
Slabosť 2 
 
Modlitba krátka – DS príď a zasievaj svoje Slovo do dobrej pôdy našich sŕdc 
 
Rozsievač. Už vyše mesiaca čítam a modlím sa so B. Slovom – podobenstvo o rozsievačovi. Zvláštne 
na tomto podobenstve je viac vecí. Je jedno z troch, ktoré sa vyskytujú vo všetkých synoptických 
evanjeliách. A tiež je to podobenstvo, pri ktorom máme zachytený aj Ježišov výklad. 
Ježiš v ňom spomína 5 nebezpečenstiev, ktoré ohrozujú úrodu z prijatého B. Slova: 

 nepochopenie toho Slova, - kraj cesty a vtáci 

 nezakorenenosť - chvíľkovosť, - plytká pôda s kamenným podložím 

 denné starosti, - tŕnie 

 omámenie bohatstvom - tŕnie 

 a rozkoše života. - tŕnie 
 
Naposledy Mariška otvorila na OE pomerne náročnú tému slabosť. Nechceme byť chvíľkoví a tak pri 
tomto Slove ostávame aby sme dali šancu zakoreniť sa mu. A tým, že ho budeme rozoberať z iného 
uhlu a ďalej – chceme ho viac prežuť – prehlbujeme naše pochopenie. 
 
Najprv by som, rád ponúkol takéto tvrdenia: 
1. SLABOSŤ (tá, v ktorej sa prejavuje Božia sila) ≠ HRIECH. 
2. Naopak naša slabosť je miesto stretnutia sa s Bohom! 
 
Vysvetlím prečo si to myslím a ako som na to došiel. 
 
„Slabosť“ v Biblii 
Slovo, ktoré sa tu pre slabosť (v 2Kor 12:9) použilo je grécke „astejnaja“ astheneia. Keď som si 
študoval, kde všade sa toto slovo v Písme používa tak som zistil, že:  

 V evanjeliách a skutkoch je použité výlučne (a tiež v listoch – ale nie výlučne) na opis 
nejakého fyzického defektu a choroby (napr. žena s neduživosťou, muž chromý 38 rokov, ...) 

 Slabosť tela (napr. v Rim) 

 Duch prichádza na pomoc našej slabosti, keď nevieme za čo sa máme modliť. 

 Pavlova slabosť v ohlasovaní evanjelia, ktoré sa nezakladá na ľudskej múdrosti ale na Božej 
moci. (1 Kor,2) 

 Slabosť, ktorú s nami zdieľal Ježiš Kristus (Hebr 4,15: Veď nemáme veľkňaza, ktorý by 
nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. /  
alebo Mt 8:17: ...aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabosti 
a niesol naše choroby. 

 
Spoločným menovateľom tu je, že slabosť sa vždy spomína v spojení s niekým, kto si nevedel sám 
pomôcť a vedel o tom a priznal to. A hľadal a prijal záchrancu - spasiteľa! 
 
V kľúčovom verši z Písma (2Kor 12:9) z minulej prednášky, 
ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem 
radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. ... lebo keď som slabý, vtedy 
som silný. 

 Pavol opisuje, čo mu Pán povedal na to ako ho 3 krát prosil aby ho zbavil „ostňa“ (všetky 
ENG verzie a Botekov preklad to takto prekladajú. SK verzie to vyjadrujú tak akoby Pavol 
prosil Pána nech on odstúpi). 

 Boh reagoval zjavne ináč než o čo sa Pavol modlil! 

 Boh hovorí že „Stačí ti moja milosť, - milosť, ktorá je na 100% darom je dostatočná 



 a že Jeho sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ – sila dynamis, Božia sila v Biblii spojená 
vždy so zázrakmi. 

 Pavol skrze svoju slabosť, ktorá mu bola nepríjemná a chcel sa jej zbaviť zjavne zažil prielom 
a Pán ho niečo veľmi dôležité pre ich vzťah naučil, keďže o tom píše. Iný ako čakal ale zjavne 
lepší. 

 
Boh si vyberá nie to čo je silné a schopné ale čo je maličké. 
Lk 10,21: V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 
 
Verím, že Ježiš tu viac hovorí o postoji nášho ♥. Byť maličkými deťmi mocného Otca! 
 
Je teda veľmi kľúčové čo spravíme s našou slabosťou!? Ako na ňu zareagujeme? 
 
Nesprávna reakcia 

 maska silného 

 nepripúšťame a zotrvávame v (klamlivej) pozícii vlastnej sily a kontroly – „ja to zvládnem“ 
– a toto nás nakoniec dovedie k hriechu. Preto som povedal, že slabosť ≠ hriech. 
S nesprávnou reakciou na našu slabosť je k hriechu blízko. 

 Je to stav, kedy sa snažíme bojovať sami (napr. s hriechom) namiesto toho aby sme utekali 
k Pánovi. 

 Utekanie k zákonu. Ultimatívne získavanie spásy našou vlastnou silou. 

 Samospravodlivosť. 

 Sami si naplánujeme čo musíme spraviť aby sme mohli pociťovať Božiu blízkosť. 
 
Takáto reakcia nás izoluje od Boha a zažívania Jeho blízkosti. 
 
Ako teda reagovať na vlastnú slabosť? 
 

 Mariška nám minule vravela, že treba: 
o Neprekvapiť sa 
o Neznechutiť sa – skôr ďakujme za našu slabosť. 
o Nenechať sa oklamať – nepočúvať žalobcu 
o Vyniesť to na svetlo 
o Nechať si pomôcť – neizolovať sa 
o Byť so sebou trpezlivý a milosrdný 

 

 Čiže ide o to: zložiť masku sily a uznať vlastnú slabosť a fakt, že sami to nedáme. 

 Vzdať sa vlastných riešení! 

 Odovzdať sa do Ježišovej milosti. 

 Utekať k nášmu záchrancovi a spasiteľovi a prijať spásu, záchranu a pomoc ako nezaslúžený 
dar. 

 Učí nás to pokore, vďačnosti. 
 
Autorita je z poverenia (farizeji, zákonníci) ale moc je zo stretnutia s Bohom (Ježiš). 
 
A keď potom v našej slabosti môžeme zažívať Božiu zázračnú moc (ako o tom vraví 2Kor 12,9), 
znamená to, že naša SLABOSŤ JE MIESTO STRETNUTIA SA S BOHOM! 
  
 
 



Špeciálne to zažívame v čase vyeskalovanej slabosti – v čase osobnej kalamity až kolapsu. 
 
Moc a krása evanjelia spočíva v tom, že Ježiš premohol smrť! 
Po každej smrti, ktorú prežijeme s Ježišom nasleduje zmŕtvychvstanie! 
Keď sa stretávam so svojou bezmocnosťou, sme často len krok k víťazstvu! 
 
Ako zareagujeme: 

1. Zatvrdneme a utečieme k zákonu? 
2. Alebo sa vzdáme a odovzdáme sa do Ježišovej milosti? 

 
 
Svedectvá. 
Jožko - nemocnica 
Ogar – Žarnovica 
Ešte niekto? 
 
Úlohy na skupinky: 

 Kedy ste zažili, že ste sa cez svoju slabosť stretli s Bohom? 

 Pozdieľať sa o tejto téme – čo vám cez to Boh hovorí. 

 Ak máte odvahu vyneste na svetlo, odovzdajte Bohu a modlite sa za seba navzájom! 


