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1 Potom Pavol prišiel do Derby a Lystry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn 
veriacej Židovky, ale otca mal Gréka. 2 V Lystre a Ikóniu o ňom bratia vydali dobré 
svedectvo. 3 Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo 
všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. 4 Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im 
odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby 
ich zachovávali. 5 A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. 

0 Úvod

Je málo vecí tak frustrujúcich, máločo nám vie zobrať elán a nadšenie 

ísť ďalej ako snaha, ktorá sa nakoniec ukáže ako márna, alebo obeť,

o ktorej zistíme, že bola zbytočná; ako láska, ktorú niekto pošliapal. Stáva 

sa, že naše dlhoročné úsilie príde navnivoč, naše investície sa nám 

nevrátia, náš pot, slzy a niekedy aj krv tiekli nadarmo. Pocity márnosti nás 

vtedy vedia až paralyzovať. Bolesť je taká veľká, že môže viesť

k zatvrdeniu srdcia. „Už nikdy to neurobím!“ povieme si. „Už nikdy 

nebudem taký otvorený, tak zraniteľne milujúci, tak dôverčivý!“

Majú aj zjavne zbytočné veci svoj význam? Jestvuje odpoveď na otázku 

„na čo to všetko bolo?“ Má zmysel milovať? Alebo dokonca: jestvuje 

spôsob, ako z premárnených rokov, snáh a citov urobiť niečo zmysluplné

a osožné ešte aj teraz? 

Božie slovo nám dosvedčuje aj cez príklad Ježišových nasledovníkov,

že za určitých podmienok majú aj na prvý pohľad zbytočné veci svoj 

zmysel. 



1 Zbytočná Timoteova obriezka?

Hoci biblický princíp, o ktorom sa budeme rozprávať, je priamo napí-

saný na rôznych miestach, zvolil som za ústredný text nášho zamyslenia 

Pavlovo povolanie Timotea za svojho spolupracovníka z knihy Skutkov 

apoštolov. Mám totiž dojem, že táto veľká myšlienka bude pre nás lepšie 

uchopiteľná, ak sa k nej dostaneme cez skúsenosť obyčajného človeka, 

akým bol Timotej. 

Na svojej ceste Malou Áziou sa apoštol Pavol dostal až do mestečka 

Lystra. A ako čítame v biblickom zázname: 

Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otca mal 
Gréka. 

„Akýsi“ učeník napoly Žid, napoly Grék... Timotej tak bol stelesnením 

veľkého napätia, ktoré v tej dobe panovalo v ranej cirkvi ohľadom miesta 

pohanov a židov v kresťanstve. S odstupom času je to pre nás dnes

už nad slnko jasnejšie, musíme si ale uvedomiť, že vtedy sa jednalo

o vážny teologický ako aj spoločenský problém v rámci kresťanstva.

V predchádzajúcej pätnástej kapitole Skutkov čítame, že apoštolský snem 

v Jeruzaleme sa uskutočnil práve z príčiny týchto otázok: 

Podaktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte obrezať podľa Mojži-
šovho predpisu, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barna-
bášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí 
ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším
do Jeruzalema.

Ako vidíme, jedným z bodov zástancov dodržiavania Mojžišovho 

zákona bola práve nevyhnutnosť obriezky pre spasenie. Je preto napodiv, 
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že Pavol, ktorý bol jedným z vyslancov, ktorí mali tlmočiť rozhodnutie 

Jeruzalemského koncilu, že iba „milosťou Pána Ježiša budeme spasení“, 

necháva Timotea obrezať ako prvú vec. V treťom verši čítame: 

3 Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci 
vedeli, že jeho otec bol Grék. 

Zas tí Židia! Ak Timotej v mladosti zápasil s otázkou vlastnej identity 

vzhľadom na svoj zmiešaný pôvod, čo nie je vylúčené, asi to preň bola

len ďalšia bolestivá skúsenosť do zbierky. Ani skutočnosť, že je novým 

stvorením v Kristovi, ho nemohla ochrániť pred starým životom. Jeho 

túžba nasledovať Ježiša spolu s Pavlom bola však taká veľká, že sa pod-

volil, obnažil sa tam pred nejakým kňazom a ten ho obrezal... Ako prísluš-

ník mužského rodu som naozaj rád, že dnes už má cirkev ohľadom 

obriezky jasno. Mladého Timoteja však vtedy obrezali kvôli tomu,

čo si pomyslia „tamojší Židia“… 

Čo to bolo za nápad? Čo sa stalo s Pavlom? V Antiochii sa vedel 

pohádať o Mojžišov zákon a teraz sa nepostaví za mladého Timoteja?

