
9. po Trojici – 9.8.2020 

Pokloň sa.... 

„Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé. On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z ruky bezbožníkov. Zažiari svetlo spravodlivému 

a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Spravodliví, radujte sa v Hospodinovi, vzdajte vďaku Jeho svätému menu“ (Ž 97).  

 

Filipským 2:5-11 „Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu božiu a svoju rovnosť s Bohom 

nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil 

ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu 

meno nad každé  meno, aby sa v Ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi aj na zemi aj pod zemou 

a každý jazyk aby na slávu boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán“.  

 

Mládežnícka pieseň: Pokloňme sa teraz pred Kráľom.... 

 

Hovorí sa, že keď chcete schudnúť, máte si zavesiť na viditeľné miesto oblečenie aspoň o 2 veľkosti menšie. To vás 

potom bude inšpirovať k tomu, aby ste sa snažili so sebou niečo robiť. Tie šaty sú teda cieľ, ku ktorému máte dospieť. 

Vraj to pomáha aj mozog presvedčiť, aby sa vám darilo a aby ste do daného cieľa naozaj došli.  

 

Apoštol Pavol  túto „stratégiu“ asi poznal, pretože keď hovoril o jednote a láske medzi kresťanmi v cirkvi aj mimo 

nej, keď hovoril o postoji pokory a odovzdanosti Bohu, dal Filipským aj nám príklad v Ježišovi Kristovi. Akoby nám 

Ježišov obraz zavesil na viditeľné miesto a povedal: toto je váš cieľ. Stať Písma z listu Filipským 2 je známy hymnus 

o Ježišovi, ktorý pravdepodobne Pavol rozvil okolo prvého vyznania viery v cirkvi a tým sú posledné slová 

prečítaného textu: „Ježiš Kristus je Pán“. O Ježišovi Kristovi, v ktorom sa spája pomenovanie „Syn človeka“ ako 

symbol služobníka a pomenovanie „Pán“ ako symbol Vládcu a Boha, sa z tejto piesne dozvedáme niekoľko dôležitých 

informácií. 

 

1. Ježiš a Otec sú si rovní. Ježiš je tu opísaný ako Boh, ktorý nemá začiatok a ktorý bol so svojim Otcom 

od vekov. Zároveň je tu použité slovo „podoba“, ktoré naznačuje, že Ježiš je nebeským človekom a tak ako 

jediný napĺňa Božie určenie byť Božím obrazom. Teda: Pán Ježiš je 100% Boh, ktorý existoval stále, ešte 

pred stvorením sveta a je si so svojim Otcom rovný. Pán Ježiš je aj 100% človek, ktorý nám ukazuje, 

aké je to stať sa Božím obrazom alebo rešpektovať v sebe podobu Božiu, ktorú sme dostali pri stvorení.  

Túžba „byť ako Boh“ je v nás od prvého hriechu. Paradoxne to, čo sme dostali ako dar, sme chceli a stále chceme 

dosiahnuť vlastným úsilím a snahou. Robíme všetko preto, aby sme boli ako Boh. Zabúdame na to, že to nie je 

v našich hriešnych silách. Naša obnova na Boží obraz sa nestane samovoľne, ani nie len vďaka nášmu úsiliu, ale 

jedine tak že sa necháme Ježišovi meniť na Božiu podobu. Jedine tak, že budeme na tejto premene spolupracovať 

s Pánom Ježišom. 
 Ak chceme byť iným, lepším človekom, ak sa chceme podobať na Boha, potom je načase začať s Ježišom 

pracovať na našej premene. Tá začína premenou v mysli. Ide o naše postoje. Ide o to, či sa dáme pod vládu 

Božieho slova  a necháme Ježiša, aby nás On úplne pretváral zvnútra. Iba tak môžeme byť iní, lepší.  

 

2. Ježiš vzal na seba podobu služobníka. Kto by to robil? Z kráľa sa stal „šašo“. Ježiš sa rozhodol, že 

túto cestu prejde: cestu od božskosti a slávy ku služobníkovi až na smrť. Urobil to celkom dobrovoľne. 

Biblia používa slovo „vyprázdniť“, totálne sa vzdať, nenechať si ani kúsok. V rôznych bájach 

a povestiach bohovia zostupujú na zem a stávajú sa súčasťou ľudského sveta, ale stále si ponechávajú akési 

zadné vrátka. Ježiš však nič také neurobil. Práve naopak: išiel ešte ďalej, keď sa ponížil a bol poslušný až do 

smrti na kríži.  

