
Bohoslužba dňa 7. novembra 2021 

Vzdych: „Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! 3 Moja duša sa umára túžbou po 

nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu.“ Amen (Ž 84,2-3) 

Pieseň: č. 160 – Ó, Bože večný, buď vždy oslávený… 

Vzdych: „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu 

domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov.“ Amen (Ž 84,11) 

Suma evanjelia: „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a 

druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete 

slúžiť Bohu aj mamone.” Amen (Mt 6,24) 

Pieseň: žalm č. 98 – Spievajte Bohu novú pieseň… 

Vzdych: „Chcem počuť, čo hovorí Boh, Hospodin. Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich 

zbožných. Len aby sa nevrátili zase k bláznovstvu. Jeho spása je naozaj blízka tým, čo sa ho 

boja. Nech jeho sláva prebýva v našej krajine!“ Amen (Ž 85,9-10) 

Lekcia: 1Tim 6,3-11 

3 Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia 

pravej zbožnosti, 4 je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda o slová. 

Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyseľné upodozrievania, 5 vzájomné nezhody ľudí, 

ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je 

prostriedok zisku. 6 Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. 7 Nič sme 

si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. 8 Ak máme pokrm a odev, 

buďme s tým spokojní. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod 

vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a 

záhuby. 10 Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z 

cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. 11 Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o 

spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 

 

Modlime sa: 

 Otče náš nebeský, ďakujeme za možnosť stretávať sa v Tvojom dome, ktorý 

nám pripomína Tvoju svätosť a milosrdenstvo k nám. Veď môžeme bez obáv 

predstupovať pred Teba a môžeme sa Ti zdôveriť so všetkým, čo nás trápi, tiaži 

a o čom možno ani nemáme sa s kým rozprávať. Ďakujeme, že rozumieš našim 

slovám, ktoré ani nevyslovíme a naše myšlienky sú pred Tebou. V tomto vedomí Ťa 

prosíme, aby si nás svojou starostlivosťou prijal a viedol k tomu, aby sme sa správali 

riadení Tvojím slovom a včas vedeli odhaliť všelijaké falošné útoky na našu vieru 

a dôveru. Nech je pre nás rozhodujúce Tvoje čisté evanjelium. 

Tvoje slovo je pravdivé, aj keď odhaľuje naše viny a nedostatky. Prosíme, 

zmiluj sa nad nami, pozdvihni nás v našej skleslosti, aby sme Ti vzdávali česť 

a chválu za to, že Ti na nás záleží, že sa nás zastávaš a si ochotný nám poskytovať 

pomoc a záchranu v deň súženia. Keby sme Ťa nemali, kde by sme našli útočisko? 

Ďakujeme však, že denne nás obkľučuješ svojou milosťou. Aj teraz nám udeľ svoje 



požehnanie vo zvestovanom Slove, aby ako Tvoj ľud i ako Tvoje deti sme pevne stáli 

a obstáli v každom zápase nášho života. Amen 

Pieseň: č. 292 – Otče náš, Ty sám milosť udeľ nám… 

 

Pravý zisk – 1Tim 5,7-8  

„Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou.  

Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť.“ 
 

Milí Bratia a milé Sestry, 

 Snáď ani nie je prekvapivé konštatovať, že kresťania v zboroch v Malej Ázii, 

kde pôsobil Timotej, mali podobné skúsenosti a pokušenia, ako my v našej dobe. 

Veď apoštol píše o ľuďoch, ktorí medzi nich prichádzajú s nedobrým úmyslom, sú to 

v tomto zmysle falošní učitelia, „ktorí sú namyslení, chorobne radi sa škriepia a hádajú o 

slová. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyseľné upodozrievania, vzájomné nezhody 

ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že 

zbožnosť je prostriedok zisku.“ Vyskytujú sa vo zbore, ich pravým cieľom je tváriť sa 

zbožnými, avšak zbožnosť majú len za prostriedok zisku. Pretvarujú sa a svojím 

pôsobením vyvolávajú v spoločenstve kresťanov rozvrat, pretože ich vedie snaha 

o zisk.  

Sú založení celkom materiálne, ide im o zisk podľa svetských hodnôt, ale ten 

pravý zisk – zbožnosť, ktorá je spojená so spokojnosťou – nepoznajú. A práve 

kresťania im padnú za korisť, o ktorých sa aj dodnes mnohí nazdávajú, že sú naivní 

a nechajú sa ovplyvňovať tak, aby z toho niekto šikovný mohol ťažiť. Týchto ľudí, 

od ktorých apoštol varuje, aj do zboru ženie túžba získať a mať stále viacej.  Veru je 

za tým aj vnútorná nespokojnosť, neváženie si toho, čo majú. Táto nespokojnosť 

ľahko môže byť infekčná, čiže sa prenesie aj na ďalších, ktorí sa pod jej vplyv 

dostanú.  

