Pondelok 29. januára 2018
Piesne: ES č. 648, 455
Text: 2K 3, 9 – 18
„9A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba
ospravedlnenia? 10Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto
prenesmiernou slávou. 11Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie
je, čo zostáva. 12Keď teda takúto nádej máme, počíname si celkom otvorene,
13a nie ako Mojžiš, ktorý si položil závoj na tvár, aby synovia izraelskí
nehľadeli na koniec toho, čo bolo pominuteľné. 14Ale ich myseľ sa zatvrdila.
Ten istý závoj ostáva totiž až do dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a
neodkrýva sa, lebo ho odstraňuje (len) Kristus. 15Až po dnes, kedykoľvek čítajú
Mojžiša, leží im závoj na srdci. 16Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj
padne. 17Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. 18My všetci akoby
v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa
nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Zahaľovať Božie slovo, napríklad aj zákazom čítania Biblie, bolo žiaľ
v dejinách „bežné“. V stredoveku šlo o zákaz výkladu Biblie neordinovanými,
aby nedošlo k šíreniu heréz. V 16. storočí sa na zoznam zakázaných kníh dostal
aj preklad Dr. Martina Luthera. Závoj nad skutočným zmyslom evanjelia bol
položený účelovo. Reformácia preto zdôraznila radostnú zvesť o milosti a
záchrane človeka v Pánovi Ježišovi Kristovi. Učenie o ospravedlnení človeka,
teda aj mňa, jasne zdôrazňuje apoštol Pavol napr. v Liste Rímskym
a Galatským. Dnešný text je taktiež o závoji, ktorý zahaľuje kristocentrický
význam Starej zmluvy. V druhom storočí tento názor zdôrazňoval Markión.
Lenže ten závoj spôsobil otupenie mysle. Zatvrdilá myseľ môže byť obrazom
výsledku ignorovania významu evanjelia. Boží Syn, Slovo, ktoré sa stalo telom,
predsa nemusí vidieť do môjho spôsobu života, zmýšľania a konania – povie si

nejeden človek. V starozmuvnej dobe bolo povinnosťou veriacich podriadiť celý
svoj osobný, rodinný i spoločenský život Božiemu zákonu. Zákon sa stal priam
modlou, ktorá bola vyvýšená nad všetko. Jeho mechanické plnenie vytvorilo
falošný pocit spravodlivosti a dokonalosti. Postupne došlo k mylnej predstave,
že nie je potrebné, aby nás niekto zachraňoval. Očakávanie Mesiáša v kontexte
spásy sa vytratilo a zúžilo len na politické idey a ciele. Pavel však píše, že takýto
závoj, zakrytie či nejasnosť zostáva na srdci človeka dovtedy, kým ho neodstráni
sám Kristus. On je Ten, ktorý otvára oči. On je Ten, ktorý otvára zmysel Písma.
Dnes máme možnosť nazerať na biblické svedectvo Starej i Novej zmluvy
v pravom význame. Mojžiš a jeho závoj zobrazujú taký systém, ktorý zahaľuje
ľudskú myseľ. Je to taktiež závoj pýchy, že človek nepotrebuje Božiu záchranu
v Kristovi. Ale hneď, ako sa človek obráti k Ježišovi ako Pánovi a Mesiášovi,
závoj padne. Takúto skúsenosť zažil a vo svojom liste prezentoval aj apoštol.
Jedinečným spôsobom sám Kristus zložil z Pavlových očí závoj zo Starej
zmluvy, aby sme sa aj my spoznali s Mesiášom tvárou v tvár. Amen.

Modlitba:
Milostivý Bože, do Tvojich rúk vkladáme svoj život. Prosíme, veď nás svojím
Duchom na ceste viery. Daj, aby nás nič neodlúčilo od Tvojej lásky. Odstráň od
nás závoj pýchy a neporozumenia Tvojmu slovu. Otvor naše oči, aby sme vždy
v Tebe, vzkriesený Kriste, videli Záchrancu nášho života.
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