Zamyslenia na týždeň po 19. nedeli po Svätej Trojici
Utorok 9. októbra 2018
Piesne: ES č. 444, 621
Text: 1Tim 1, 1 – 11
„1Pavel, apoštol Krista Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša,
našej nádeje - 2Timoteovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od
Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si
zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie 4a nepridŕžať sa bájok ani
nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,
5cieľom (takéhoto) prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej
viery. 6Od tohto niektorí zblúdili a obrátili sa k daromným rečiam; 7chcú byť učiteľmi
zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvrdia. 8My však vieme, že
zákon je dobrý, keď ho niekto primerane používa, 9vedomý toho, že zákon nie je pre
spravodlivého, ale (je) pre zločincov a neposlušných, bezbožníkov a hriešnikov,
nesvedomitých a zvrhlých, pre otcovrahov a matkovrahov, vražedníkov, 10smilníkov, mužov
súložiacich s mužmi, kupcov s otrokmi, luhárov, krivoprísažníkov a proti všetkému, čo sa
protiví zdravému učeniu; 11to je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo
zverené.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nikto z nás určite nemá rád, ak musí ísť k lekárovi. Zvyčajne návštevu lekára odkladáme, aj
keď práve lekár by nám mal pomôcť, ak sa cítime zle. Lenže človek sa možno i bojí, aby sa
nedozvedel nejakú nepríjemnú správu. Práve v kompetencii lekára je však naša diagnóza
a napokon aj verdikt – v zmysle, či som zdravý a či chorý, a ak niečo nie je v poriadku, čo
s tým ďalej, aby bolo moje telo opäť v dobrej kondícii. Ale čo vtedy, ak nejde o človeka po
stránke fyzickej, ale napríklad o spôsoby správania, o spôsoby konania a zmýšľania, postoje,
slová? Nezvykneme hovoriť, že tento človek sa správa nezdravo? Jednoducho, mimo
štandardu toho, čo považujeme za zdravé a normálne. Takúto diagnózu dokážeme zvyčajne
stanoviť podľa istých písaných či nepísaných pravidiel života. Podobné sa môže stať aj s tým,
čo ľudia žijú a učia v duchovnej oblasti, cirkvi, spoločenstvách. Nezdravé učenie a zdravé
učenie. Rôzne podania zvesti o Bohu. Už oddávna cirkev zápasila s týmto problémom.
Nezdravých učení a pomýlených učení bolo vždy dosť. Preto apoštol Pavel písal Timoteovi,
aby sa pridŕžal zdravého učenia a bránil rozširovaniu bludov. Pavel, sťaby lekár, garant

„evanjelia slávy blahoslaveného Boha“ a čistoty zvesti, zdravosti posolstva, viedol Timoteja
k múdrosti vo veciach Božích, bez ktorej by v ďalšom pôsobení neuspel. Aj dnešná doba nám
dáva veľa dôvodov k tomu, aby sme sa učili rozlišovať učenia, rôzne verzie duchovnosti.
Tiež, aby sme sa podriaďovali Božej múdrosti a zároveň, aby sme chránili podstatu, charakter
evanjelia a v ňom zotrvávali. Je iste dôležité, aby sme boli nielen telesne zdraví ľudia, ale aj
ľudia duchovne zdraví, úprimne oslavujúci Boha v láske a ako tí, ktorí poznajú zákon, plnia
ho, ale sa i tešia z nádhernej moci evanjelia. Amen.

Modlitba:
Mocný Bože, chválime Ťa za to, že môžeme byť Tvoje dietky. Chválime Ťa ako pravého
a živého Boha, ktorý nás postavil na cestu života, aby sme Mu slúžili a v tejto službe
nachádzali radosť a požehnanie bytia. Dávaj nám zdravie tela, ale udržuj nás, prosíme, aby aj
náš duchovný život bol čistý, zdravý, múdry, požehnaný a vedúci nás k sláve nebies pre
Ježiša Krista, Tvojho milého Syna. Napomínaj nás, Pane, aby sme nezblúdili a povzbudzuj
nás, aby sme dokázali pravdu evanjelia aj žiť, aj niesť ďalej, práve v tomto svete plnom
rôznych čudných a falošných ponúk. Tak sa vkladáme do Tvojej milosti, teraz i naveky.
Amen.
Mgr. Roman Dovala, zborový farár v CZ ECAV Badín

