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Priprav sa, ľud môj, ja už prichádzam.
Pri dverách stojím, už ich otváram.
Láskavo milosť všetkým rozdávam,
pokor sa, ľud moj, vezmi si ju sám.

Ak milosť vezmeš, budeš spasený.
Ak ju odmietneš, budeš stratený.
Ja milosť dávam všetkým na zemi,
či sú to mladí alebo starí,
mne ste vy všetci spolu rovnakí.

Mňa Otec poslal z tejto výsosti,
aby Vás naučil tej pravej láske,
strašná ohavnosť na tejto zemi,
nemôžeme hľadieť našimi očami.

To, čo je dobré, bude spasené,
to, čo je márne, bude súdené.

Tí, ktorí poslušní budú,
oni bránou večnosti vedení budú,
tí, ktorí neposlúchnu,
oni v ohnivé jazero pôjdu.

Tam bude plač a nariekanie,
nepomôže im žiadne volanie,
oni tam v mukách a bolestiach 
naveky trápení budú.

Preto, ľud môj, počuj
vážny rozkaz môj:
na každý krok pozoruj
a na každé slovo pamätaj.

Všetko na tejto zemi miluj
a všetkým odpúšťaj,
nech sa tvoj Otec v nebesiach raduje.

Potom ťa istotne vezme tam domov
do Jeho slávy,
s Ním prebývať na veky vekov.

Vážne 
volanie

Katarína Tomášiková
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V čom spočíva tvoja istota?

Každý deň je jedinečný a je darom od 
Boha. Na druhej strane, sme iba ľudia, 
tak predivne utvorení, a predsa telesne 
obmedzení. Sme prachom a v prach sa 
navrátime, a tak často sa spoliehame na 
naše schopnosti, talent, spoločenský status, 
kariéru, rodinu, dobré zdravie, zajtrajší 
deň, a tak ďalej. Ak skutočne a opravdivo 
slúžime Pánovi a ak hlboko túžime 
žiť pre Neho, len On musí byť naším 
pevným základom, a nielen základom, ale 
naším všetkým. Znie to príliš radikálne? 
Samotné kresťanstvo a jeho ideológia je 
bezkompromisná. 

Pán Ježiš povedal,  ,,Ten, kto má radšej otca 
alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a 
kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, 
nie je ma hodný; a kto neberie svojho kríža 
a nejde za mnou, nie je ma hodný” (Mt. 
10:37-38). 

,,Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti 
svojho otca i matere, ženy i detí, bratov 

i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, 
nemôže byť mojím učeníkom.  A kto nenesie 
svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť 
mojím učeníkom” (Lk. 14:26-28).

Kresťanský život je doslovne život pre Krista. 
V citovaných veršoch Pán Ježiš nemyslel, že 
máme nenávidieť blížnych alebo súrodencov, 
rodinu. Avšak, že naša láska a poslušnosť 
voči Jeho slovu v žiadnom prípade nesmie 
byť obmedzená niekým (ajkeď často sú to 
naši najbližší, ktorí nerozumejú našej ceste 
s Pánom). Pán Ježiš od nás požaduje nie 
mnoho, ale všetko! Počnúc od nášho srdca, 
mysle, sily, duše, tela, rodiny a materiálnych 
prostriedkov. Ak chceme slúžiť celkom 
a opravdivo, musíme Ježišovi oddať celý 
svoj život. Nielen pri prvom rozhodnutí 
slúžiť  Mu, ale je to každodenný boj.  Naše 
telo a nepriateľ sa snažia nás zamestnať 
a pripútať našu myseľ o pozemské veci, aby 
sme nežili naplno pre Pána, ale iba čiastočne 
spĺňali svoje náboženské praktiky. Ak si 
jedným z mnohých, ktorí bojujú proti prúdu 
masového spánku v kresťanstve, očakávaj 
búrku vo svojom živote, očakávaj silné 
prebudenie Božieho Ducha, ktorý z tvojho 
života odstráni všetky škatuľky kompromisu. 
Všetko to, v čom spočívala tvoja istota a nebol 
to Pán Ježiš, bude od teba odňaté, ak naozaj 
túžiš byť ozajstným učeníkom. Priprav sa 
na zemetrasenie, priprav sa obetovať svojho 
Izáka. Vtedy zistíš v čom spočíva tvoja 
istota, keď je všetko od teba odňaté, vtedy 
zistíš, ako je to, keď je Pán tvojou istotou, len 
vtedy zažiješ ozajstnú slobodu, čistú lásku, 
neopisateľný pokoj a zmysel bytia a existencie. 
Si pripravený/á?

