Zamyslenia na týždeň po 22. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 3. novembra 2018
Piesne: ES č. 277, 473
Text: 2Tim 2, 1 – 6
„1Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2A čo si počul odo mňa
pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.
3Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša. 4Nikto z vojakov sa
nepletie do zamestnaní (každodenného) života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. 5Ak aj niekto
preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. 6Namáhajúci sa roľník má mať v
prvom rade podiel na úrode.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Pavel povzbudzuje Timotea k odvahe pri hlásaní evanjelia. Radí mu, aké vlastnosti
má mať Pánov služobník a ako bojovať proti bludným učeniam. Mnohokrát dnes od ľudí
počúvame: „Čo vy idete naprávať kresťanské povedomie? Pozrite sa okolo seba. Na našich
hraniciach už stoja ľudia, ktorí Krista nepoznajú.“ Taká situácia bola aj pred päťsto rokmi
(1517), keď Martin Luther adresuje slová, výpovede proti odpustkom veriacemu človeku
a v 62. téze hovorí: Pravým pokladom cirkvi je sväté evanjelium milosti a slávy Božej. V 63.
téze dodáva, že tento poklad je, samozrejme, najnenávidenejší, lebo činí prvých poslednými.
V obrátení hodnôt tohto sveta nastoľuje Pán Boh svoju vládu, tak sa plní slovo Pána Ježiša
Krista zachytené evanjelistom Matúšom (Mt 19, 30). A prví budú poslední a poslední budú
prví. K tom nás vedie dnešné Božie slovo v našom texte plnom povzbudenia k stálemu
udržiavaniu živej viery a k oddanému životu pre Pána Ježiša Krista. Ak človek žije v spojení
s Bohom v pokore, je správne nasmerovaný k spaseniu, teda k životu v nesmrteľnosti. Tieto
slová sú Pavlovým testamentom. Napísal ich z väzenia v Ríme (2Tim 4, 6). Vo vedomí smrti,
opustený blízkymi a spolupracovníkmi (2Tim 4, 16), ďakuje Bohu za Timoteovu vieru (2Tim
1, 3). On sa stal veriacim vďaka svojej starej matke Loide a matke Eunike a vyučovaniu Pavla
(2Tim 1, 5). V týchto stopách treba ďalej uviesť zverený dar i za cenu utrpenia. Kresťanské
úsilie je potom možné prirovnať k sústredenej snahe snaživého pracovníka, skutočného
závodníka a trpezlivého hospodára, ako to vidí Pavel na Timoteovi. Keď trpí, trpí s Kristom,
aby s Ním potom kraľoval. Úsilie služobníka Pánovho nie je hádať sa, ale vo všetkej
vľúdnosti a znášanlivosti vychovávať aj odporcov a zvedených, aby sa plnilo slovo
prorokovo: „Kto verí, nebude zahanbený.“ (Iz 28, 16) Amen.

Modlitba:
Nebeský Otče, dokonalý Darca nášho spasenia, Ty poznáš utrpenie pokušenia a môžeš
trpiacim pomáhať. Prosíme Ťa, veď nás k pravej viere s Kristom a k poznaniu Tvojho
evanjelia, lásky a Tvojej moci. Amen.
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