Apoštolovo upozornenie je preto namieste: „Veľkým ziskom je však zbožnosť 

spojená so spokojnosťou“. Zbožnosť teda nesmie byť prostriedkom zisku, pretože to 

je obyčajný podvod. Samotná zbožnosť je však zisk, ak sa spojí so spokojnosťou – 

lebo tá drží človeka v pokore a úcte pred Pánom, darcom všetkého, čo máme. 

Spokojný človek je šťastný, lebo nepozná nedostatok, nič mu nechýba a teší sa 

zo všetkého, čo má. Preto je tak málo šťastných ľudí, lebo veľkou motiváciou 

ľudských činov je práve nespokojnosť a túžba po získaní čím viacej všetkého.   

Spokojný človek v Pánovi je skutočne bohatý. Jeho bohatstvo – ako aj pravé 

bohatstvo ako také – sa nedá vyčísliť a ani svojho majiteľa nedostane na rebríček 

najbohatších ľudí sveta. Pretože to nie je v hmotných veciach, ale v duchovných 

a vo vzťahoch, a aj hlavne s Pánom. Avšak toto bohatstvo robí človeka šťastným, 

pretože má zrak objaviť vo svojom živote dobré, pekné, požehnané a má radosť zo 

všetkého, čo je súčasťou jeho života. Nad to má aj istotu, ktorú žiadna poisťovňa 



alebo bezpečnostné zariadenie mu nemôže dať, pretože tie kompenzujú iba 

materiálne škody, aby sa človek prípadne uchránil pred finančným krachom.  

Takýmto spokojným človekom bol aj sám apoštol. Však – a to v putách, z 

väzenia – píše v liste Filipským (4,11-13): „Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám.  

Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť 

sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ 

Vyznieva jasne z týchto riadkov, že nie je viazaný na pominuteľné hodnoty tohoto 

sveta, ale na svojho Pána, na Ježiša Krista, ktorého láska ho premohla a on Mu 

radostne zasvätil svoj život. „Veď nás ženie Kristova láska” (2K 5,14). Táto láska sa stala 

motorom a zmyslom jeho života.  

 Bratia a Sestry, snáď v týchto dňoch spomínania na tých, ktorí už nie sú 

medzi nami, si možno lepšie uvedomíme aj pravdivosť ďalšieho varovania: „Nič sme 

si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť“. Áno, je to tak, aj keby 

pochovali s nami nejaké poklady, čo z toho máme, čo nám to pomôže... a predsa si 

zariaďujeme život tak, ako keby sme o tom nevedeli... Aké bolestivé je zistenie na 

konci života, že nič ale nič človeku napokon nezostane, čoho sa silou mocou držal, 

a ak staval na hromadenie hmotného majetku, tak sa minul cieľa. O čo vzácnejšie je 

dať k dispozícii Pánovi, aby On požehnal to čo máme, aby slúžilo k požehnaniu 

druhým. A podľa mňa veru múdry je človek, ktorý sa odviaže od svojho majetku 

počas svojho života aj tým, že komu má v úmysle niečo zanechať, tak mu to dá – 

a možno sa z toho darovania spolu tešia. Zrejme je horšie hromadiť všetko a čím 

viacej nechať na pozostalých, aby sa potom hádali nad dedičstvom... Vieme si 

domyslieť, čo všetko sa okolo takýchto prípadov odohráva... 

 A skúsenosti sú také, že hlavne v týchto situáciách si hovoríme: „Veď koreňom 

všetkého zla je láska k peniazom“, veru je to veľká pravda. A je to pravda, ona sa 

prejavuje v najrôznejších situáciách v ľudskej spoločnosti, a bez toho, aby sme začali 

vymenovať jednotlivé prípady, denne to pozorujeme aj v spoločnosti našej krajiny. 

Takmer vždy sa vieme pri rozuzľovaní rôznych udalostí, sporov aj tragédií 

dopracovať k tomu, že tam zohrala dôležitú úlohu láska k peniazom. Áno, 

nepochybne je pravdou, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. 

 Láska k peniazom – aké negatívne slovné spojenie! Veď láska je jedno 

z najkrajších slov, vyjadruje najúžasnejšie city! – ale v takomto spojení? Musím však 

dodať, že v pôvodnom biblickom texte tu nie je niektorý možný výraz z tých, ktoré sa 

prekladajú ako láska. Tento výraz φιλαργυρία (chamtivosť) znamená silné lipnutie 

na hmotnom majetku ako takom, zodpovedá asi chamtivosti, teda dychtivej túžbe a 

lipnutí na peniazoch. Zrozumiteľne povedané: láska k peniazom. A táto láska je ako 

plevel, netreba ju zasadiť, pestovať, chrániť a vyživovať, ona je nevyplieniteľná. 