,,Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho 
zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; 
tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha”          
(Ján 3:8).
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V dnešnom svete význam slova „viac“ sa 
uplatňuje v každom aspekte života. Môže sa 
týkať autority, zdravia, bohatstva, technických 
vymožeností. Platí to pre každú vekovú 
skupinu. V túžbe mať viac nie je nejaký 
problém, tak sme utvorení s túžbou mať 
kvalitné a potrebné veci. Avšak túžiť mať viac 
v duchovnej oblasti, to je téma, na ktorú sa 
chcem zamerať. 

V liste Efezským 3:20 je záznam, že Boh 
môže urobiť viac. Pavol apoštol nás uvádza 
do sféry jeho života a pôsobenia. Vedený 
bol presvedčením, že vo svojom pôsobení, 
cestovaní, modlení sa, pomáhaní vždy je miesta 
pre viac. Vedel, že Boh môže urobiť viac, ale 
pokračuje, keď píše, že to sa uskutoční cez 
nás, lebo Boh používa ľudí. Do akej miery 
sa vystierame a túžime, Boh toľko dáva. Píše 
ďalej, že keď pochopíme, aká je to šírka, dĺžka, 
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hĺbka a výška, v ktorej sa môžeme hýbať v 
našom pôsobení, vtedy môžeme dosiahnuť 
čoraz viac toho, čo Pán ma pre nás. 

V knihe Samuelovej sa dozvedáme o Dávidovi. 
Bol chlapcom, čo pásol stádo svojho otca, 
no v hlbokosti srdca vedel, že to nie je 
všetko, čo Boh pre neho má. Keď sa lev a 
medveď vrhli na stádo oviec, Dávid nezostal 
v identite pastiera, neutekal k otcovi, aby 
zvolal poľovníkov. Naopak, on sám sa postavil 
zoči-voči dravým zverom a zvíťazil. Keď 
zistil, že nemusí iba pásť stádo oviec, ale aj 
bojovať, zatúžil po niečom viac, po väčších 
veciach. Navštívil Goliášom zastrašovaných 
bratov. Jeho bratia akoby boli spokojní s tým, 
čo dosiahli a do boja sa nebrali. Hoci boli 
vojakmi a mali zbraň, v nich akoby nebola 
túžba za vyšším cieľom. Dávid bol svedkom 
Goliášových urážok adresovaných jeho bratom. 

Čoraz viac
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V jeho srdci a mysli sa zrodila túžba, že môže dosiahnuť niečo viac. 
Bol si istý, že dokáže zvíťaziť a touto túžbou bol vedený na bojisko, 
kde zoťal Goliášovi hlavu. Vtedy bol osobným svedkom, že Boh môže 
a chce urobiť niečo viac, ale podľa moci, ktorá v nás pôsobí. 

Možno si zvíťazil v mnohých bojoch, vykonal veľké veci, ale nemusíš 
sa s tým uspokojiť. Boh ťa chce viesť k vyšším cieľom, víťazstvám, a 
preto neuspokojuj sa, pokračuj a žiadaj si od Boha a On ti dá viac. 

