíš za tri dni? 21Ale On hovoril o chráme svojho tela; 22keď potom vstal z
mŕtvych, rozpomenuli sa Jeho učeníci, že toto povedal, a uverili Písmu i slovu,
ktoré povedal Ježiš.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Text na zamyslenie opisuje obdobie, v ktorom mali v Jeruzaleme vrcholiť
prípravy na veľkonočné slávnosti ako pripomienka na vyslobodenie Božieho
ľudu z otrockého zajatia v Egypte. Pán Ježiš našiel v chráme ľudí, ktorí
namiesto dôslednej prípravy na veľkonočné sviatky predávali voly, ovce
a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. Aká bolesť Ho vtedy musela
zasiahnuť, keď videl pomýlených ľudí, ktorí nepoznali čas a dôležitosť svätej
chvíle. Keďže predajcovia odvracali pozornosť pobožných ľudí od príprav na
veľkonočné sviatky a odvádzali ľudí z Božej prítomnosti, Pán Ježiš ich
upleteným bičom vyhnal z chrámu. Vyčistil Jeruzalemský chrám aby bol opäť
miestom, kde sa Boží ľud bude môcť stretnúť s Jeho Otcom. Aké vzácne je
spoločenstvo Boha s človekom. Ako veľmi si nás váži, miluje. Túžba mať
spoločenstvo s milovanými deťmi Ho priviedla k rozhodnutiu postaviť nový

chrám, v ktorom bude prinesená obeť raz a navždy na odpustenie každému
kajúcemu hriešnikovi. Kristova obeť ako Baránka Božieho, zástupná smrť a
vzkriesenie sú vstupnou bránou, ktorá je otvorená pre všetky národy, rasy
a pokolenia do spoločenstva s Bohom Otcom. Drahý brat, drahá sestra,
rozpomeň sa na evanjelium zvestované v slove Božom, prijmi aj dnes pozvanie
do spoločenstva s Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým. Môžeš odovzdať
svoje hriechy ukrižovanému Kristovi, už sa viac nemusíš správať ako na
trhovisku. Boh ti ponúka odpustenie, prichádza ti na pomoc. A nielen to, svojím
slovom chce skropiť Tvoj život, aby v tebe prinášalo hojnú úrodu spravodlivosti,
lásky, pokoja, odpustenia, dobroty a milosrdenstva. Ver písmu a slovu, ktoré
povedal Ježiš a budeš mať život večný. Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste ďakujeme Ti, že tak veľmi túžiš mať s nami spoločenstvo.
Ďakujeme, že Ty si naším chrámom, kde nachádzame zmierenie, odpustenie
hriechov,

život

a spoločenstvo

s Otcom

a Duchom

Svätým.

Prosíme

o odpustenie našich hriechov a posvätenie nášho života, aby Ti boli na chválu
a slávu na veky. Ďakujeme za všetky dary, najmä za dar večného života. Amen.
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