„Láska“, ktorá urobí z človeka otroka, zajatca. Kto sa jej oddá a podriadi, dopadne 

napokon ako stroskotanec – nič ho nezachráni, nič mu nezostane... Veru, platí: „nič 

sme si nepriniesli na svet, nič si z neho nemôžeme odniesť“... 



 Oproti nej skutočná láska, láska Kristova oslobodzuje, obohacuje, pretože 

stále viacej sa človek začuduje tomu, ako je to možné, že mňa, nehodného... takto 

vrúcne miluje a neváhal zaplatiť svojím životom za moje spasenie. Láska Kristova je 

tak nádherná – ako aj spievame v detskej piesni. A kto ju prijal, pre toho láska 

k Pánovi Ježišovi je záväzná, pretože je to prejav nezaplatiteľnej vďaky. Teda láska k 

Ježišovi Kristovi znamená prijatie daru Jeho lásky, Jeho samého... Potom prejavom 

tejto lásky k Ježišovi Kristovi je zbožnosť spojená so spokojnosťou. 

„Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou“, lebo tá sa viaže 

jedine na Pána, ktorý je zdrojom tejto spokojnosti a pokoja; vie upustiť, aj zanechať 

a nedržať sa ničoho nepotrebného. Vonkoncom Pán Ježiš hovorí: „... potrebné je len 

jedno, a Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme”. (Lk 10,42) Kiežby 

nám išlo o ten dobrý podiel. Mať Ježiša, byť Jeho, patriť Jemu, to stačí, žiadna cennosť 

túto hodnotu neprevýši. To je ten dobrý podiel. O to viacej, že apoštol konštatuje: 

„Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom.“ Láska k Nemu je však prameňom 

mnohého požehnania. 

Bratia a Sestry, preto nás dnes slovo Božie vyzýva zamyslieť sa. Nie nad 

druhými, a nad ich láskou k peniazom – to nám nič nepomôže. Ale nad sebou, ako 

na tom sme, či máme tú pravú spokojnosť, ktorá môže byť dobrým základom našej 

zbožnosti? Či poznáme zisk, ktorý nám nikto nemôže odobrať? Či si uvedomujeme, 

ktoré sú pominuteľné a ktoré večné hodnoty v živote? Koľko pre nás znamená láska 

Kristova?  Aká je naša láska k Nemu? On chce, aby sme poznali a vlastnili ten pravý 

zisk – zbožnosť so spokojnosťou. Nech nás premôže Jeho láska tak, že zakorenení 

v Krista náš život bude vykazovať zisk: bude prinášať ovocie na slávu Jeho mena. 

Amen  

Modlime sa: 

 Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za dnešné varovanie Tvojho slova. Veru, sami 

máme skúsenosť, že koreňom všetkého zlého je láska k peniazom. A že chamtivosť 

ako vie narušiť vzťahy a pomery medzi ľuďmi, ako vie ničiť životy mnohých. Dobré 

je, že jasne pripomínaš, nič sme si nepriniesli, nič ani nemôžeme si z tohoto života 

odniesť. Predsa sami mávame pokušenie venovať väčšiu pozornosť materiálnym 

hodnotám, ako tým dchovným; a veru sa niekedy prichytíme, že túžime po majetku, 

ktorý nás nezachráni a nepodrží, len chce zajať naše srdce.  

 Preto ti veľmi ďakujeme, že nám pripomínaš duchovné hodnoty, ktoré v Tebe 

máme, a ktoré nám nikto nemôže vziať – až po vyznanie, že od Tvojej lásky nás nič, 

dokonca ani smrť nemôže odlúčiť. V tom je naša skutočná nádej. Tú by sme chceli 

v sebe prechovávať v zbožnosti so spokojnosťou. Veď ak Teba máme, máme všetko, 

ale Teba nič, ani všetky poklady sveta neprevýšia, nakoľko spasenie je v Tebe. Daj 

nám teda, aby sme s vierou a presvedčením vybrali ten dobrý podiel, ktorý sa nám 

neodníma.  

 Prosíme, aby bolo viditeľné na Tvojom veriacom ľude, že má Teba; nech náš 

zbožný a spokojný život svedčí o Tvojej láske, o tom zisku, ktorý je viditeľný a 



v plnosti sa prejaví v Tvojej sláve. Touto svojou prítomnosťou a nádejou potešuj 

nemocných, zarmútených, trúchliacich – ale daj sa poznať aj tým, ktorí sa zatiaľ 

venovali iba hmotným hodnotám tohoto života. Podrž i zúfalých, sklamaných, nech 

svetlo Tvojej lásky ich zastaví a presmeruje ich život k večným hodnotám. Svojím 

pokojom zostaň s nami. Amen 

Otče náš...  Požehnanie: 

Záverečná pieseň: č. 258 – Ach, akí sú len blažení...  

 

 

 

 