V evanjeliu podľa Jána je záznam o Pánovom Ježišovom pôsobení. 
Povolal Filipa, ktorý išiel za Ním a ktorý si mohol povedať toto je 
fantastický život, keď môžem byť očitým svedkom Pánovho konania, 
uzdravovania, pozývania k sebe. Filip však chcel niečo viac, ako 
len byť pasívnym pozorovateľom. Filip onedlho našiel Natanaela, 
hovoril mu o Ježišovi a priviedol ho k zdroju života. V knihe Skutkov 
apoštolských sa dočítame, že Pánovi učeníci boli v hornej dvorane, 
a bol tam i Filip. On vedel, že nasledovať Pána a privádzať ľudí 
k Nemu je veľmi dôležité, ale tiež vedel, že je niečo viac. Bola to 
moc z výsosti, ktorou boli naplnení. V 8. kapitole v tej istej knihe 
čítame, že Filip odišiel do Samárie a kázal Krista. Jeho túžba sa stala 
skutočnosťou, v Samárii nastala veľká radosť a ľudia prijali Pána. V 
našich životoch sa môže zrodiť túžba zasiahnuť viac ľudí, dediny a 
mestá, a Pán nám to dá, lebo On je dokonalý Darca väčších požehnaní. 
Filipova túžba nikdy neuhasla, a v 21. kapitole vidíme jeho dom, 
rodinu, štyri dcéry s darom proroctva a Pán ich používal, pretože Filip 
túžil po niečom viac. Túžil po Pánovej prítomnosti v jeho živote a 
rodine. 

V evanjeliu podľa Marka je zápis o vdove, ktorá išla do chrámu, 
kde bolo mnoho ľudí. Pán Ježiš pozoroval ľudí, ktorí siahali po 
peňaženkách a dávali do chrámovej pokladnice. Pánovi nie sú potrebné 
naše peniaze, ale skrze dávanie mohol vidieť, koľko ľudia venujú na 
chrám. On si žiada naše srdce. Bod zvratu je chvíľa, keď Pán povedal, 
že chudobná vdova dala viac, ako všetci ostatní. Chudobná vdova 
prichádzala a dávala i predtým, no v jej srdci bola túžba dať viac. 

Drahí čitatelia, niekedy si môžeme myslieť, že sme dosť svedčili, 
dávali, modlili sa, bojovali. V liste Židom autor hovorí, aby sme 
posilnili ochabnuté ruky, zomdlené kolená vzpriamili. Tie kolená sa 
skláňali, ruky pracovali, ale možné je posilniť sa a túžiť pracovať ešte 
viac v službe, v rodine, v zbore, v krajine. Boh nám chce dať viac 
požehnania, darov, ľudí. Všetko to je pripravené pre tých, čo zatúžia 
po tom. Nech je našou túžbou robiť čoraz viac.

