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Utorok 14. júna 2016 

Text: 1Tim 1, 12 – 17 
12Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, 

postaviac ma do (svojej) služby, 13hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a 

násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14A navyše sa 

(vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15Je to 

verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. 

Medzi nimi som ja prvý; 16ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom 

dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k 

životu večnému. 17Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému [múdremu] 

Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen. 

Piesne: ES č. 325, 233 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Pavel ďakoval, modlil sa vždy k Bohu Otcovi, napríklad: „Predovšetkým ďakujem 

svojmu Bohu…“ (R 1, 8); „Neprestajne ďakujem Bohu za vás…“ (1K 1, 4); „keď sa s radosťou 

modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu…“ (F 1, 4). V našom texte však Pavel koná inak. 

Mení adresáta a hovorí: „Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi…“ 

Pod vplyvom silného zážitku na ceste do Damasku si je teda aj neskôr vedomý, že to bol 

vzkriesený Ježiš Kristus, ktorý ho posilnil, uchopil, uznal za verného a postavil do pravej služby. 

Preto Mu nielenže úprimne ďakuje, ale aj priznáva, že bez Neho by nemal poznania, žil by 

v nevedomosti a nevere. Aktívnejší kresťania si chcú niekedy nahovoriť, že tento text platí pre 

tých horších, veď tu je zmienka o rúhačoch, prenasledovateľoch a násilníkoch. Ale tento veľký 

apoštol bol ešte aj pred svojím obrátením vzdelanou osobou, teológom, významnou postavou 

náboženského i národného života Židov. Mal pred sebou skvelú kariéru, mal tak povediac 

„všetko na dlani“. Po stretnutí s Kristom však zisťuje, že aj napriek všetkým konvenciám, ktoré 

zachovával, bol len úbohým „rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom“. Pavel úprimne 

hodnotí svoj predchádzajúci život, nechce sa ukazovať len v tom dobrom svetle, aby sa ľuďom 

páčil. Dokonca aj vtedy, keď sa stal novým stvorením a príkladom pre mnohých ľudí, predsa len 

vo viere vyzdvihuje svojho Záchrancu – Ježiša, zdôrazňujúc: „Je to verná reč a zaslúži si, aby ju 

všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.“ Každý jeden z nás z času na 

čas žije v nevedomosti, sebaklame, vo vlastnej spokojnosti, v bludnej istote, podľa svojich 

predstáv, a preto je potrebné, aby sme podobne ako Pavel aj my spoznávali, že my sami nemáme 

dosť múdrosti, sily ani poznania na to, aby sme boli spasení. Tá pomoc k nám prišla len zvonku, 

a to v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Preto nie nám, hoci by sme 

boli akokoľvek dobrí, oddaní, zbožní a aktívni, ale len „Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, 

neviditeľnému, jedinému [múdremu] Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.“ (1Tim, 1, 17) 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste! Ty, Kráľ vekov, velebím Tvoje meno, pretože Ty si ma nezavrhol od seba, aj 

keď som len úbohý hriešnik. Ďakujem Ti, že napriek mojim hriechom si aj mňa vytrhol, uznal si 

ma, dôveruješ mi a postavil si ma do svojej služby. Viem, že nie som hodný toľkého Tvojho 

záujmu a Tvojej milosti, a preto Ťa prosím: Pomôž mi vo svojej milosti, aby som vo viere 

a v láske stále žil ako nové stvorenie, ktoré vzdáva len Tebe česť a slávu naveky. Amen. 
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