
Zamyslenia po 4. nedeli po Veľkej noci – 29. apríla 2018  
 

Pondelok 30. apríla 2018 

Piesne: ES č. 470, 145 

Text: R 1, 18 – 25 

„18Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí 

neprávosťou prekážajú pravde, 19lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im 

to zjavil. 20Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta 

rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, 21že hoci poznali 

Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti a 

ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami, 23zameniac 

slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka, vtákov, 

štvornožcov a plazov. 24Preto ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal nečistote, aby si medzi 

sebou zneucťovali svoje telá, 25všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali stvorené 

veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Napohľad sa nám zdajú tieto slová veľmi tvrdé. Pavel tu vystupuje ako hrdý žid, ktorý, aspoň 

tak sa nám zdá, odsudzuje všetkých pohanov. Apoštol tu však ani tak nesúdi samotných 

pohanov. Skôr upozorňuje na dôsledky toho, keď človek má síce možnosť spoznať živého 

Boha, ale túto šancu prepasie. Aj on možno neraz spoznal, že ak človek stratí vieru, a napriek 

mnohým indíciám nenájde Boha, prepadne väčšinou povere. Aj zo svojho okolia poznám 

viacerých ľudí, ktorí boli predtým kresťanmi, ale ktorí napokon biblickej viere povedali: nie. 

Človek by čakal, že sa z nich stanú samí „racionálni a osvietení ľudia“, ktorí sa budú odteraz 

riadiť iba exaktnou vedou a veriť iba serióznym vedeckým poznatkom. Namiesto toho však 

teraz mnohí z nich skôr veria vo všelijaké konšpiračné teórie a, s prepáčením, takým 

nezmyslom, ako je napríklad chemtrails, škodlivosť očkovania, alebo tomu, že našu zem 

ovládajú mimozemské jaštery s pomocou iluminátov. Dokonca som nedávno čítal o tom, že 

našu zem seriózne považujú za plochú a vraj majú o tom aj dôkazy. Teda o nejakej zvýšenej 

racionalite sa u nich, bohužiaľ, nedá ani zďaleka hovoriť. Pána Boha nahradili rôznymi 

lacnými náhradami, ktoré namiesto odvahy viery ich srdcia napĺňajú strachom. Namiesto 

Božej pravdy uverili v lož všelijakých pseudomesiášov a konšpirátorov, ktorými sa 

internetové stránky len tak hemžia. Akoby sa tak stali slová apoštola Pavla nadčasovými. Ak 

človek aspoň trochu používa zdravý rozum, môže pomocou neho vypozorovať a spoznať 



Boha. Ak však človek svoj rozum zatemní a pohltí množstvom hoaxov, poloprávd a 

dezinformácií, stratí svoju slobodu a stane sa otrokom všelijakých podvodníkov a klamárov. 

Dajme si na to pozor! Amen. 

 

Modlitba: 

Hospodine, ďakujeme Ti, že si nám dal rozum. Ďakujeme Ti, že nielen srdcom a vierou, ale aj 

svojím mozgom a myslením smieme spoznávať Tvoju moc a veľkosť. Odpusť nám, keď 

niekedy dovolíme, aby náš rozum bol zatemnený všelijakým klamstvom a neoverenými 

informáciami. Daj, nech svoj rozum používame na Tvoju slávu a pomôž nám, aby sme ním 

vždy rozlišovali pravdu od lži, a aj svojim zdravým úsudkom Ti vzdávali česť a slávu. Amen.  

Mgr. Ondrej Majling, námestný farár v CZ ECAV Hrachovo 