Pavel Mamojka

Boh ťa chce viesť 
k vyšším cieľom, 
víťazstvám, 
a preto 
neuspokojuj sa, 
pokračuj a žiadaj 
si od Boha a On ti 
dá viac.
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Neboj sa aby ho vyviedol z otroctva a taktiež obetoval svojho 
Syna Ježiša, aby nás vyviedol z otroctva hriechu a 
daroval nám víťazstvo a slobodu.
Veľká cena je zaplatená za teba a preto si drahý a 
zvláštny v očiach Božích, si slávny a si milovaný, a ak 
bude potrebné, Boh obetuje národy za tvoju dušu.
Ďalej hovorí Hospodin národu Izraelskému: ,,Neboj 
sa, lebo ja som s tebou. Od východu dovediem tvoje 
semä a od západu ťa zhromaždím.“
Národ Izraelský po čase stratil Zem zasľúbenú, 
rozptýlil sa po celej tvári zeme, nemal svoj vlastný štát 
a Boh plní svoje zasľúbenie polovicou 20. storočia, 
keď  Židia znovu dostávajú svoj štát na území Zeme 
zasľúbenej - Kanaánu a zo všetkých strán sveta sa 
navracajú späť, práve tak, ako Hospodin zasľúbil 
skrze proroka Izaiáša pred dlhým časom.
Ako telesný Izrael, ktorý čakal na vyplnenie tohto 
zasľúbenia Božieho, tak aj duchovný Izrael, cirkev 
Ježiša, čaká na zoskupenie sa na jedno miesto, ku 
tomu duchovnému Jeruzalemu,  keď si Boh povolá 
svojich zo všetkých strán sveta.
Boh povie aj v ten deň, ako povedal aj skrze proroka:
 ,,Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od konca 
zeme, každého, kto je nazvaný podľa môjho mena, a 
koho som stvoril pre svoju slávu, koho som utvoril, 
áno, koho som učinil.“
Máš pevné zasľúbenie od samého Stvoriteľa, ktorý 
vykúpil tvoju dušu, že zoskupí svoj duchovný Izrael, 
ako čo zoskupil telesný, do Zeme zasľúbenej, kde 
nebude plaču, bolesti, starosti a strachu, ale taktiež 
ti zanecháva posolstvo, že ani tu v tomto živote sa 
nemusíš báť, lebo On, tvoj Stvoriteľ, ktorý ťa pozná 
po tvojom vlastnom mene, bdie nad tebou, a ak bude 
potrebné,  dá ľudí a národy za tvoju dušu, ktorá je tak 
mnoho vyhodnotená v Jeho očiach.

Zdenko Kolár

Posolstvo, ktoré sám Boh posiela národu 
vyvolenému, národu Božiemu Izraelu, skrze proroka 
Izaiáša je posolstvo potechy: ,,Neboj sa.“
Človek sa prirodzene stará o dnešok, o budúcnosť, 
môže byť ustarostený vecami života a vplyvu 
okolností, o existenciu, o zdravie a svoju rodinu. 
Tieto starosti často vyvolávajú strach a nepokoj, 
a človeka chcú zmietnuť z cesty za Bohom a jeho 
myseľ usmerniť na inú stranu.
Hospodin, pohnutý láskou ku svojmu stvorenstvu, 
skrze svojho slúžobníka Izaiáša, posiela posolstvo 
povzbudenia: „.. hovorí  ten, ktorý ťa utvoril, 
sformoval, dal ti dych života,  ten ti hovorí: neboj 
sa.“
Príčiny, prečo sa nebáť okolností  a útoku nepriateľa 
sa ohliadajú v nasledovných skutočnostiach:
- si vykupený - cena pre tvoj život je zaplatená, v 
krvi Ježiša na kríži;
- si povolaný menom - Boh ťa pozná po tvojom 
mene, pozná tvoju potrebu, tvoje city a myšlienky a 
povolal ťa k sebe;
-si Boží - patríš Jemu, odpovedal si na povolanie 
Božie a svoj život si oddal do Jeho rúk.
Hospodin pripodobňuje život človeka a okolnosti, v 
ktorých sa môže ocitnúť, k vode, ktorá nesie všetko 
pred sebou a rúca všetko vystavané, a k ohňu, ktorý 
páli a spôsobí bolesť.
Aj v takých okolnostiach života, keď máme 
narušené city a keď myslíme, že nezdoláme 
nasledovné úseky života, Boh utvrdzuje a posilňuje 
našu vieru:  ,,Neboj sa, ja budem s tebou, rieky ťa 
nezatopia a oheň sa ťa nechytí...“
Hospodin dal výplatu pre národ Izraelský, Egypt, 
Etiópiu a Sébu, dal čiastku toho, čo utvoril pre 
korunu svojho stvorenstva, pre človeka. Záhrada 
Eden, čítame, bola na mieste toku rieky Eufrates, 
na území dnešného Egyptu, kde sa človek našiel v 
rabstve, namiesto blahobytu, ktoré mu uniklo skrze 
zapríčinený hriech. Aby vykúpil Boh človeka z 
rabstva, vyviedol ho z Egypta, z miesta, ktoré bolo 
na počiatku vytvorené pre blahobyt človeka, ktoré sa 
obrátilo v otroctvo. Boh obetoval miesto vytvorené 
pre človeka-dané človeku na život, Egypt - Eden, 
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Boh je nádherný a Jeho láska a milosť sú 
neopisateľné.

