Židom 12 – Trasenie a inštrukcie

Prvá skupina inštrukcií
Židom 12:1-3
1.
2.
3.
4.

Uvedomme si, že máme veľký oblak svedkov
Zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech
S trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod
...hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred
ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho.
5. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc
neustali vo svojich dušiach.
Káznenie – napomínanie, výchova
(Vychádza z dvoch vážnych domnienok)
Židom 12:4-11 Ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu 5 a zabudli ste na
napomenutie, ktoré vám hovorí ako synom: Môj synu, nepohŕdaj kázňou Pánovou ani neumdlievaj,
keď si ním káraný!? 6 Lebo koho Pán miluje, toho kázni, a švihá každého, koho prijíma za syna. 7 Ak
znášate kázeň, Boh sa vám podáva ako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáznil otec?
8 Ale ak ste bez kázne, ktorej sa stali účastní všetci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. 9 A potom:
svojho tela otcov sme mali za kázniteľov a ostýchali sme sa; či sa teda o mnoho viacej nepodriadime
Otcovi duchov, aby sme žili?! 10 Lebo tamtí na málo dní, podľa toho, ako sa im videlo, káznili; ale on
na úžitok, dostať podiel na jeho svätosti. 11 A pravda niktoré káznenie, keď je prítomné, nevidí sa byť
radostným, lež smutným; ale pozdejšie pokojným ovocím spravodlivosti odpláca tým, ktorí ním boli
vycvičení.

Druhá skupina inštrukcií
1. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamte a robte priamu dráhu svojimi
nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené.
2. Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána,
3. dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a
nenarobil nepokoja a trápenia, a boli by ním poškvrnení mnohí!
4. Aby nebol niekto smilník alebo obecný ako Ezav, ktorý za jeden pokrm predal svoje
prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo
nenašiel miesta obratu mysle u svojho otca, hoci to aj so slzami snažne hľadal.

Lebo ste nepristúpili...
Židom 12:18-21 Lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k
víchrici, 19 ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené
slovo, 20 lebo nemohli uniesť to, čo sa im prikazovalo: Keby sa aj len zviera dotklo vrchu, ukameňujú
ho alebo prebodnú strelou. 21 A bolo také strašné to, čo videli, že sám Mojžiš povedal: Predesený
som a trasiem sa.

Ale ste pristúpili...
Židom 12:22-24 Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k
myriadám anjelov, 23 k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v
nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravodlivých zdokonalených 24 a k prostredníkovi
novej zmluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sion
Mesto živého Boha – nebeský Jeruzalem
Myriady anjelov
Slávnostné zhromaždenie a zbor prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach
Boh, sudca všetkých
Duchovia spravodlivých zdokonalených
Prostredník Novej Zmluva – Ježiš
Kropenie krvi, ktorá hovorí lepšie, ako Ábelova

Najvážnejšia výzva – Hľaďte, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí!
Židom 12:25 Hľaďte, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí! Lebo ak tamtí neušli odbijúc toho, ktorý
hovoril na zemi slová božského zjavenia, tým menej my, ktorí sa odvraciame od toho z nebies,

Trasenie
Židom 12:26-27 ktorého hlas vtedy pohol zemou, a teraz zasľúbil a povedal: Ja ešte raz zatrasiem nie
len zemou, ale aj nebom. A to: ešte raz, jasne ukazuje na preloženie vecí, ktoré sa pohybujú, ako
učinených, aby zostalo to, čo sa nepohybuje. (ev.preklad: ...zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorými
zatrasie ako stvorenými)
Zatriasť G4531 saleuo
to waver, i.e. agitate, rock, topple or (by implication) destroy; figuratively, to disturb, incite: -- move,
shake (together), which can(-not) be shaken, stir up.
– otriasť, zatriasť, nakloniť, zničiť, kaziť, dráždiť – pohnúť, (o)triasť

Preloženie (zmena) G3331 metathesis
transposition, i.e. transferral (to heaven), disestablishment (of a law): -- change, removing, translation.
Transpozícia, transfer (presťahovanie), ukončenie ustanovených vecí (zákona) – zmena, odstránenie,
preloženie

Posledná skupina inštrukcií
Židom 12:28-29 Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou
svätoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, 29 lebo náš Boh aj je ohňom, spaľujúcim.
Celá trinásta kapitola pokračuje ďalšími inštrukciami a napomenutiami

