
Nedeľa po Vstúpení – 2.6.2019 

Poznaj Boha 
Duchu svätý, príď so svojou mocou a priprav naše srdcia na počutie aj prijatie Božieho slova. 
Nech nie sme iba tými, ktorí vnímajú slová, ale myšlienky sú im ukradnuté, ale nech plne 
pochopíme, prijmeme a žijeme slovo nášho Boha v každodenných starostiach aj sviatočných 

chvíľach. Amen.  

 

Efezským 3:20-21 „Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, 

ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu 

buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. 

Amen“.  

 
Niekedy si to nevieme alebo nechceme priznať, ale máme svoje limity. Tie 

telesné nám obmedzujú danosti či sila nášho tela. Tie psychické zase 

skúsenosti, výchova a emocionálne zvládanie rôznych životných kríz. Tie 

duchovné limity sú dané túžbou poznávať Pána Boha a našou ochotou 

k modlitbe, čítaniu Písma či prichádzaním do spoločenstva. Je dobré poznať 

nielen svoje danosti a pozitíva, ale aj svoje limity a ten najnižší bod, ktorý ešte 

zvládneme prežiť. Je dobré vedieť, ako vysoko dokážeme vyskočiť, ale aj to, 

ako hlboko by sme mohli padnúť.  

 

Pri tom všetkom, my kresťania, musíme pamätať na to, že: ak nás život zrazí 

na kolená, teda dosiahneme najnižší bod svojho fungovania, máme vstať 

a prosiť Pána Ježiša o pomoc. Ak nám život dopraje úspech, teda dosiahneme 

najvyšší bod svojho fungovania, máme pokľaknúť a ďakovať svojmu Bohu 

za pomoc a požehnanie. Teda naše limity sú dané nielen nami, tým, čím sme 

a akí sme, ale sú dané aj Božou milosťou, láskou a slávou. Veď aj dnešný text 

nám pripomínal Ježišove slová: „veriacemu je všetko možné“ alebo aj 

„milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro“.  

 

Apoštol Pavol prosí, vo svojom liste, aj za nás: aby sme poznali Božiu 

lásku v celej jej kráse. Je to zaujímavá modlitba, pretože my sa často 

modlíme za zdravie, pokoj, požehnanie, materiálne dary, duševné potešenie, 

dobrých priateľov, úspech v práci či škole.... Iste aj to je v kompetencii Boha 

a ak o to prosíme v modlitbe, to znamená, že si uvedomujeme, že to všetko je 

darom od nášho nebeského Otca a nie je to len výplod našej sily či šikovnosti. 

Ale vo svojich modlitbách a túžbach by sme mali ísť hlbšie, k podstate 

a tou je podľa Pavla:  poznanie Božej neobmedzenej lásky, v ktorej sa 

ukrýva všetko, čo k životu potrebujeme, aj to po čom túžime, pre časnosť 

i pre večnosť.  

 



Naše modlitby majú svoje limity, lebo ich máme aj my, ale Boh ide vo svojej 

láske ďalej a bez limitov dokáže uskutočniť viac, akoby sme my mohli vykonať 

vo všetkej svojej sile a schopnostiach. Dokazuje nám to Ježišovo dielo 

záchrany a lásky na golgotskom kríži a v prázdnom hrobe. Človek nás môže  

milovať veľmi, ale nikdy nás nikto nemôže milovať tak, ako nás ľúbi On, Pán 
Ježiš. Svoje limity lásky a schopnosti snívať môžeme ukryť do Jeho 

nekonečnej milosti, lásky a plánov v budúcnosti nebeského kráľovstva.  

 

Pán Boh je dokonca bez limitov tam, kde sú naše rozumové limity 

veľmi nízke. Apoštol Pavol to aj hovorí: „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý 

ľudský rozum, nech chráni vaše srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi“ (Fil 4:7). 

Vďaka Bohu, jeden menej a druhý viac, dokážeme pochopiť a rozum  prijať 

súvislosti, učiť sa a vzdelávať, byť prakticky múdrymi a rozumne hodnotiť 

život. Lenže aj ten najrozumnejší človek na tomto svete má svoje obmedzenia 

v premýšľaní, v schopnosti prijímať ďalšie informácie alebo rozumieť životu 

ako takému. Tým najväčším obmedzením je hriech a napokon smrť. Preto by 

sme mali prihliadať vo svojom živote nielen na naše rozumové limity, ale 

aj na nekonečnú Božiu múdrosť a schopnosť vnímať život v jeho 

neobmedzenej forme, ktorá pochádza z existencie  a prítomnosti nebeského  

Otca.  

 

Naše limity sú dané našou pamäťou, našim mozgom, našimi skúsenosťami, 

sústredenosťou.... Stačí, že nás vyruší mucha a my už nie sme schopní vnímať 

to najdôležitejšie. Ale Boh ide vo svojom porozumení ďalej, keď vie viac, ako 

my  a dokáže brať do úvahy súvislosti medzi minulosťou, prítomnosťou 

i budúcnosťou. Hľadí na náš život z výšky a preto pozná viac, ako my 

poznávame, vie o nás viac, ako my sami o sebe. Dokazuje nám to v tom, ako 
riadi náš život, po akých cestách nás vedie, akým skúškam nás vystavuje. My 

nedokážeme pochopiť Božiu vôľu a preto nám nezostáva nič iné iba ju 

prijať s dôverou, že Boh dokáže spôsobiť v našom živote viac, ako 

rozumieme. 

 

To všetko robí podľa moci, ktorá pôsobí v nás a to je práve moc Jeho lásky. Tá 

sa prejavuje dnes, vo sviatočnom dni oddychu a pokoja, ale aj v bežnom dni 

plnom povinností, práce, zhonu, ťažkostí a krížov, ktoré si musíme niesť. 

V tom všetkom smieme rátať s tou mocou, ktorá nie je niekde mimo nás, ale je 

našou súčasťou: skrze Ducha svätého totiž Boh dáva svoju lásku tým, ktorí Mu 

dôverujú a ktorí  sa nechali viesť k poznaniu Božej lásky v Ježišovi Kristovi. 
Teda: Boh je neobmedzený vo svojej láske, dáva nám oveľa viac ako prosíme alebo rozumieme 
a predsa to, čo k nám z Božích dlaní prichádza môže byť  obmedzené našim osobným 

prístupom, našou vierou a túžbou vnímať Božie konanie v našom živote.  



Je len na nás, či sa náš život bude vyvíjať v rámci našich limitov alebo 

nelimitovanej Božej lásky, ktorá sa zjavuje v Kristovi a dáva nám viac ako 

prosíme alebo rozumieme. Nie je vytrhnutá z kontextu nášho života, ale je 

našou súčasťou a preto sa môžeme spoľahnúť na to, že Boh presne vie, čo 

potrebujeme, po čom túžime a hoci my to nevidíme alebo nevnímame, 

dostávame od Pána Boha viac, ako si vieme predstaviť. A to všetko v moci 

Ježiša Krista, ktorý nám skrze Pavla dáva zasľúbenie: „môj Boh však, ktorý  

upokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša“ (Ef 

4:19). Kiež sa tak stane aj pri  nás. Lebo práve láskou k nám je Pán Boh 

limitovaný. Amen 