Vždy Boh ukazuje svoju lásku k nám, ku 
každému jednému, ale človek si to mnohokrát 
nevšíma a akoby to prešlo pomimo. 

Mnoho dobrých vecí Boh urobil v mojom 
živote a stále Mu ďakujem. Keď som začal 
rozmýšľať, ktoré svedectvo by som mohol 
opísať, ostal som nemo stáť, nerozhodný. Nie 
pretože ich je málo, ale naopak, je ich mnoho. 
Každý človek sa môže ostihnúť v životnom 
bode, keď stojí zoči-voči problémom. Potom 
nastáva pocit samoty a opustenia. Stretol 
som sa aj s tým. Bol som bezradný. Hoci 
som poznal Ježiša a vedel som, že On je môj 
najvernejší priateľ, cítil som sa sám. Zastavil 
som sa v mysli a povedal som si: budem sa 
modliť. Zatvoril som sa do izby, znížil som sa Darko Širka

svedectvo 7

na kolená a začal som hovoriť Bohu, čo ma 
trápi. Zdalo sa, že sa nič nedeje, ale nechcel 
som prestať modliť sa po vyslovení piatich 
viet. Nasledovali slová zo srdca o tom, ako 
sa cítim, s čím bojujem, že potrebujem cítiť 
Jeho prítomnosť a že viem, že ma neopustil. 
Pravda je, neopustil ma. V ten večer sa spustila 
Božia prítomnosť do tej izby a mňa naplnila 
radosťou, pokojom a potešením, že všetko je 
pod Jeho kontrolou, a ja mám žiť životom, 
ktorý je Bohu príjemný. V najťažších chvíľach 
zavolaj na Boha a ozve sa ti, ako čo hovorí aj 
Žalmista v zázname 50:15, „Vzývaj ma v deň 
súženia, vytrhem ťa, a budeš ma oslavovať.“

Nikdy sa nevzdávaj Boha, lebo On sa nikdy 
nevzdá teba.

Božia vernosť
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Keď by Ježišova matka vedela, že Ježiš povie 
posluhovačom, aby naliali do nádob vodu, 
následne tú vodu zaniesli hosťom a ponúkali 
akoby ponúkali víno, možno by nevyhlásila 
tak smelo pred posluhovačmi, ,,Keď by vám 
povedal čokoľvek, urobte.” Nevedela, čo 
Ježiš urobí, ale bezpochybne dôverovala, 
že daný problém vyrieši. Presvedčená v 
Ježišovu spoľahlivosť a dôveryhodnosť, uistila 
posluhovačov, aby urobili čokoľvek im povie. 
Kvôli tomu, že Ho takto zuctili s úplnou 
dôverou, Ježiš mal slobodu vykonať akýkoľvek 
div. Dokonca aj vykonal div, ktorý urobil túto 
svadbu v Káne Galilejskej nad očakávania hostí 
a domácich.
 Každý človek má sen ako chce prežiť svoj 
život. V tom sne sú často definované štát 
a mesto bývania, poschodia domu, značka 
a farba auta, druh psa, a pod. Takto to mal 
vysnívané aj Saul Tarzenský. V jeho sne národ, 
v ktorom žil, slúžil Jehovovi dodržiavac sa 
Jeho zákonov, očakávajúc svojho Kráľa a 
Mesiáša, a nepodľahol klamstvám Ježiša a 
Jeho zaslepených nasledovníkov nazvaných 
kresťanmi. 
Cestou do Damasku, s cieľom urobiť tam 

