
Chválim sa slabosťami            3. pôstna nedeľa  7.3.2021 
Piesne: 80, 92, 83, 103, A30                   Texty: Ef 4,1-9 / Lk 4,13-37 
Text: 2K 12,7-10 
„Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa 
nepovyšoval. Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; 
lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne 
moc Kristova. Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach 
pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.“ 

Milé sestry, milý bratia.  
Každý z nás sa už pravdepodobne stretol s niekým, kto mal veľkú potrebu sa pri nás pochváliť. Ľudia 
prichádzajú za vami s hrdosťou čo dosiahli, aký skutok vykonali, alebo aký majetok nadobudli. S takýmto 
fenoménom, alebo potrebou ukazovať sa ostatným len v tom najlepšom sa stretávame od maličkých detí 
v škôlke. Niekedy to pretrvá až do dospelosti. Existujú ľudia, ktorí skôr ako sa vás opýtajú: „Ako sa máte?“, 
alebo „Čím teraz žijete?“ tak sa pochvália. Čiže aby som  to zhrnul. Chválime sa niečím pozitívnym, niečím 
dobrým čo sa nám stalo, alebo čo sa nám práve deje.  
Ale, čo takto chváliť sa svojimi slabosťami? A čo sú vlastne naše slabosti? Milý brat milá sestra, aké sú tvoje 
slabosti? A teraz nenarážam napr. na polnočnú večeru. Slabosť, to je naša neschopnosť niečo na sebe 
zmeniť. A keď som tak uvažoval nad tým ako zadefinovať slabosť, alebo ju popísať narazil som na jedno 
video v ktorom sa spýtali malého dievčatka čo si predstavuje pod slabosťou. Dievčatko odpovedalo:  „Keď 
sa snažíš niečo rozbiť ale nedokážeš to".  
Ale ako zadefinovať slabosť? Je to naozaj široký pojem. Slabosť je niečo čo nedokážeš ty sám na sebe 
zmeniť! Môže to byť naše fyzické obmedzenie, môže to byť aj choroba. Môže to byť naša  neschopnosť  
reagovať správne, odpúšťať, nesúdiť, nemilovať, keď by sme mali. Slabosť znamená, že nemáme to, čo je 
potrebné. 
Znamená to, že nie sme zvrchovaní, ani vševediaci, ani neprekonateľní. Nemáme kontrolu často ani nad 
svojim životom, nevieme všetko. 
Slabosť znamená, že zúfalo potrebujeme Boha. Je dôležité, že naša slabosť je pozvánkou od Boha ku Bohu, 
ak sme ho ochotní počúvať otvoreným srdcom!  Toto nás privádza ku takým trom veciam.  
PRÍĎ KU KRISTOVI ÚPRIMNE S VIEROU, ŽE SI MILOVANÝ! 
Sú dni kedy na nás naše slabosti doliehajú viac. Veľa vecí sa popri tom pokazí a zrúti. Cítime možno hnev, 
zmätok, bezradnosť.  Milá sestra, milý brat. Čo robíš v takejto situácii? Zvaľuješ vinu na Boha, alebo to 
vnímaš ako priestor Božieho konania? Slabosť je neraz pozvánkou prísť bližšie ku Kristovi, ktorý nás miluje.  
Často si myslíme, že len my najlepšie vieme čo potrebujeme, ale toto úplne nie je pravda. Boh pozná naše 
myšlienky, pocity a srdcia lepšie ako my sami. Veď On  pozná aj počet vlasov, ktoré máme na hlave (Mt 
10,30).  On vie, čo potrebujeme a je schopný a ochotný sa o nás postarať. Veď „Pozrite na nebeských 
vtákov: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeských ich živý. Či nie ste 
omnoho viac ako oni?“ (Mt 6,26). Aj keď často pochybujeme, aj keď sme špinavý hriechom, aj keď sme 
zmätení z toho, čo sa v našom živote deje, môžeme bežať ku Kristovi. Môžeme v modlitbe s otvoreným 
srdcom prestúpiť pred Neho a On nás v svojej milosti a láske k nám vypočuje a príjme. Veď aj Apoštol Pavol 
hovorí:  „Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa!“ Pavol zápasí, aby ho slabosť neobmedzovala. 
No požadované nedostane. Uvedomuje si dôvod, prečo to Boh z Jeho života neodstráni – aby sa 
nepovyšoval. Slabosť nás chráni pred povyšovaním samého seba. Povyšovanie – je blízke pýche.   
PRÍĎ KU KRISTOVI A OBDRŽ JEHO SILU! 
Môžeme mať obrovskú fyzickú silu, môžeme chodiť pravidelne na tréningy, pravidelne a dostatočne spávať,  
ale aj napriek tomu, nikdy nedosiahneme to, že sa zbavíme všetkých našich slabostí.  
Pravdou totiž je aj to, že nech sme akokoľvek silní či vyšportovaní, všetci sme slabí – slabí v náklonnosti 
k hriechu. My sami nedokážeme odolať či odstrániť hriech z našich životov. Ale ak kráčame ku Kristovi, On 
je verný a stojí pri nás. Práve tie prázdne miesta aj naše slabosti akoby vypĺňal svojou láskou! V tom je naša 
sila že On prv miloval nás vzdal sa všetkého a všetko nám aj dal! Svojou smrťou na kríži. To je paradoxom 
vzkriesenia a našej záchrany. V smrti, potupení a hanbe Kristus nad všetkým víťazí poráža aj samotnú smrť  
a stáva sa kráľom. Práve v  slabosti – vo smrti  Kristus dokázal svoju silu. A porazil aj tvoj hriech, ktorý ťa robí 
slabým! Preto len v Kristovi je naša sila. V Bohu ktorý porazil aj samotnú smrť!  
PRÍĎ KU KRISTOVI A KONAJ! 
Ak je človek silný, nehľadá pomoc u iného, ale chce si pomôcť sám. Tiež ak je človek bohatý nehľadá 
možnosti ,kde by získal ďalší príjem. Ale ak je človek slabý, je odkázaný na pomoc či podporu iného. Aj my 
sme odkázaní na Boha, ktorý pôsobí cez naše slabosti. Práve vďaka Nemu môžeme byť aj plný Kristovej sily! 
A vďaka tomu, sa môžeme tešiť aj z vecí v ktorých sme doteraz videli iba bolesť, smútok či plač. 
Toto vidíme aj na živote ap. Pavla. Bol schopný chváliť Boha aj keď trpel, aj keď bol vo väzení. Nechal Boha 
nech pôsobí v jeho slabostiach a to prehĺbilo jeho vzťah k Bohu. Nech prežívame v živote rozličné skúšky, či 
už krátke, alebo trvajúce po celý život, buďme spokojní v Ježišovi. Buďme spokojní tak, že sa budeme 
schopní  chváliť sa svojimi slabosťami.  Aj cez ne zázračne prejavovaná Kristova moc. Samozrejme že nás to 
nemá viesť ku akejsi pasivite. Niekto by si mohol povedať, že pokiaľ mám Krista vo svojom živote už 