V druhej kapitole Galaťanom dokonca píše, že keď ta prišiel, Títus,

ktorý bol s ním, sa nemusel nechať obrezať a ešte sa chváli:

2,5: Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa, aby sa vám 
zachovala pravda evanjelia. 

Tak prečo sa nezastal Timotea, keď je taký bojovník za pravdu 

evanjelia? Prečo aj v Lystre nestál na tejto pravde?! Trpel Timotej 

zbytočne? 

Nepoznáme dosť dobre okolnosti ani detaily danej situácie, ale je dosť 
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dobre možné, že to naozaj Pavol neustál a urobil v tejto veci chybu. Nechal 

obrezať Timoteja kvôli tamojším Židom, ale o nedlho zasa pokračoval 

ďalej vo svojej ceste, teraz už s Timotejom. Možno rátal s tým, že im to 

pomôže aj na iných miestach vo vzťahoch s Židmi v Ázii, avšak v ďalších 

veršoch čítame, že sa sotva niekde zastavili, lebo Duch svätý ich volal 

ďalej: 

Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo
v Ázii. Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im 
nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavol videnie: 
Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: Prejdi do Macedónska a pomôž nám. 
Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli 
presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium.

No nehovor, Pavol, naozaj? Ako asi bolo Timotejovi, keď počul Pavla 

nadšene rozprávať, že ich Boh volá hlásať evanjelium pohanom

v Macedónsku, zatiaľčo ho to možno ešte stále bolelo tam dole,

aby sa zapáčili Židom v Ázii?!?

2 Zbytočná Ježišova smrť?

Pozreli sme sa na Timotejov nepríjemný zážitok, aby pre nás bola 

myšlienka zbytočnej obete ľahšie uchopiteľná. Timotej bol mladý muž, 

možno ešte chlapec. Nejaké cirkevné politicko-teologické ťahy sa doslova 

a do písmena podpísali nožom na jeho vlastnom tele. Boží Syn, Ježiš 

Kristus, sa však stal takýmto obyčajným človekom zámerne a dobrovoľne. 

Aj on sa stal nevinnou obeťou politického súboja. Aj na jeho tele sa podpí-

sal ľudský hriech, keď mu tiekla krv z rozbitého chrbta a z prebodnutých 

končatín. 
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Jeho súcit s ľuďmi sa nedá dostatočne oceniť. Kedykoľvek si mohol 

povolať na pomoc zástupy anjelov, aby ho vytrhli z tejto zvrhlej ľudskej 

diery. Zbabelý Pilát si pred ním, Všemohúcim, hral na mocného, ako keby 

si mohol s Ježišom robiť čo chce. Zákerní pokrytci farizeji a náboženskí 

vodcovia ho zajali potme. A keď sa z kríža pozeral na tých, čo ho ukrižo-

vali, prosil za nich, aby im Boh odpustil. 

To všetko z lásky a smelo vydržal a znášal, lebo On jediný, človek

a zároveň Boh, mohol na mieste ľudstva vytrpieť zaslúžený trest nás 

všetkých a postaviť sa tak do cesty proti nám namierenému Božiemu 

hnevu.

Ak Ježiš dal seba samého ako výkupné za všetkých ľudí (1. Tim. 2,6), 

rozdiel medzi veľkosťou Jeho obete a nezáujmom väčšiny ľudstva je 

potom desivo obrovský a hovorí veľmi jasne o tom, že náš Pán Ježiš Kris-

tus vedel a zažil, čo to znamená zbytočne sa obetovať. Keď pomyslíme 

na jedinú pravú, nepoškvrnenú Božiu lásku, ako ju hriešni ľudia zadupá-

vajú do blata, je to k plaču. Nevinný baránok padol za obeť bande lupičov 

a zbojníkov. 

3 Význam viery

Je to naozaj predivné, ako sa Všemohúci Boh vydal do rúk ľudí

a po celé stáročia je Jeho náruč otvorená. Jeho odpustenie je pripravené

a jeho láska sa s každým zvestovaním evanjelia vydáva napospas ľuďom. 