poriadok s kresťanmi, Saul Tarzenský je 
zastavený samým Pánom Ježišom. Oslovený 
slovami, že mu bude ťažko bojovať proti 
Ježišovi a stratiac zrak, tri dni čaká v Damasku. 
Počas tých troch dní, Ježiš oslovil učeníka 
Ananiáša, aby odišiel a položil ruky na Saula 
a modlil sa zaňho.  Ananiáš vedel, a to aj 
povedal Ježišovi, že Saul ho môže odviesť do 
žalára alebo prinajhoršom aj zabiť, ako Štefana, 
ale dôveroval Ježišovi, hotový obetovať aj 
vlastný život. Pretože Ananiáš veril Ježišovi, 
bol poslušný Jeho slovu a hotový obetovať to 
najdrahšie, zo Saula Tarzenského sa stal Apoštol 
Pavel. Apoštol, skrze čie učenie milióny ľudí 
prišlo k znovuzrodeniu a získalo večný život. 
V liste Židom 11:17-19 sa píše: ,,Vierou 
obetoval Abrahám Izáka zkúšaný súc a obetoval 
jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia, 
a ktorému bolo povedané: V Izákovi sa ti bude 
volať semä, rozumujúc tak, že Bôh je mocný aj 
z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v 
podobenstve.“ 
Abrahám bol podobne na tom, ako učeník 
Ananiáš. Našiel sa pred výzvou obetovať 
svojho syna. Neskutočne ťažká výzva bola ešte 
tažšia kvôli tomu, že to bol jednorodený syn 

...výzva obetovať

Keď by vám povedal 
čokoľvek, UROBTE
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Martin Širka ml.

zasľúbenia, nadobudnutý v pokročilej starobe. 
Syn zasľúbenia, v ktorom Abrahámovi bol 
zasľúbený ďalší sľub, že z neho mu vzbudí Boh 
potomstvo nespočetné ako hviezdy na nebeskej 
oblohe. Abrahám verí Bohu, poslušný je Jeho 
slovu, a hotový obetovať svoj sen, neodopiera 
nič Bohu. Preto Boh rozhojňuje Abrahámovo 
potomstvo, ako zasľúbil. 
Obeť, ktorá je vykonaná s vierou a 
poslušnosťou je príjemná vôňa upokojujúca 
Bohu. Akákoľvek obeť vykonaná bez viery 
alebo v neposlušnosti nemá hodnotu pred 
Bohom. Boh na takúto obeť skôr dopustí 
trest ako požehnanie. V 1. knihe Samuelovej 
15:1-22 zaznamenaný je dej o boji Izraela 
a Amalecha. Boh dáva návody prorokovi 
Samuelovi ohľadne tohto boja. Povedal mu, 
aby Izrael pobil všetkých a nezobral ničoho z 
dobytku. Izrael odchádza do boja pod vedením 
kráľa Saula. Saul neposlúcha na slovo od Boha. 
Nezabil kráľa Amalechovho a tiež doniesol 
ten najlepší dobytok so sebou. Po boji prišiel 
prorok Samuel k Izraelskému vojsku a počul 
zvuk dobytku. Našiel kráľa Saula a opýtal sa 
ho, či pobil všetko, ako mu bolo povedané. Kráľ 
odpovedá kladne. Na to sa ho pýtal prorok, že 
aký to bľakot dobytka počuje a kráľ, akoby 
prekvapený, odpovedal, že je to dobytok, ktorý 
doniesli od Amalecha, aby to obetoval prorok 
svojmu Bohu. Prorok Samuel na toto odpovedal 
kráľovi Saulovi, že pre neposlušnosť návodom, 
ktoré mu dal, Boh ho zavrhol ako kráľa. Prorok 
Samuel v tomto deji povedal Saulovi, že je 
poslušnosť viac ako obeť. Boh si všíma tvoje 
obete a žiadna nie je zabudnutá. Marek 9:41  
uvádza, ,,A kto by vám dal piť čo len za pohár 
vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: 
Nepríde o svoju odmenu.“ Aby obeť bola k 
požehnaniu a rozhojnená, musí byť vykonaná 
s vierou a poslušnosťou. Inak nemá hodnotu 
pred Bohom. Keď je však vykonaná s vierou 
a poslušnosťou, prináša požehnanie v hojnosti 
nad naše očakávanie. 
Ak chodíš s Bohom, sú dve možnosti ohľadne 
obete. Buď si dostal výzvu od Boha niečo 
obetovať, alebo ju dostaneš. Boh v rôznych 
situáciách žiada od nás obeť pre rôzne dôvody. 
V prípade, že sa rozhodneš obetovať, obetuj 
s vierou a tak, ako to Boh žiada. Boh ti  
mnohonásobne vynahradí. 
Ak nechodíš s Bohom a váhaš, či sa oplatí 