My často krát nasledujeme toho prvého Adama, ktorý si myslel, že byť Bohom a skutočným človekom znamená iba 

vládnuť a nechať si slúžiť a budovať si pozíciu, v ktorej nás všetci poslúchajú  rešpektujú. Ale Pán Ježiš nám ukázal, 

že byť Bohom a pravým, hodnotným a skvelým človekom znamená poslúchať a rešpektovať Boha až na smrť. Tým 

najväčším krokom ku človečenstvu a späť ku Božej podobne je teda služba voči ľuďom  a poslušnosť voči Bohu.  

 Ježiš sa nezdráhal zostúpiť do tohto zlého sveta, aby nám priniesol záchranu. Neváhal sa obetovať a vzdať sa 
všetkého kvôli nám. V tomto Ho máme nasledovať. Niesť svoj kríž, kráčať cestou pokory, mať bázeň pred 

Hospodinom a mnoho lásky voči iným. Len vďaka tomu, že Ho budeme nasledovať, bude nám pridelená Jeho 

spravodlivosť  a my budeme zachránení pre večnosť.  

 

3. Ježiš bol Bohom povýšený. Tak Boh odpovedal na Ježišovu poslušnosť a poníženie. Boh si všíma svojich 

verných v ich trápení a chystá pre nich oslávenie, ktoré sa netýka tejto zeme, ale večného života. Z Ježiša sa 

tak po diele spásy a vzkriesení stal Pán – Kyrios, ktorý má moc. Ježiš dostal od svojho Otca plnú moc, 

rovnakú akú má On. Ježiš už nie je obmedzený ničím ľudským, zemským, hriešnym.  Stal sa Pánom, 

lebo sa ponížil, trpel a zomrel ako výraz poslušnosti svojmu Otcovi. Ježiš nezostal slabý na kríži, ale je 

mocný v nebesiach a so svojou mocou stále prítomný na tomto svete. Nikto iný, iba On je Pán.  



V živote nás stretávajú chvíle, udalosti a ľudia, ktorými sme presvedčovaní, že Ježiš nemá moc. Že je slabý voči zlu 

a smrti. Že tu nemáme žiadnu pomoc ani podporu. Že na nás Boh zabúda. Zabúdame na to, čo je v Písme zjavné a čo 

sa tam o Ježišovi vyznáva. On je Pánom nad všetkými mocnosťami, ktoré tu boli, sú a budú. Nikto nie je väčší ako 

On, nikto nie je mocnejší ako Kristus, nikto Mu nemôže zabrániť dosiahnuť to, čo si zaumienil. A to je dobrá správa 

pre nás. Mali by sme si neustále opakovať: Ježiš Kristus je Pán – lebo to je vyznanie o Jeho moci a láske.  

 Kristus kraľuje nad svojou cirkvou, aj týmto svetom, aj nad peklom, aj nad svetom budúcim. Toto poverenie 

prijal ako dar, keď Ho nebeský Otec povýšil do tejto funkcie. Cieľom Ježišovho vyvýšenia je aj naše povýšenie. Lebo 
ak s Ním žijeme, s Ním budeme aj vyvýšení. Kým sme na tomto svete – tak ako Ježiš – sme poddaní aj svetským 

aj diabolským mocnostiam, ale keď nás Pán vezme z tohto sveta, budeme poddaní iba Jemu a vyvýšení do 

pozície Božích detí a to vďaka Ježišovmu poníženiu a krížu. To je naša budúcnosť, ktorá platí a je nemenná.  

 

Ježiš Kristus je Pán – je Boh a človek, je našim obrazom, ktorý máme kopírovať. Vzdal sa všetkého v prospech nás 

a my sa máme vzdávať svojho „ja“ v prospech Pána Boha a v prospech blížnych. Po tom, ako bol Ježiš ponížený, Ho 

nebeský Otec povýšil tak, že raz sa pred Ním skloní každý, aj ten, kto v Neho verí aj ten, kto Ho odmieta. Na 

povýšenie sa môžeme tešiť aj my – je to plán pre našu budúcnosť vo večnosti. A to všetko vďaka Ježišovi. Vyznajme 

o Ňom aj my: Ježiš Kristus je Pán. Amen.  