nemusím absolútne nič robiť. Ale nie je tomu tak. To čo je treba robiť, keď máme Krista vo svojom živote 
môžeme vidieť opäť na apoštolovi Pavlovi. Veril, zvestoval evanjelium, modlil sa, učil, chválil Boha a miloval. 
Jeho svedectvo má privádzať aj nás ku konaniu. Pretože vieme, že za nami stojí Boh. 
Takže nech pociťujeme akékoľvek slabosti, alebo  sme v hocijakom období nášho života, chváľme v ňom 
Boha. On nám dáva poznať, že sme milovaní, že sme plní Jeho sily! Je našim Pomocníkom, Radcom 
a oporou. On koná v našom živote aj, keď to možno často nevidíme či prehliadame. Tak konaj aj ty pre 
Neho v tomto svete a v tejto náročnej dobe. Otvor svoje srdce a oči pozoruj ľudí a svojich blížnych okolo, 
lebo nie si sám kto má veľa slabostí a je slabý!  Svieť svojím životom a ukáž aj ostatným ako sa môže Kristus 
dokonávať aj v tvojich slabostiach.  Amen  

(F. Kriško – študent 5. ročníka ev. teológie) 

Milodary 
Pán života a smrti odvolal spomedzi svojich blízkych Janku Surovčekovú. S láskou na ňu spomína manžel 
s deťmi a blízka rodina. Prosia o potešenie, Božie vedenie do ďalších dní. Z vďačnosti obetujú pre potreby 
CZ: manžel s deťmi 360,-Eur; svatka Elena Cibuľová 20,-Eur; švagriná Viera Kompišová s dcérou Soňou 
Gulanovou 40,-Eur; Jozef Surovček 20,-Eur; netere Jana Gajdošová 50,-Eur; Viera Boďová 20,-Eur; 
sesternice Oľga Vodrážková 10,-Eur; Danka Kompišová 10,-Eur; Anna Ivančíková 10,-Eur; bratranec Vladimír 
Kompiš 10,-Eur; rod. Kermietová 20,-Eur; rod. Čatlošová 20,-Eur; Saverová 20,-Eur; rod. Žišková 20,-Eur, rod. 
Malecká 10,-Eur; Miroslava Bendíková 20,-Eur; Marika Bobríková 20,-Eur; priateľky Marta Švihrová 10,-Eur; 
Ružena Jankovičová 10,-Eur; vrstovníci 80,-Eur; členovia divadelného súboru ahoJ 50,- Eur.  
Pri poslednej rozlúčke s Jánom Bendíkom obetujú sesternice Iveta Benková a Eva Scholtzová 40,-Eur; 
Jaroslav Hapčo 10,-Eur; susedia na plynofikáciu 95,-Eur. 
Pri úmrtí Etely Bendíkovej obetuje Jaroslav Hapčo 10,-Eur.  
Na plynofikáciu prispeli manželia Elena a Tibor Lehotskí 70,-Eur.  
Ďakujeme za prinesené milodary, oferu a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:  10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 

18:00  online pôstne večerné služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo 
piatok:  18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 
sobota:  10:30   online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:00  RTVS3 – služby Božie 
                            18:30   online mládež 
nedeľa:             10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo 
                            10:00 RTVS1 – služby Božie – Modra - Kráľová 
SODB  2021 
V dňoch 15.2.-31.3. prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Vzhľadom k tomu, že sčítanie prebieha 
elektronicky ponúkame možnosť pomoci pri tomto sčítaní. Stačí kontaktovať br. farára na tel. čísle 0918 
828 329.  
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme 
zodpovednosť za svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej 
a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme:  
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom  
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok 
- telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, 
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky 
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu. 

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe

