
Streda 16. augusta 2017 

Piesne: ES č. 217, 545 

Text: 1K 10, 23 – 31 

„Všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. Nech 

nikto nehľadá, čo jemu prospeje, ale čo prospeje inému.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Božie slovo nás vyslobodzuje z falošne vybudovaných predstáv o tom, ako využívať Božie 

veci pre svoj osobný prospech bez ohľadu na iných ľudí. Apoštol Pavel odkryl pravý 

charakter modlárstva a poukázal na silu a moc démonov. Bolo to aj v otázke jedenia mäsa 

obetovaného modlám. Problém, ktorý nastal v korintskom zbore, potreboval nájsť správne 

riešenie. Hľadali sa správne normy nielen pre pohanské predpisy a spoločenské vzťahy, ale aj 

pre slobodný prejav viery. Kresťania, ktorí pochádzali zo židovstva, chceli ostať čistí a 

odmietali jesť mäso podávané na pohanských hostinách, pretože to bolo mäso z pohanských 

obetí. Pavel použil zaužívané heslo: „Všetko je dovolené“, no nezabudol  pripomenúť, že nie 

všetko je aj prospešné. Pre apoštola bola veľmi dôležitá otázka, či to pomáha k jednote 

v spoločenstve cirkvi a či je to užitočné pre cirkev a jej členov, alebo nie. Ani dnešný kresťan 

by nemal zabúdať na duchovnú podstatu využívania „danej mu slobody“ vo svoj osobný 

prospech, ako aj v prospech druhých. Pomáha moje správanie posilneniu alebo zneisteniu 

druhých vo viere v Krista? Liberálne heslo „Všetko je dovolené“ je aktuálne a zvodné aj dnes. 

No je všetko prospešné pre slobodu kresťana? Mnohé rozhodnutia musíme urobiť nielen na 

základe kresťanského učenia a etiky, ale aj Božieho slova v Biblii. Možno chceme niečo 

urobiť, no nie sme si istí, či je to vôľa Božia, a stojíme pred otázkou: Neurazíme tým 

niekoho? Je to, čo robíme, prospešné? Je to na Božiu chválu a česť? Kresťanské argumenty 

by mali byť rozhodujúce vo všetkých oblastiach života Kristovej cirkvi a jej členov. Veriaci 

človek by mal získavať druhých pre Krista aj spôsobom svojho života a potvrdzovať v 

slovách i v činoch: Viem, v koho som uveril. Preto sa vyvarujme všetkého, čo by iným 

ľuďom zatváralo cestu k Pánovi. Zem je dobré Božie stvorenstvo, ktorého všetky dary má 

kresťan používať s vďačnosťou a za všetko  má oslavovať Pána Boha. Amen. 

 

Modlitba:   

Bože, prosím, odpusť mi, keď mám pre Teba tak málo miesta v pamäti a ešte menej v srdci. 

Ďakujem, Bože, že ma tak nenechávaš, ale napĺňaš ma pravým bohatstvom života, milosťou 

a dobrotou vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Zmocňuj ma darom svojho Ducha, aby ma to 

viedlo k väčšej zodpovednosti za všetko, čo nezaslúžene od Teba dostávam pre svoj život, a aj 

pre vzťah k druhým. Amen. 
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