
Aby som sa nepovyšoval /-a
Suspírium: „Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal
si,  aby tvoje príkazy boli  spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma
stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rýdza, tvoj služobník
ju  miluje. Som  malý  a  opovrhnutý,  no  na  tvoje  rozkazy  nezabúdam. Tvoja
spravodlivosť je spravodlivosť večná, tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na
mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením.“  (Ž 119, 137-143) Amen.

Začiatočná pieseň: 105. žalm: 1-3: „Nuž, Pánovi všetci spievajte…”

Vzdych: „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.“ (IIK
1,2)

Modlitba:
Ježišu Kriste, prišiel si nás formovať na Boží obraz, ale naša myseľ je taká tupá, že
to až vtedy badáme, keď nás o ňom učíš. Prosíme Ťa, posvieť si na našu temnotu
Tvojím svetlom, pretože len Ty poznáš náš smäd. Ochotou a čistým srdcom si
želáme, aby si prišiel medzi nás, a prosíme priveď nás až k prameňu evanjelia aj
dnes. Náš drahý Spasiteľ, Ty si svetlo sveta a máš moc osvietiť všetkých ľudí.
Daruj nám, aby sme Ťa rozpoznali v Tvojom slove, prijali Tvoju vôľu a poslúchali
len Teba! Ty vidíš, že naša pozemská múdrosť nás zväzuje a strháva. Ty dobre
vieš,  že  my sami nie  sme schopní  podržať  naše  životy i ostatných,  sme len  v
Tvojich rukách. Všemohúci Kristus, Pane náš, Ty si priateľ úbožiakov, daj nám
jednoduché srdce, aby sme ťa mohli prijať s radosťou!
Pokorný  a nás  milujúci  Ježišu,  obnov  v  nás  ducha  detstva  a  daj  nám pocítiť
nebeskú príťažlivosť, ktorú zachovávaš v našom smere. Ďakujeme za Tvoju silu,
za duchovnú obživu, odvahu a blízkosť smerujúcu k nám za posledný týždeň.
Prosíme,  pošli  nás  do  tohto  sveta,  aby  sme pripravili  Tvoju  cestu  s  vierou,  s
nádejou a s láskou. Otvor nám – prosíme – brány Tvojho kráľovstva i všetkým
ľuďom, ktorí  k Tebe utekajú a len od Teba očakávajú pomoc.  Prosíme,  staň sa
pastorom nášho uctievania,  Posvätiteľom našich myšlienok, múdrym Učiteľom
našich  myslí,  požehnaným Doktorom našich  tiel  a  Strážcom našich  duší,  aby
vždy sme sa všetci držali len Teba. Prosíme, postaraj sa o nás teraz a za každých
okolností. Amen.

Textus: Druhý list apoštola Pavla Korinťanom 12, 7b-10
„Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby
ma udieral, a tak aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby sa
odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale
prejavuje v slabosti.“ Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo
mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach,  v hanobení,  v



núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som
slabý, vtedy som silný.“

Kresťanské zhromaždenie vďakyvzdania, drahí bratia a milé sestry v Pánovi
Ježišovi Kristovi!

„Aby  som  sa  nepovyšoval/  nepovyšovala” –  reční apoštol  Pavol.

Týmto  argumentuje  vôľu  Pánovu  vo  vlastnom  živote.  Nechváli  sa  pred

Korinťanmi, ale úprimne rozpráva, ako ho Boh vychoval k pokore, ako v ňom i

cez neho splnil všetko, čo hovoril. Toto je prvé posolstvo Božieho slova od Ducha

Svätého pre nás v túto chvíľu. Ten, kto sa chváli, nech ani dnes nevymenúva svoje

práva. Nech si neuplatňuje právo hovoriť, ale uvádza, že hovorí a koná v mene

Ježišovom.  „Ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.” (IK

1,31) Aj  prorok  Jeremiáš  oveľa  skôr  hovorí  to  isté: „Takto  hovorí  Hospodin:

„Múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou, silák nech sa nehonosí svojou silou a

boháč svojím bohatstvom. Kto sa však chváli, nech sa chváli tým, že je rozumný a

pozná mňa,  lebo ja  som Hospodin,  ktorý uskutočňuje  milosrdenstvo,  právo a

spravodlivosť  na zemi,  veď v tom mám záľubu,“  znie výrok Hospodina.“ (Jer

9,22-23) Jedným  z  hlavných  dôvodov  celkového  zlyhania  človeka  i rozpadu

spoločenstiev  je  práve  povýšenectvo  a  arogancia.  „Aby  som sa  nepovyšoval“

opakuje apoštol Pavol až dvakrát a chce, aby si Korinťania do svojich sŕdc mali

pevne zaryté jeho argument, lebo aj on vie svoje o vlastnom živote. 