Aj keď je viera Božím darom, zároveň sme vyzývaní, aby sme sami 

verili a tým dali zmysel nielen Ježišovej obeti (2. Kor. 6,1!),
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ale aj vlastnému životu. V liste Rimanom sa môžeme dočítať, „že všetky 

veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho 

predsavzatia." (Rim. 8,28) Môžeme sa radovať nad tým, že Božia predivná 

prozreteľnosť a Jeho riadenie sveta sú pevnou garanciou toho,

že sa nemusíme strachovať, lebo všetky veci pracujú pre nás. To je 

úžasné. Môžme tomu veriť, alebo si ponechať vlastnú domnelú suverenitu 

nad svojím životom a s ňou aj všetky nepodarky a márnosti nášho života. 

Ak však zoberieme do úvahy koľko Božej milosti príde vnivoč pre zástupy 

zatratených, musí nám byť jasné, že Boh nikoho nenúti k viere

ani uctievaniu. Inak povedané, Ježišova obeť v kontraste so zástupmi 

neveriacich hovorí o tom, že suverénny Boh zároveň dáva ľuďom možnosť 

slobodného rozhodnutia neveriť. 

Vráťme sa ale k viere, ktorá dáva všetkému význam. V prvom liste 

Tesaloničanom píše Pavol svojim milovaným: "Ustavične sa radujte. 

Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa

v Kristovi Ježišovi." (1. Tes. 5,18) Dôvera vo zvrchovanú Božiu vôľu tu 

nie je príčinou k šomraniu nad vlastným životným údelom. Práve naopak: 

Je zdrojom radosti z toho, že môj život je v Božích rukách. To je naozaj 

dôvod k vďačnosti. 

Preto je viera tým, čo spája večné s časným, Božie veci s ľudskými. 

Pomocou nej sa deje zázračná vec spásy ľudskej duše, Ježišova veľká obeť 

v nej dostáva svoj význam a slávu. Popri tom aj celý náš život je zbavený 

márnosti a zbytočnosti. 
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4 Nepremárni „zbytočnosti“ a ver!

Mladý Timotej bol človek ako ty a ja. Mal osobné problémy. Dialo sa 

mu príkorie. Ticho znášal trable a možno mal popritom pochybnosti

o svojej odvahe a totožnosti. Čítame však, že keď ho Pavol zobral

so sebou na cesty, „cirkvi sa upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň 

rástol.“ (v.5) A čo sa Timoteja týka, neskôr o ňom píše Pavol práve

do Macedónska, že nemá „nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa

o vás staral. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy, a nie záujmy Ježiša 

Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom 

slúžil evanjeliu.“ (Fil. 2) Nech už to bolo s tou obriezkou akokoľvek,

aj to bol krok na Timotejovej ceste, ktorý Pán Boh obrátil na dobré preňho

ako aj na osoh pre druhých. 

To, čo robí rozdiel medzi márnym a významným životom, je viera

v Boha Biblie. V Boha, ktorého nič nemôže prekvapiť a ktorý svojím 

vlastným príkladom na Golgotskom kríži ukázal, že vie, čo je to „zbytočná 

obeť“. Len Ježiš Kristus, Boží Syn, dokázal z úplného fiaska politickej 

vraždy urobiť čin záchrany ľudstva. Dokáže to aj v tvojom živote. 

Nepremárni ho! Nepremárni Kristovu milosť! Ver v Pána Ježiša a nechaj 

Ho dať zmysel tvojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti! 

Každý tvoj hendikep, každé pokrivenie tvojej osoby druhými,

každé zneužitie a násilie vie prikryť svojou krvou a dať ti plnosť radosti

a pokoja, ak mu budeš dôverovať. Spýtaj sa Ho, čo dobré chce urobiť

zo zlej spomienky, ktorá ťa prenasleduje! Povedz mu, že sa chceš naučiť 

to, čo môže urobiť z tvojej zlej skúsenosti! Volaj naňho v depresii svojho 
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dňa! Odovzdaj sa do Jeho rúk v neistote budúcnosti. On si tým všetkým 

tiež prešiel, rozumie ti a má všetku moc na nebi a na zemi. Ježiš Kristus, 

človek a Boh, Ťa vie zdvihnúť nad márnosť života! Halelujah! 
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