Utorok 7. februára 2017
Piesne: ES č. 287, 277
Text: 2K 4, 1 – 5
„... ale zriekli sme sa zatajovaných hanebností, nepočíname si chytrácky, nefalšujeme slovo
Božie, ale zjavujeme pravdu, a tak sa odporúčame každému ľudskému svedomiu pred Bohom.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Zvlášť v poslednom čase rozmýšľam o tom, prečo je toľko rozporov dokonca i v cirkvi, medzi
veriacimi, medzi teológmi. Prečo nepanuje jednota pri čítaní a chápaní konkrétnych častí Božieho
slova? Prečo sa prekrúcajú niektoré verše z Božieho slova a prečo sú aj niektorí teológovia
presvedčení, že nie všetko, čo je v Biblii, máme brať vážne, ale treba si z toho vyberať?
Skúsenosť apoštolov bola taká, že aj v ich dobe sa pod hlavičkou kresťanstva podsúvali kadejaké
dobové názory a postoje. Práve preto píšu o dvojitom živote: keď človek ináč vystupuje na
verejnosti a iný je v skutočnosti. Aj vtedy boli chytráci, ktorí sa snažili na úkor zvesti evanjelia z
toho čosi vyťažiť a získať – niekedy slávu, peniaze, inokedy popularitu, povesť odborníka. A aj
vtedy boli takí, ako hovoria apoštoli, ktorí falšovali slovo Božie, to znamená, že učili a kázali to,
čo v Písme svätom nie je, a rôznymi rečníckymi spôsobmi prekrúcali aj to, čo je napísané jasne a
jednoducho, aby to mohol pochopiť i jednoduchý človek, teda človek bez špeciálneho vzdelania,
bez poznania všetkých možných súvislostí. Zjavne aj vtedy boli takí, ktorí z čiernej urobili bielu a
z bielej čiernu. Apoštoli sa dištancujú od zatajovania nehanebností, chytráckeho počínania a
falšovania Božieho slova. Ako je možné, že to isté pozorujeme aj dnes? Odpoveď je v Písme:
„Lebo v nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich.“ Slepému môžete ukázať aj najkrajší
obraz sveta, jeho srdce nijako nepookreje. Krásu jednoducho nie je schopný vidieť. Ak mu ten
obraz opíšete, vytvorí si o ňom svoju vlastnú predstavu, ktorá bude pravdepodobne na míle
vzdialená od skutočnosti. Tak je to aj s neveriacimi, ktorí čítajú Božie slovo. Nie sú schopní
vidieť pravdu a pochopiť, čo Boh hovorí. Čo s takými ľuďmi v cirkvi? Prenechajme ich bez
nenávisti a opovrhovania Božiemu rozhodnutiu, veď nakoniec od každého bude toľko žiadané,
koľko dostal. Nie viac, ale ani menej. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, prosím, aby som sa nedal oklamať tým, ktorí to s Tebou nemyslia vážne a žijú
dvojitý život. Prosím, aby ma nezlákalo ľudské chytráctvo a aby som sa nedal presvedčiť tým,
ktorí falšujú Božie slovo. Prosím, aby som rozumel Tvojej vôli pre svoj život a mal odvahu a silu
ju aj napĺňať s Tvojou pomocou a z Tvojej milosti. Prosím, nedovoľ, aby som iného nenávidel
pre iný pohľad a chápanie, aj keď sa mi skrz-naskrz prieči. Amen.
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