
Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici 
 

Sobota 14. júla 2018 

Piesne: ES č. 512, 247 

Text: F 3, 12 – 16 

„12Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože 

ma Ježiš Kristus uchvátil. 13Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: 

zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14cieľ mám vždy pred 

očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15Ktorí sme 

teda dospelí, takto zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. 

16Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Pavel si nemyslel, že je už dokonalý. Bol si vedomý toho, že nie je možné, aby 

človek v tomto pozemskom živote dosiahol úplnú dokonalosť alebo stav, v ktorom sa už 

nemôže viacej zdokonaľovať. On sa snažil neustále, aby snáď upriamil pozornosť na to, že ho 

Kristus spasil. Kristus ho zasiahol na ceste do Damasku. Pýtame sa, aký bol zmysel toho 

stretnutia s Kristom. Zmysel vidíme v tom, čo sa po tom zásahu a stretnutí stalo s Pavlom. 

Kristus si ho použil, aby bol príkladom, na ktorom Boh ukáže všetkým, čo všetko môže 

urobiť v jednom ľudskom živote. Aj keď Pavel ešte nie je dokonalý, proces sa práve odohráva 

a Pavel tento Boží plán sleduje a koná tak, aby sa Božie dielo milosti dialo a prehlbovalo. Je 

to ten istý Pavel, ktorý je v materiálnych veciach spokojný a vo všetkom už pocvičený, v 

duchovnej oblasti hovorí: „... ja si nemyslím, že som už uchvátil.“ Pavel bol človek 

jedinečného cieľa. Mal len jeden cieľ, ambíciu. V tom sa podobal Dávidovi, ktorý povedal: 

„Jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať.“ A Pavel hovorí: „Ale jedno robím: 

zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou.“ Veď predsa Pavel strážil 

rúcha tým, ktorí ukameňovali Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Každý z nás urobil 

niečo, za čo sa hanbí a všetci žijeme v rozpore medzi tým, čím sme, a tým, čím by sme chceli 

byť. Pretože však máme odpustenie v Ježišovi Kristovi, môžeme zabudnúť na skoršie 

previnenia a hľadieť do budúcnosti – k tomu, čo z nás s Kristovou pomocou bude. „Zabúdam“ 

– to sa však nevzťahuje iba na jeho hriechy, ale aj na jeho výhody a úspechy, o ktorých písal 

už skôr; dokonca na duchovné úspechy. Apoštol Pavel vidí seba ako športovca, ktorý beží k 

cieľu za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Pavel vidí nádej v 



Kristovi. Túto nádej uchopme z milosti Božej aj my a usilujme sa o plnší a zmysluplnejší 

život už tu v časnosti. Amen.  

 

Modlitba: 

Nebeský Otče, chválime Ťa za Tvoju milosť, ktorou si nás zachránil vo svojom Synovi 

Ježišovi Kristovi. Oslavujeme Tvoje sväté meno, v ktorom je naša záchrana. Prosíme, daj nám 

moc, aby sme s pomocou Ducha Svätého premohli ťarchu hriechov našej minulosti a obrátili 

sa tvárou k Tebe a zatúžili vidieť svetlo nebeského kráľovstva. Daruj nám nádeje 

a vytrvalosti, aby sme beh nášho života dokončili v Tvojom mene. Amen. 
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