
Štvrtok 28. januára 2016 

Text: 1K 9, 24 – 27 
24Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? 

Tak bežte, aby ste ju dosiahli! 25A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby 

dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26Preto ja tak bežím, nie ako na 

neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal, 27ale ukázňujem si telo a službe ho 

podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. 

Piesne: ES č. 364, 18 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Apoštol Pavel nám dnes ukazuje život kresťana ako život športovca, ktorý sa usiluje 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Akoby nám apoštol ponúkol možnosť nahliadnuť do 

života takéhoto človeka a vziať si pre svoj duchovný život mnohé pozitíva, ktoré prináša 

šport a aj príprava na tú-ktorú disciplínu. Istotne vieme, že každý športovec – či už 

jedinec, alebo tímový hráč – chce dosiahnuť svoj cieľ a stáť na prvých priečkach 

oceňovaných. Jeho cieľom je byť prvý. A tak má nastavený aj svoj život, svoje cítenie, 

svoje túžby, svoj tréning, ale aj životosprávu. Presne tak máme mať aj my, kresťania, na 

mysli svoj cieľ a kráčať, priam až utekať za Ním. Určite si počas života dávame rozličné 

ciele. Mladí chcú skončiť školu, nájsť si prácu, cieľom chorého je čo najskôr sa 

uzdraviť. Pavel v našom texte nehovorí o pominuteľných cieľoch nášho života, ale má 

na mysli ten večný, konečný cieľ. Ako kresťania máme mať na zreteli práve Ježiša 

Krista. Ten má byť naším cieľom. Tomu máme podriaďovať celý náš život – tak ako 

športovec, ktorý sa chystá na závod. Počas behu sa máme zdržovať všetkého, čo by nás 

odradilo od cieľa a zamestnalo našu myseľ iným smerom.  

Možno sa pýtame, akú výhru dostaneme po ťažkom behu. Nedostaneme vavrínový 

veniec ako voľakedy športovci na olympijských hrách, ani zlaté či strieborné medaily. 

O týchto odmenách apoštol hovorí, že sú pominuteľné. On nám zasľubuje neporušiteľný 

veniec života. Ten, ktorý má večnú cenu, ten, ktorý nezničí ani vplyv času. Beh za 

Kristom nám zaručuje odmenu večného života. Buďme nesmierne vďační za túto cenu. 

Nech je pre nás večný život nevädnúcim vencom slávy, ktorý nám prinesie trvalú, večnú 

radosť. Amen. 

Modlitba: 
Drahý Pane, Ty nás, veriacich ľudí, staviaš do dráhy behu nášho života. Ty si nikdy 

nepovedal, že tento beh bude ľahký, jednoduchý a bez prekážok. Preto Ťa prosíme, 

dávaj nám svojho Ducha Svätého, ktorý nám bude pomáhať ukázňovať náš život 

a nestrácať z dohľadu náš cieľ. Pane, nech sa deje Tvoja vôľa. Amen. 
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