Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 18. septembra 2018
Piesne: ES č. 480, 246
Text: 1Tim 6, 3 – 11a
„3Ak niekto iné učí a nepristupuje k zdravým rečiam o našom Pánovi Ježišovi Kristovi a k
učeniu, ktoré zodpovedá pobožnosti, 4je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a
slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, 5trenice ľudí,
porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom. 6A
pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; 7lebo nič sme nepriniesli na svet [a
nepochybné je], ani nič odniesť nemôžeme. 8Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa
uspokojíme. 9Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých
nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. 10Koreňom
všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a
spôsobili si mnoho bolestí. 11Ty však, človeče Boží, pred takýmito vecami utekaj a snaž sa o
spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Timoteus je mladý pracovník v cirkvi a apoštol Pavel mu dáva mnohé inštrukcie, ako slúžiť
v spoločenstve kresťanov. Náš prečítaný oddiel z Písma svätého nesie v sebe mnohé
napomenutia pre službu. Odhalíme aspoň niektoré. Zdravé učenie je o Pánovi Ježišovi
a zodpovedá pobožnosti. Ide o učenie, ktoré nezapiera Krista a nevedie ľudí k hádkam,
závistiam, rúhaniu, upodozrievaniu, hašterivosti. Ak sa takéto niečo deje v cirkvi, je to prejav
nezdravého učenia. Možno by niekto o nás dnes povedal, že tie nezdravé veci sú medzi nami.
Čo robiť? Máme napomenutie od apoštola Pavla: majte zdravé učenie o Pánovi Ježišovi, ktoré
vedie ľudí k pobožnosti. Pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Čo je
podstatné? Duchovné alebo materiálne? Máme odpoveď. Ziskom pre človeka je duchovný
život. Spokojnosť, že má Spasiteľa. Zisk Božieho kráľovstva. Koreň zla je milovanie peňazí.
Ak niekto zamení pravý zisk za materiálny zisk, upadá do pokušenia a blúdi od viery.
Bohatstvo viedlo ľudí v staroveku do záhuby a zatratenia, a je to tak aj dnes. Na jednej
návšteve v Nemecku mi starý pán farár povedal: „Tá honba za niečím novým, a potom
vyhodiť staré, je v ich spoločnosti až chorobná.“ On sám sa rozhodol postaviť proti tomu
a prijal slobodu od konzumu, keď si s manželkou povedali, že veci budú meniť, až keď sa
pokazia. Tak sa stali spokojnými a neupadli do žiadostivosti milovania peňazí a možností

nákupov. Aj v našej spoločnosti a aj v cirkvi je koreňom zla milovanie peňazí a vládnutie
mocou peňazí a majetku. Pán Boh nám ich zveril na službu, a nie na pôsobenie bolesti.
Timoteus dostáva rozkaz: Človeče Boží, pred takými vecami utekaj! Platí aj pre nás. Ak
poznávame v svetle zdravého učenia Pána Ježiša Krista niečo zlé, máme od toho utekať do
pravej pobožnosti so spokojnosťou, ktorá je určite veľkým ziskom. Amen.

Modlitba:
Drahý Spasiteľu, Pane Ježiši, ďakujeme Ti, že si nám odkryl, v čom spočíva pravá pobožnosť.
Ďakujeme, že nás napomínaš, aby sme nešli cestou materiálnych ziskov a osobnej ctižiadosti,
ale prijali cestu spokojnosti v Tebe. Prosíme, daruj nám v spoločenstve cirkvi vždy zdravé
učenie, ktoré nás povedie preč od milovania peňazí, aby sme nepôsobili trápenie a bolesť sebe
a blížnym. Ďakujeme, že v moci Ducha Svätého obstojíme až do konca, a potom nás láskavo
prijmeš do Božieho kráľovstva, kde budeme s Tebou žiť na veky vekov. Amen.
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