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   Táto Pavlova skúsenosť nám otvára novú 
perspektívu: keď si našu slabosť 
uvedomíme  a prijmeme ju, môžeme sa 
plne zveriť do náruče Otca, ktorý nás 
miluje takých, akí sme, a ktorý nám chce 
pomáhať na našej ceste. 

«Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 
prejavuje v slabosti.» (2Kor 12,9)

   V tomto je paradox evanjelia: tichým sľubuje, že 
budú dedičmi zeme. 
   Mária napríklad vo svojom chválospeve Magnifikat 
velebí Pánovu moc, ktorá sa môže v plnosti a 
rozhodujúcim spôsobom prejaviť práve v malosti a 
bezhraničnej dôvere v Božie pôsobenie, tak v 
osobných udalostiach, ako aj v dejinách celého 
ľudstva.
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Odstrihni a poskladaj, premení sa to na skladačku, ktorá Ťa bude môcť sprevádzať tento mesiac.
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   V poznámkach k tejto Pavlovej skúsenosti Chiara ešte 
odporúča: „[...] možnosť, pre ktorú sa my kresťania 
máme rozhodnúť, je pravým opakom rozhodnutí, 
ktoré sa bežne prijímajú. Tu ideme skutočne proti 
prúdu. Svetské zameranie života hľadá zväčša úspech, 
moc, prestíž... 
Pavol nám, naopak, hovorí, že sa máme chváliť 
slabosťami [...] Dôverujme Bohu. Na našej slabosti, 
na našom nič, bude konať on. A keď bude pôsobiť 
Boh, môžeme si byť istí, že diela, ktoré vykoná, 
budú mať hodnotu, budú vyžarovať trvalé dobro a 
budú odpoveďou na skutočné potreby jednotlivcov 
aj spoločenstva.”

Čítal si niekedy Magnifikat?
Lk 1, 46-55

Ako sa môže prejaviť sila,  
keď sme slabí?
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