


Najprv pokora, potom povýšenie. 
Najprv pýcha, potom poníženie.



“Keď príde pýcha, príde aj hanba,  
zatiaľ čo pokorní vlastnia múdrosť.” 

 
Príslovie 11:2



Pokora neznamená, že si o sebe myslíš menej! 
Znamená len to, že na seba menej myslíš:-)  

 
Keď vieš, že všetko kým si, čo si dokázal a čo máš  

je LEN Z BOŽEJ MILOSTI. 
 



Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať 
sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev.  

 Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola 
vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, 

vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 
 

Vyznanie veľkého apoštola Pavla 
1. Kor. 15:10 

 



“Mojžiš bol veľmi pokorný 
človek, najpokornejší, 
aký kedy na zemi žil.” 

 
4.Mojžišova 12:3



Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a 
videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý 

Egypťan bije jedného z jeho hebrejských 
bratov.12 Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, 

Egypťana zabil a zahrabal do piesku.  
 

13 Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa 
dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa útočníka: Prečo 

biješ svojho druha? 14 Ten mu odpovedal: Kto 
ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš 

azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana? 
 

 Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: Tak už 
to vedia! 15 Keď sa o tom dopočul faraón, 

chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do 
krajiny Midjánčanov a sadol si k studni. 

Exodus 2:11-15
Príbeh Mojžiša



3 situácie (Numeri 11 & 12) 
 

1. Poslúchol Boha, aj keď mu to  
nedávalo zmyseľ (prepelice) 

 
2. Tešil sa, keď povstávali ďaľší (Eldád & Medád) 

 
3. Zastal sa tých, čo mali byť potrestaný (Miriam)



 
 Vďačné srdce 

 
Učenlivý postoj 

 
Otvorené ruky 

 
Pomalé ústa



Sa zameriava na chyby druhých. 
 
Je samospravodlivá a prílišne 
kritická. 
 
Hľadí z výšky na tých, ktorí nie sú 
takí “duchovní” ako my. 
 
Má rada, keď má pravdu. 
 
Myslí si, že vie, kto je naozaj 
pyšný a kto pokorný. 
 
Nevie a nechce vypočuť. 

Uvedomuje si svoju vlastnú 
nedokonalosť a potrebu rásť. 
 
Plná súcitu, milosti & odpustenia. 
 
 
Snaží sa v ľuďoch vidieť to dobré. 
 
 
Snaží sa získať si srdce človeka. 
 
Uvedomuje si, že len Boh pozná 
skutočné motívy človeka. 
 
Kladie otázky a počúva.

Pýcha Pokora



 
“Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a 

najdete odpočinutie pre svoju dušu. Lebo moje 
jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.” 

 
Matúš 11:29



Veď ten istý Boh, ktorý povedal: „Nech je svetlo uprostred tmy,“ zažal 
svoje svetlo aj v nás, aby ľudia videli Božskú krásu, ktorá vyžaruje z 

Pána Ježiša Krista. 7 My sme iba krehké nádoby, do ktorých Pán Boh 
vložil svoj nádherný poklad. Každý musí hneď poznať, že tá zvláštna 

moc nepochádza z človeka, ale z Boha.  
 

8 Hoci na nás útočia zo všetkých strán, nepodliehame. Niekedy sme 
zmätení a nevieme ako ďalej, ale nevzdávame sa. 9 Prenasledujú nás, ale 

nie sme opustení. Ak nás zrazia až na zem, znovu vstaneme a ideme ďalej. 
10 Utrpenie a smrť sa nám nevyhýbajú, ako sa nevyhli ani Pánu Ježišovi. 

11 Dennodenne nám hrozí mučenícka smrť pre meno Pána Ježiša, ale 
práve v takej situácii sa v nás najzreteľnejšie prejavuje Ježišov život. 

2. Korinťanom 4:6:11 
Nádej pre každého 

 