prestať fajčiť, opíjať sa a hrešiť, hľadaj Boha, aj 
keď to tvoji rodičia, deti, priatelia a ktokoľvek 
iný, považuje sa hlúposť. Skús a viď, že dobrý 
je Boh. Židom 11:24-26, ,,Vierou Mojžiš, keď 
už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry 
faraonovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať 
s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok 
hriešny. A za väčšie bohatstvo ako poklady 
Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo 
hľadel preč od toho na odplatu.“ 
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O manželskom vzťahu, o tom, ako ho vylepšiť 
a udržiavať na želanej úrovni sú vytvorené 
nespočetné riadky štúdií, kníh, príručiek, 
usporiadané mnohé poradenské aktivity, služby 
a zapojený veľký počet odborníkov rôznych 
kategórií, názorov a úzadia. Uvažujem, že 
každý autor akéhokoľvek diela, či projektu, je 
presvedčený, že má ten správny názor a svoje rady 
považuje za kľúčové. Otázka je, či je niekto, kto má 
na to, aby do tejto témy hovoril a mohli by sme to 
s istotou prijať ako predvedčivé. 

Mladý muž, jazdiac každodennou rútou na svojom 
aute, mal taký trapas, že mu auto skolabovalo 
a on sa našiel uprostred cesty stáť pri svojom 
aute a nevedel si s ním dať rady, aj keď mal 
určité poznania z mechaniky. Práve, keď zvážil, 
že je porucha taká, že iba ruka odborníka dokáže 
opraviť to auto, zastavil sa pri ňom jeden starý 
pán a ponúkol mu pomoc. Mladý muž sa so 
skepticizmom pozrel na starca a neskrýval 
pochybnosť, že mu niečo môže pomôcť. Keď starec 
len naliehal, tak mu dovolil. Po kratšej prehliadke 
pod kapotou auta, starý muž niečo urobil a povedal 
mladíkovi, aby skúsil to auto naštartovať. Auto 
hneď naštartovalo a prekvapený mladý muž sa 
pýtal starca ako to dokázal. Odpoveď znela: „Som 
konštruktorom toho auta a veľmi dobre poznám ako 
funguje.“

Vedení obrazom tohto príbehu skúsme prísť do 
záveru, kto by mohol najsprávnejšie hovoriť do 
manželstva, ak nie ten, kto ho utvoril, a to je sám 
všemohúci Boh. Zo svätého Písma poznáme, že 
bol človek korunou Božieho stvorenia, stvoril ho 
na svoj obraz a to ako muža a ženu (Genesis 1:27). 
Teda kompletný človek (hebr. Adam) je muž a žena, 
alebo manžel a manželka (hebr. „iysh“ a „ishshah“). 
Vzťah, ktorý bol tu vytvorený, Písmo nazvalo 
manželstvom. 

