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Proč je pro nás Večeře Páně tak důležitá? Je její hodnota v počtu písní, básní, vystoupení…? Pokud bychom
to takto chápali, mohlo by se nám stát, že nám Pán řekne, že už to nechce vidět.
Židům 10,14.
Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
Jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Bible ukazuje, co Ježíš Kristus vykonal a co
nemohl vykonat žádný zákon a co nemůžeme my vykonat žádným skutkařením. Ježíš se stal jedinou obětí.
Byl stejný jako my, kromě hříchu.
Židům 10,1.
V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené
každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí.
Oběti jsou jen stín budoucího dobrého. Stále stejné oběti nemohou dokonale očistit ty, kdo je přináší.
Dobrým je jen Ježíš, na kterého lidé čekali. Přejeme si odstranit hříchy?
Židům 10,5.
Proto Kristus říká, když přichází na svět: `Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo.
Ježíš nepřinesl oběť proto, aby se zalíbil, ale aby plnil Boží vůli. My lidé máme s poslušností problém. Už ve
12ti letech říkal, že musí konat Boží vůli.
Židům 10,8.
Předně říká: `Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení´ - totiž
v takových, jaké se obětují podle zákona.
Ježíš ruší prvé, aby stanovil druhé. Každý kněz přináší každý den oběti, ale ty nemohou hřích zahladit.
Večeři Páně máme slavit. Měli bychom se nechat inspirovat. Ježíš dokonale očistil, navždy zahladil hříchy a
navždy dovedl k dokonalosti. To nikdo neudělal.
Jaká je účinnost oběti Ježíše? Co jsme od ní očekávali? Jak jí rozumíme? Měla zahladit naše hříchy, na tom
kříži jsme měli viset my. Nikdo z nás smrt nemusí nést, když přijmeme Ježíše Krista.
Příklad – král David. Spáchal tolik hříchů, a přesto mluví o své spravedlnosti.
Žalm 51
1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.
3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.
6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom,
co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.
8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.
9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.
10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.
11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.
12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!
14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.
16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.
17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.
19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!
20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.
21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.
Jak je možné, že mluvil o své spravedlnosti? Nebyl spravedlivý, ale přijal očištění od Ježíše. Své hříchy zpět
nevezmeme. Je tu někdo, kdo z nás sňal viny, kdo zemřel za naše hříchy.
Ježíš přišel nejen odpustit viny, ale především splnit Boží vůli.
Židům 10,14. – Je v Bibli někdo, kdo o sobě řekl, že je dokonalý? Ne.
Fil 1,6.
a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Bůh nám nechce jen dát jistotu odpuštění hříchu, ale postavit nás na jinou cestu.
Nejde jen o oběť, ale o zákon. Ježíš ho nezrušil, ale přišel ho zapsat do našich srdcí a hlav. Proto studujeme
Slovo, aby nám zákon vstoupil do srdce. Naše hříchy nejsou zapsány jen v nebi, ale i v srdcích našich blízkých.
Stále to v sobě máme. Přáli bychom si, aby i tyto věci byly vygumovány. To ale nejde. Vymazány jsou jen
v nebi. Bůh nám odpouští vše. Ale v srdcích lidí to zůstává – není lepší nehřešit? Prosme a děkujme za oběť,
ale i za cestu k Ježíši. Bůh nás chce změnit, chce nás posvěcovat. Můžeme se měnit, odložit hříchy = nechci
s nimi mít nic společného. K tomu potřebujeme vpustit Ježíše do našich srdcí, bez něho to nedokážeme.
V Efezským čteme, že Pán v nás působí chtění i činění.
Juda 1,22.-25.
22 S těmi, kdo pochybují, mějte slitování;
23 zachraňujte je z hořícího ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich
plášť, poskvrněný hříchem.
24 Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své
slávy,

25 jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc
přede vším časem i nyní i po všecky věky. Amen.
Spravedlnost = konat správné věci, proto budeme souzeni podle našich skutků.
Je důležité vyjádřit své myšlenky nahlas – žiji už ne já, ale žije ve mně Kristus. To znamená vyznání, že chci,
aby mému životu vládl Ježíš Kristus.

