Syn Boží, krv zmluvy a Duch milosti (Židom 10:29) 26.6.2022

Syn Boží, krv zmluvy a Duch milosti
Židom 10:29 a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten,
kto zašliapal Syna Božieho a krv zmluvy, ktorou bol posvätený, povážil za obecnú a Duchu
milosti urobil potupu?!

Pošliapať – odmietnuť s opovrhnutím, šliapať, podupať
gr. Katapateo: to trample down; figuratively, to reject with disdain: -- trample, tread (down,
underfoot)
Bežná (obyčajná) – poškvrnená, nečistá, nesvätá
gr. Koinos: common, defiled, unclean, unholy
Uraziť, pohrdnúť
gr. Enubrizo: to insult: -- do despite unto

1. Pošliapať
Matúš 5:13 Vy ste soľou zeme; keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len
aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí.
Matúš 7:6 Nedávajte svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapali
nohami a obrátiac sa neroztrhali vás.
Lukáš 8:5 Vyšiel rozsievač rozosiať svoje semeno. A v tom, ako rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty a
zašliapalo sa, a zožrali ho nebeskí vtáci.

Syn Boží – prijať s úctou, dať na vyvýšené miesto. Robiť pokánie, ak pre nás „stratil chuť“, ak nám bol
dávaný ako sväté a drahocenné a my sme to nepoctili, ale dokonca sme sa obrátili proti tým, ktorí
nám Ho niesli. Robiť pokánie, keď nám bolo zasievané slovo, ale padlo v našom srdci mimo cesty
a nespôsobilo spasenie. On, Spasiteľ, pre nás nebol (v tej veci) Spasiteľom.
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2. Krv zmluvy (ktorou sme boli posvätení)
Význam krvi v Biblických textoch
Krv má hlas
Genesis 4:10 A Hospodin riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme!
Žalmy 9:13 lebo on vyhľadáva vyliatu krv a pamätá na ňu, nezabúda na krik utrápených.
Židom 12:24 a k prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než
Ábelova.
Zjavenie 6:10 A kričali veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a
nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?
Krv zastavuje ranu egyptskú
Exodus 12:13 A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete, a keď uvidím krv,
preskočím vás, a nebude medzi vami rany zahubiť, keď budem biť prvorodené v Egyptskej zemi.
Krv zmluvy
Exodus 24:8 Vtedy vzal Mojžiš krv a pokropil ľud a riekol: Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú učinil s vami
Hospodin nad všetkými týmito slovami.
Matúš 26:28 lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie
hriechov.
Židom 13:20 A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi
večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša,
Krv obete za hriech
Exodus 30:10 A Áron vykoná zmierenie pokrytím hriechu na jeho rohoch raz v roku donesúc z krvi
obeti za hriech v deň zmierenia, raz v roku pokryje na ňom hriech po vašich pokoleniach. Svätosvätý
bude Hospodinovi.
Preliata krv volá po pomste
Numeri 35:21 alebo keby ho z nepriateľstva uderil svojou rukou tak, že by zomrel, istotne zomrie
ten, kto tak uderil, je vrah. Pomstiteľ krvi zabije vraha, keď ho stretne.
Preliata krv poškvrňuje zem
Numeri 35:33 aby ste nepoškvrnili zeme, v ktorej ste, lebo taká krv by poškvrnila zem. A takej zemi
sa ničím iným nepokryje hriech za krv, ktorá bola vyliata v nej, iba krvou toho, kto ju vylial.
Ježišova krv je pravý nápoj
Ján 6:53-56 A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a
piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim
v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a
pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.
Jeho krvou sme zmierení s Bohom a máme s Ním pokoj
Rímskym 3:25 ktorého preduložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej
spravodlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej
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Kolosenským 1:20 a aby skrze neho zmieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža,
skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,

Jeho krvou sme ospravedlnení a zachránení od hnevu
Rímskym 5:9 A tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme
zachránení skrze neho od budúceho hnevu.
V Jeho krvi máme vykúpenie a odpustenie hriechov
Efezským 1:7 v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho
milosti,
Kolosenským 1:14 v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov,
Zjavenie 1:5 a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme.
Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou
Zjavenie 5:9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol
zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa
V Jeho krvi sme blízki Bohu a môžeme k Nemu pristupovať
Efezským 2:13 Ale teraz v Kristu Ježišu vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí stali ste sa blízkymi v krvi
Kristovej.
Židom 10:19 Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej
Jeho krvou a smrťou zahladil diabla, ktorý má (mal) vládu smrti
Židom 2:14 Teda keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa
účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla.
Jeho krvou nám očistil svedomie od mŕtvych skutkov k svätoslužbe Bohu
Židom 9:14 o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného
Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.
Jeho krv nás očisťuje od hriechov
1 Ján 1:7 ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv
Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.
V Jeho krvi si perieme rúcha
Zjavenie 7:14 A ja som mu povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého
súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.
Jeho krvou víťazíme
Zjavenie 12:11 A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali
svojej duše až do smrti.
Toto všetko nám má pomôcť vnímať krv zmluvy ako niečo neobyčajné, veľmi sväté a mocné.
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3. Duch milosti
Robiť potupu Duchu milosti
Matúš 12:31,32 Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale
rúhanie sa proti Duchu nebude odpustené ľuďom.
32 A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; ale kto by povedal proti
Svätému Duchu, nebude mu odpustené ani v tomto veku ani v budúcom.
Matúš 12:24, 28 Ale keď to počuli farizeovia, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba Belzebúbom,
kniežaťom nad démonmi.
28 Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie.
1 Tesalonickým 5:19,20 Ducha neuhášajte. 20 Proroctvami nepohŕdajte.
2 Peter 1:21 Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení
hovorili svätí Boží ľudia.
Zdroj moci v Božom jednaní je Duch Svätý. Ak Ho nerozpoznávame a nesprávne rozsúdime, že to je
z diabla, robíme Duchu milosti potupu.
Úcta k Duchu Svätému je veľmi dôležitá. On pracuje jemne a ticho, aj keď je všemocný Boží Duch. Na
Ježiša zostúpil v podobe holubice.
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