Pondelok 10. októbra 2016
Text: 2K 3, 3 – 6 (7 – 9)
3Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie
černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. 4Takúto
dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už
ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. 6On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi
novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. 7Ak už služba smrti,
literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre
Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, 8akože by služba Ducha nebola omnoho
slávnejšia? 9A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia?
Piesne: ES č. 257, 648
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Pavel píše do Korintu: „Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali
svojou službou…“ Keďže vtedy ešte neboli evanjeliá ani žiadne ucelené epištoly, ľudia čítali zo
života vtedajších kresťanov. Človek, ktorý uveril, stal sa živou informáciou o Bohu pre
ostatných. Bol to síce zvláštny materiál, ale práve ten používa Pán Ježiš dodnes, aby „Jeho list“
mohli čítať ľudia, ktorí s ním prídu do kontaktu. A toto si máme uvedomiť i my: že totiž tým, čo
robíme a hovoríme, ako sa správame, odovzdávame okoliu posolstvo, ktoré ľudia „čítajú“ a na
základe toho si vytvárajú obraz o samom Ježišovi – i napriek tomu, že nečítajú Písmo ani
nepoznajú jeho obsah. Aby sme pochopili rozdiel medzi „novým“ a „starým“ spôsobom života,
musíme zájsť až na vrch Sinaj, kde bol Izraelu daný zákon (2M 31, 18). Tam Hospodin napísal
svoju vôľu na kamenné dosky. Cudzoložnica z Evanjelia podľa Jána mala byť podľa Mojžišovho
zákona ukameňovaná. Litera zákona bola proti nej, ako je proti každému, kto ho prestupuje. To je
istota, ktorú si vyskúšal i sám apoštol pred svojím obrátením – ešte ako Saul. „List Kristov“ však
nie je na kamenných doskách, ale na mäsitých doskách sŕdc. Pavel nás tu učí vidieť rozdiel medzi
starou zmluvou, ktorú prijal Boží ľud skrze Mojžiša na vrchu Sinaj, a tou novou, ktorú uzavrel
Boh s ľuďmi skrze Krista na Golgote. Nechce tým povedať, že by tá zmluva zo Sinaja nemala
hodnotu, ale chce ukázať jej hranice. Ona má človeka doviesť k jeho skutočnému stavu pred
Bohom: sám od seba nie je schopný naplniť zákon. Podľa novozmluvného svedectva bola táto
nová zmluva uzavretá v krvi Ježiša Krista. To je evanjelium, ktoré apoštol písal korintským
kresťanom do sŕdc svojou službou, a výsledok bol ten, že sa stali „listom Kristovým“.
Sme „listom Kristovým“ skrze službu pastierov našich zborov aj my? Nestane sa našou vinou
nezrozumiteľným? Poznávacím znamením tohto listu nie sú vonkajšie úspechy, ale „ovocie
Ducha“ (G 5, 22n). Ak uvážime, že je písaný „nie černidlom, ale Duchom Boha živého“,
môžeme vyznať, že „naša schopnosť je z Boha“. Kto si uvedomí, že toto tajomstvo nie je závislé
od nás, pochopí, v čom spočíva zmysluplný život: „v novej zmluve“, ktorá je zakotvená v diele
Ježiša Krista. Keď budeme mať dôveru skrze Krista k Bohu, On i nás uspôsobí, aby sme boli
služobníkmi novej zmluvy – „nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje“. Amen.
Modlitba:
Pane, keď počúvame posolstvo Písma, radujeme sa zo spásy, do ktorej si zahrnul i nás.
Ďakujeme, že k nám hovoríš a Svätým Duchom nás udržuješ na ceste viery. Z Neho chceme
čerpať novú silu. Daj, prosíme, aby sme sa z Tvojej vernosti radovali a boli služobníkmi novej
zmluvy. Svojím životom chceme vydávať o Tebe svedectvo tak, aby sme mnohých priviedli na
cestu k Tebe. Amen.
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