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Utorok 26. júla 2016 

Text: F 3, 4 – 14 
4hoci ja by som mohol dúfať aj v telo. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. 
5Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z 

Hebrejcov, farizej čo do zákona, 6horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do 

spravodlivosti podľa zákona. 7Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8A iste aj 

pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého 

som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9a aby som aj sám bol v 

ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda 

spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal 

účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti - 11aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z 

mŕtvych. 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.  

Piesne: ES č. 260, 652 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Apoštol Pavel menuje celý zoznam toho, na čom si mohol zakladať. Jeho korene siahali veľmi 

hlboko. Narodil sa ako Hebrej a podľa Mojžišovho zákona bol na ôsmy deň obrezaný. Jeho rod 

bol výnimočný, lebo pochádza z kmeňa Benjamínovho. Ako Izraelci o sebe vedeli, kto z akého 

kmeňa pochádza? Tak, že si to odovzdávali z generácie na generáciu. Pripomínali si svoju 

minulosť, svoje korene. Pôvod bol dôležitý, na tom si zakladali, na tom chceli budovať 

budúcnosť. Apoštol Pavel dokonca povedal, že ako bezúhonný a spravodlivý podľa zákona bol 

horlivým prenasledovateľom cirkvi. Ako je možné, že človek s takými dobrými koreňmi, taký 

plniteľ zákonných predpisov, prenasledoval Kristovu cirkev? Odpoveď je vo 4. verši: To všetko 

bolo podľa tela! Bol plniteľ zákona, a predsa to bolo iba podľa tela. Je však pozoruhodné, že 

Pavel o tom, čo mu bolo ziskom, vyhlásil, že to bola strata. Netvrdil, že tá minulosť neexistuje. 

Ona existuje. No všetko to, čo vtedy považoval za osožné, teraz už považuje za zbytočné. Čo 

bolo tým medzníkom v jeho živote? Kristus! Pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista ako 

svojho Pána všetko ostatné považuje za smetie. Smetie je odpad, máme ho vyhodiť a nevracať sa 

k nemu. Pre Pavla bolo najdôležitejšie to, čo bolo pred ním, nie to, čo bolo za ním. Ako by sme 

sa dívali na človeka, ktorý by vyhodil smeti do odpadu, ale stále by sa k odpadkom vracal? 

A robil by to znova a znova? Bolo by to zvláštne a nepochopiteľné. V odpadkoch sa prehrabujú 

bezdomovci. Možno tam hľadajú nejaké hodnotné veci. My však nie sme duchovní bezdomovci! 

Naša otčina je v nebesiach! Naša hodnota nie je v tom, čo sme urobili, nadobudli, získali 

v minulosti, naša hodnota je v tom, čo nám je z milosti darované skrze smrť a vzkriesenie Pána 

Ježiša Krista. 

Niekedy sa mi zdá, že sa v našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku stále 

vraciame k minulosti. Niektorí si chcú zakladať na tom, akou cirkvou sme kedysi boli. No to je 

dávno preč! Je to v minulosti! Je to za nami! Čo má byť pre nami? Kristus! Niet väčšieho cieľa 

a lepšej nebeskej odmeny. Premýšľajme o budúcnosti, nie o minulosti. Amen. 

Modlitba: 
Pane, odpusť nám naše zákonníctvo. Odpusť, že si zakladáme na tom, čo sme pre Teba urobili. 

Odpusť, že sa pohľadom zákonníkov dívame jedni na druhých. Odpusť, že naša cirkev stráca 

vplyv na súčasnú spoločnosť. Pane Ježiši, drž nás pevne vo svojich rukách a ukazuj nám cestu. 

Chceme byť cirkvou misijnou, ktorá jasne a zrozumiteľným spôsobom kráča za Tebou a aj iným 

ukazuje Teba. Pretože všetko, čo je mimo Teba, je smetie. Amen. 
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