
Piatok 21. júla 2017 

Piesne: ES č. 344, 423 

Text: 2K 1, 1 – 10 

„Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Ktoré skúsenosti viery sú pre veriaceho človeka dôležitejšie? V Korinte boli kazatelia 

chváliaci sa extatickými duchovnými zážitkami a charizmatickými prejavmi viery. Apoštola 

Pavla považovali za málo duchovného, dokonca za nudného kazateľa. Pavel mal zrejme aj 

extatický druh duchovnej skúsenosti, ale sa tým nevystatoval. Keď hovorí o človeku, pred 

štrnástimi rokmi uchvátenom do tretieho neba, ba až do raja, zrejme podľa viacerých 

vykladačov hovorí sám o sebe. Nechcel sa však podobať korintským kazateľom, ktorí 

prepadli chválenkárstvu duchovnými zážitkami. Vie, že aj tieto skúsenosti budujú vieru. Ale 

vie aj o mocnejších duchovných skúsenostiach, ktoré mu Pán dal poznať, a to v utrpení, ktoré 

prežíva na vlastnom tele ako osteň. Nevieme, aký osteň má na mysli, či to boli problémy so 

žalúdkom, očná choroba, epilepsia, alebo depresia. Po 1900 rokoch ťažko u pacienta zistiť 

diagnózu. Osteň, ktorý ho depce, môže mať mnoho podôb. Vďaka tomuto ostňu však Pavel 

poznáva veľkú Božiu milosť, a to nasledovne:  

1. Božou milosťou je pre neho skúsenosť, že ho v slabosti a utrpení potešuje Pán Boh (2K 1, 3 

– 7). „Otec milosrdenstva a potešenia“ je pri ňom, a to mu dáva silu vydržať.  

2. Božia milosť je pre neho aj to, že sa v slabosti a utrpení stáva pokornejším. Viac sa učí 

počítať s Bohom ako so svojimi silami.  

3. Božia milosť je aj fakt, že sa v pokore stáva milosrdnejší ku iným. Kto má vysokú mienku 

o sebe, je často nemilosrdný k druhým, ktorí sú slabší. Utrpenie a slabosti učia človeka byť 

zhovievavejším k druhým v ich slabosti. 

4. Božia milosť sa prejavila pri apoštolovi Pavlovi aj v tom, že prijal svoje utrpenie a zmieril 

sa s ním. Nemal slabú vieru, lebo nebol uzdravený. Jeho viera v Pána Boha bola veľká a 

prejavila sa aj v tom, že prijal svoj údel ako Božiu vôľu.  

To je zaiste cenná duchovná skúsenosť, keď aj za „osteň“ vieme Bohu ďakovať, lebo nám dal 

poznanie vzácnej Božej milosti, aké by sme inak nezískali. Amen.  

 

Modlitba:  

Drahý Pane Bože, Ty najlepšie vieš, čo potrebujeme v našom osobnom živote zažiť, aby naša 

viera zmocnela a rozhojnilo sa v nej poznanie Tvojej milosti. Ak nám aj dávaš do života 

„osteň“ utrpenia, daj, aby nás viac ako otázka: „Prečo?“ viedla otázka: „Čo nás tým chceš 

naučiť?“ Prosíme Ťa, drahý Pane, o Tvoje potešenie, ak by sme si v slabosti zúfali. Prosíme 

Ťa aj o silu prijať Tvoju vôľu vo svojom živote. Ďakujeme za to, čo nám dávaš zo svojej 

milosti aj v utrpení poznať. Amen. 
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