Drahí  bratia  a milé  sestry!  Častokrát  my to  nevieme,  ale  Pán vie,  prečo

dopustí  v našom živote ostne.  Jedine  On vie,  čo  robí.  Apoštol  Pavol  hovorí  o

ostni.  Prehlbuje  otázku  svojho  utrpenia.  Z  vôle  Božej  sa  do  jeho  tela  dostala

choroba, ako to trpko nazýva: satanov posol. Trikrát márne prosil, aby ho Pán od

Neho vzdialil,  Boh  však  považoval  za  správne  ponechať  tento  osteň  v  živote

apoštola. Koľkokrát, a v rôznych podobách, začujem slová „prečo“ a „ako“, z úst

bratov a sestier  a za  týmito  slovami je  vždy skutočná realita  našich  životov a

Božie  spytovanie  sa.  Pri  každej  návšteve  rodiny  počas  osobného  rozhovoru



otázka „prečo?“ je stále aktuálna. Prečo táto Zem plodí tŕne a bodliaky aj v našom

duchovnom živote? Prečo nám Pán umožňuje zostať v tom, proti čomu tak veľmi

bojujeme? Za čo sa tak vrúcne modlíme? Za čo sme už toľko vykonali, a napriek

tomu na to nikto nevie odpoveď? Sme tŕňom v oku Pánovom? Zostáva, pretrváva

v nás, je to tam v našom tele. Choroby, psychické stavy, s ktorými sa musíme

naučiť žiť. Je to fyzické a duchovné utrpenie, v ktorom Boh umožňuje človeku

nemyslieť  na  to,  aké  by  bolo  dobré  všetko,  ale  aký  je  vo  svojom  živote  v

skutočnosti. Medzi zjavom a realitou je veľký rozdiel. Zjavenie človeka a Božia

realita. Apoštol Pavol a všetci kresťania sa musia naučiť, že prítomnosť Boha je

jediným skutočným záchytným bodom v našom živote. Požehnaný lekár napísal

recept v núdzi, ktorý je potrebné tolerovať, prijať život taký aký je a lipnúť na

Bohu, „pridržiavať sa však Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili až dodnes.“

(viď. Joz 23,8)

Pavol, hoci je chorý, má osteň, stále slúži. Až nadmieru svojich síl. Toto nie

je o Ňom, ani o tom, čo prebýva v ňom, ale o bohatom Božom dare: o milosti. Boh

odpovedá a aká šokujúca je táto situácia... Pánova odpoveď znie: „Stačí ti moja

milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (II. Kor. 12: 9a)!“ Boh každého

z nás informuje  o tom, čo skutočne potrebujeme.  Jeho informačnou tabuľou je

práve Ježišov kríž a Ním ponúknutá milosť. Čo to je? Presnejšie čí drahocenný

dar  stačí  na  celý  život?   Bohužiaľ  my  v  našej  konzumnej  spoločnosti  nikdy

nevieme povedať: To stačí. Boh učí človeka správne merať. Každý, kto v Neho

verí a žiada Ho o pomoc, by mal mať skúsenosť s tým, že Boh poskytuje úžasnú

ochranu, ale že tiež používa svojho sluhu, posilňuje ho a pomáha v jeho slabosti

a v jeho utrpení pri výkone služby. Milý brat a drahá sestra! Boh ti prikazuje byť

prítomný  tam,  kde  si  najslabší.  Pomáha  tiež  v  nechránenom,  osirelom,  v

nezdravom prostredí a v situáciách. Pozrime sa iba na naše rady a uvidíme, kto

sedí v našom chráme. Siroty, vdovy, chorí a ponechaní napospas života, tí, ktorí



vedia, že to nepôjde od seba, ale ich jedinou nádejou je Boh, a preto uvalia naňho

svoje starosti.

Pavol neustúpil a nepovedal, že ja sa cítim zle a čo by som pre vás mohol

urobiť. Nepovedal, že nemôže začať, pretože jeho lieky ešte neboli naordinované.

Nepovedal, že musí absolvovať sériu vyšetrení a ak si bude istý, obdrží výsledky,

pôjde. Pavol svoj cieľ si stanovil mimo seba. Cieľom nebol on, ale príčinou celého

jeho  pôsobenia  bol  Boh  útechy,  ktorý  ho  povolal.  Pavol  nebol  ponorený  do

bolesti, nehľadal cestu von, neospravedlňoval sa, ale dovolil Bohu, aby cez Neho

konal. Veľkou otázkou je, k čomu slúži naše utrpenie v našom živote? Čo Pán

dosahuje  prostredníctvom  našich  slabostí?  Dosiahne  svoj  cieľ?  Navyše,  koho

oslovuje Pán prostredníctvom našich slabostí? Na čo sa zameriavame? Na to, že

to bolí, alebo že je tu niekto, kto ma môže vyslobodiť z mojich bolestí, a ja hľadám

