
Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Svätej Trojici 2017 

 

Nedeľa 25. júna 2017 – 2. nedeľa po Svätej Trojici 

Piesne: ES č. 386, 474 

Text: 1Tim 6, 11 – 16 

„Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami 

vyznal si dobré vyznanie...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Apoštol Pavel používa vojenskú terminológiu, aby vyjadril dôležité skutočnosti duchovného 

života. Timoteovi dáva napomenutie ako Božiemu vojakovi. Nabáda ho, aby bojoval dobrý 

boj viery. Nie je to však rozkaz na boj proti protivníkom alebo nejakým rivalom. Pavel má na 

mysli niečo úplne iné: život viery, život, v ktorom sa človek usiluje všetko podriadiť Božej 

vôli, môže často pripomínať bojisko. Pritom môže ísť o každodenné boje proti hriešnym 

náklonnostiam tela, ako to Pavel uvádza v Liste Galatským: „Hovorím však: Žite podľa 

Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu, a duch proti telu.“ (G 

5, 16 – 17) Toto je bojisko, na ktorom má Timoteus – ale aj my – vybojovať dobrý boj viery. 

Čo je cieľom tohto boja? Cieľom je dosiahnutie tej najdôležitejšej veci v živote – a ňou je 

večný život (1Tim 6, 12). Kvôli tomu nás Boh stvoril, kvôli tomu nás skrze krst pozval do 

cirkvi. Niet nič dôležitejšieho! „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci i celý svet a utrpí škodu 

na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ (Mt 16, 26) V 

živote je veľa vecí, ktoré nás nútia k boju. Nie vždy však prijímame túto výzvu. Ak však 

odmietneme bojovať za veci, ktoré sa týkajú večnosti, môžeme stratiť všetko. A ako bojovať 

dobrý boj viery? Apoštol Pavel nám dáva konkrétne rady: „Ale ty, človeče Boží, usiluj sa o 

spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, krotkosť.“ (1Tim 6, 11) Dobrý boj viery 

má byť takto vybojovaný a má sa prejaviť prehĺbením vzťahu k Bohu a blížnemu. Pavel písal 

tieto slová Timoteovi v čase prenasledovania, keď sa mnoho veriacich bálo vyznať svoju 

vieru zo strachu pred smrťou. Preto apoštol pripomína Timoteovi, že život je Božím darom 

(1Tim 6, 13) a že len v Ježišovi Kristovi máme prísľub večného života. Timoteus toto 

povzbudenie prijal a nebojácne svedčil o Kristovi. Sme aj my v Božej armáde alebo nie? A ak 

bojujeme, ak sa namáhame, aký cieľ tým sledujeme? Božie slovo nás dnes pozýva bojovať 

dobrý boj viery (1Tim 6, 12). Prijmime túto výzvu! Amen.  

 

Modlitba:   

Zapadá už slnko, tíchne ruch sveta a k Tebe utieka sa duša unavená. Ó, Vládca sveta, 

ďakujeme za všetko to, čo dal si nám dnes najdrahšie: za múdrosť, čo žiť nás naučí, za radosť 

v Tvojom náručí. Ach, Bože dobrý si náš, vieme, v náručí Tvojom radi spočinieme. Priviň nás 

k sebe a uchráň od všetkého zlého. Osviež nás slovom, daj pravde v duši rásť pre časnú našu 

púť a večnú vlasť. Amen. 
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