
Zamyslenia na týždeň po 16. nedeli po Svätej Trojici 1. 10. 

 

Nedeľa 1. októbra 2017 – 16. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 288, 366 

Text: 1Tim 4, 4 – 5 

„Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s 

ďakovaním, lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Pavel necháva Timotea v Efeze, aby tam viedol mladý zbor, a píše mu preto, aby ho 

povzbudil a dal mu potrebné pokyny. V prečítanom texte ho Pavel varuje pred falošnými 

učiteľmi. Falošní učitelia boli a sú pre cirkev hrozbou. Apoštol vedel, že každý myslí len a len 

na vlastný prospech, a preto varuje mladého Timotea pred nimi. Pavel hovorieval, že falošní 

učitelia majú svoje náuky od diabla. Keď vedome ignorujeme svoje svedomie, zatvrdzujeme 

si svoje srdcia a strácame schopnosť rozoznávať dobré od zlého, zvádzame a odvádzame ľudí 

od Pána Krista. Keď uveríme v Krista, často cítime, že naša láska k Ježišovi je nedostatočná. 

Musíme však veriť, že Kristus nám dá potrebnú lásku a vieru. Falošní učitelia neupozorňujú 

na Krista, ale na seba, a i podľa tohto správania ich možno odhaliť. Keď Pavel vyvracia 

učenie falošných učiteľov, potvrdzuje to tým, že všetko, čo Pán Boh stvoril, je dobre 

premyslené a slúži človeku. Mali by sme si vyprosovať požehnanie za stvorené Božie veci, 

ďakovať za ne a byť Mu vďační. Božie dary by sme nemali zneucťovať, zneužívať alebo 

používať ich proti ostatným ľuďom, aby sme my mali z toho osoh. Božie dary máme 

používať k uctievaniu Pána Boha a nimi pomáhať i ostatným, ktorí potrebujú našu pomoc. 

Uvediem len veľmi jednoduché príklady, ako sa môžu Božie dary zneužívať, a ľudia si to ani 

neuvedomujú. Napríklad prejedaním sa zneužívame Boží dar potravy, smilstvom 

znevažujeme Boží dar lásky a vražda je zneužitím Božieho daru života. Ďakujeme Pánu Bohu 

za dobré veci, ktoré stvoril? Prijímame ich s pokorou, úctou a vďakou? Používame Božie dary 

podľa Božích predstáv? Pochybujem. V dnešnej dobe je zlo veľmi rozšírené a skromní a 

vďační ľudia sú skôr na posmech ako hodní príkladu. Zvlášť dnes veľmi potrebujeme 

mnohých obetavých Timoteov, schopných nebáť sa ísť a žiť príkladným životom. Som i ja 

taký (taká), aký bol Timoteos? Máme sa nad čím zamýšľať. Zároveň prosme Pána Boha o 

pomoc a zľutovanie nad našimi nehodnými a poľutovaniahodnými činmi. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane drahý, buď milostivý všetkým nám, čo si nevieme dostatočne vážiť Tvoje dary. Pomôž, 

aby sme boli schopní ich používať pre dobro ľudstva a na nasledovanie obetavého Kristovho 

života. Pomôž nám stať sa Tvojimi opravdivými dietkami, ktoré by Ti prinášali radosť, úctu a 

vďaku za prekrásne a múdro stvorený vesmír. Vďaka Ti, Bože, za Tvoju neskonalú 

trpezlivosť s nami. Prosíme Ťa, daruj nám dostatok viery, lásky a nádeje, že s Tebou 

dokážeme aj nemožné. Amen. 
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