spoločenstvo  s  Pánom. Na čo  sa  zameriavame? Na vlastnú ľútosť  alebo idem

navštíviť svoju sestru a brata vo viere, prečítam v jeho spoločenstve slovo Božie, a

utvrdím ho v modlitbe, a tak sa prostredníctvom modlitbového spoločenstva tiež

posilňujem i ja. Na čo sa pozeráme?! Na ťažkosti, ktoré Boh požehnal, lebo mi

ponúka  silu  milosti  uprostred  všetkých  týchto  ťažkostí  a  bol  som  schopný  /

schopná urobiť to, čo som vykonať mal /  mala. Kresťan prijíma zhora silu pre

život a službu v utrpení.  Stav slabosti  môže byť nadmieru plodný. Božia moc

existuje, aj keď je človek slabý. V tejto situácii skutočne prežíva, čo znamená Jeho

postačujúca milosť.

Viete, kde ja osobne najsilnejšie prežívam silu modlitby? Počas návštev v

nemocnici.  Modlitba  Pána  má  takú  duchovnú  moc,  pretože  keď  sa  spolu

dostaneme  s chorými  do  výšok:  „Nech  sa  stane  tvoja  vôľa,“  Hlas  chorého

nezmĺkne,  ale  je  posilnený,  a presvedčivo  volá  k Pánovi.  Odtiaľ  ja  vždy

prichádzam  posilnený  domov.  Bez  Boha  niet  kresťanskej  služby.

„My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše.“

(viď  Žid  10:39).  Job  neustúpil,  ale  posilnil  svoju  manželku:  „Hospodin  dal  a



Hospodin  vzal,  nech  je  požehnané  meno  Hospodina.“ (Job  1,  21).  Slúžiť  s

radosťou v slabosti  a  v  biede  je  viera.  Aká odlišná  je  táto  cesta  od  velikánov

dnešného sveta.  Namiesto  arogancie  a  povýšenectva  je  všetko skryté  v našich

slabostiach skrze Kristovej milosti. ambiciózna výmena hrdinov malého života a

každodenného života. Prečo práve Monika Podolinská, v tom čase ako riaditeľka

Základnej školy v Muráňskej Dlhej Lúke mohla prevziať jednu z ocenení Bielej

vrany v Bratislave v roku 2016? Lebo s presvedčením tvrdo pracuje na svojich

kolegoch pri riešení situácie rómskych detí a výsledkom jej práce bol založenie

detského zboru, ale ona i dnes v demokratickej krajine musí vysvetľovať, že má

obrovský zmysel zaoberať sa s deťmi v núdzi. Biela vrana je v skutočnosti každý

kresťan, ktorý sa nepozerá na seba, ale na Boha. Biela vrana. Je len málo tých,

ktorí konajú vo vedomí svojho povolania a nie v prospech svojej osoby. Je len

málo tých, ktorí položili svoje životy do rúk Ježiša, ktorý nás i dnes môžeme iba

učiť a dokonca učiť v pokore a umiernosti. (pozri Matúš 11:29) Ježiš bol poslušný

až na kríž. (Fil 2,5) Veľkým pokušením dnešného sveta je arogancia, ale Božia

milosť  by  nás  mala  povzbudiť,  že  na  všetko  stačí.  Odolať  zaťaženiu

každodenného života,  vidieť  nejasné  videnie  zajtrajška,  prekonať  pochybnosti,

kráčať  do  hĺbok  a výšok,  vie  len  človek  žijúci  v milosti  a z milosti,  lebo  je

presvedčený: „že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani

budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude

nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. (R

8:38).“ Milí neodlučiteľní a Bohom milovaní! Vedzte, že Pán má s nami plán, ako

to kedysi  mal  s Pavlom,  ktorého navštívil  i satanov posol  a pretrvával  v ňom.

Amen.



Modlitba 
 „Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž
rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo,
jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi.“ (R 3,22-24)

  „Radujte sa s dcérou jeruzalemskou! Plesajte v nej všetci,  čo ju milujete.“ (Iz
66,10)

 „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca
obhajcu – Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no
nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“(1Jn 2,1-2)

 „Ani slovo sa nestratilo z tých dobrých prísľubov,  ktoré dal Hospodin domu
Izraela. Všetko sa splnilo.“ (Jos 21,45)

 „Ja som, Hospodin, iného niet. Utváram svetlo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a
tvorím biedu. Ja, Hospodin, to všetko tvorím.“ (Iz 45,6b-7)

 „A Pán nech vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.“ (2Thes
3,5)

Modlitba Pánova 

Ofera: „No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom.”(2Tes 3,3)

Požehnanie: „…lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu, poznanie Boha viac ako
spaľované obety.”(Oz 6,6)

Záverečná pieseň: 253: „Buďže so mnou Pane...“