Všetko, čo Boh stvoril má svoj zámer a tak aj 
manželstvu určil zámer hneď na počiatku (Genesis 
1:28), plodiť a množiť sa, podmaniť si zem 
a vládnuť nad celým stvorenstvom. Keďže vieme, 
že Boh je láska (1 Ján 4:8), všetko stvoril z lásky 
a láska bola podstatou každého vzťahu, a tak 
aj manželstva (Genesis 2:24). Neposlušnosťou 
a pádom do hriechu človek je oddelený od Boha 
príčinou hriechu a dokonalý vzťah lásky je 

Láska a rešpekt, 
alebo Boží dizajn
manželstva

narušený. Tým prichádzame do pozície súčasného 
človeka, jeho vzťahu s Bohom a každym iným 
vzťahom, ktorý je narušený. Štatistika hovorí, 
že v Srbsku sa každé štvrté manželstvo ukončí 
rozvodom. Inde vo svete je to aj horšie. V tých 
prípadoch muži, či ženy, majú svoje „príčiny“, prečo 
nedokážu ďalej spolu nažívať. Aj v čase, keď Pán 
Ježiš bol na zemi bolo rovnako. Raz prišli k Nemu 
zákonníci skúšať Ho otázkou, či muž smie prepustiť 
svoju manželku pre nejakú príčinu (Matúš 19:3). 
On im odpovedal: „Či ste nečítali, že ten, ktorý 
ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu,“ a 
povedal: „Preto opustí človek otca i mať a bude 
sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo? 
Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy 
toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!“ 
A povedali mu: „Prečo tedy prikázal Mojžiš dať 
rozvodný list a prepustiť ju?“ Povedal im: „Mojžiš 
vám dovolil pre tvrdosť vášho srdca prepustiť vaše 
ženy, ale od počiatku nebolo tak.“ Pán Ježiš ich a aj 
nás vracia na počiatok. Či je možné, aby sa človek, 
ktorý stratil pre hriech a odpadnutie od svojho Otca 
a Stvoriteľa tú počiatočnú pozíciu, znovu vrátil 
na miesto, ktoré mu je určené? Vďaka Ježišovi 
Kristovi a jeho obeti na kríži, ktorou nás vykúpil, 
sme vytrhnutí s moci temnosti, diablovho zajatia do 
kráľovstva Syna jeho lásky (Kolosenským 1:13). To 
môže získať každý, kto celým srdcom uverí v obeť 
Pána Ježiša, v Jeho meno a rozhodne sa nasledovať 
Ho vo svojom živote.

Keď k nám dnes Božie slovo hovorí o manželstve, 
hovorí o vzťahu muža a ženy, ktorí sa každý vo 
svojom živote najprv rozhodli celým srdcom 
nasledovať Pána Ježiša, aby potom vo vzťahu 
boli nadovšetko spojení Božou láskou ako 
vzájomne, tak aj voči Bohu a Jeho slovu. S touto 
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perom kazateľa

Ján Soják

myšlienkou sa pozrieme do listu Pavla Efezským, 
kde máme vzácnu pasáž, ktorá znázorňuje Boží ideál 
manželstva (Efezským 5:22-33). Povedzme si najprv 
o vzájomnom vzťahu. Žena je povolaná podriadiť sa 
svojmu mužovi a rešpektovať ho (alebo báť sa, ako 
to niektoré preklady hovoria, v zmysle uctenia si jeho 
vedúcej úlohy v manželstve), pokým úloha muža je 
milovať ženu a viesť (čo je odvodené zo slova byť 
hlavou). Istotne, že je príčina, prečo sú im dané také 
úlohy. Poprvé, sú určité rozdiely, ktoré sú Bohom dané 
medzi mužom a ženou. Ženy sú citlivejšie ako muži. 
Ženy dokážu sledovať niekoľko vecí naraz, kým sa 
muži hlavne zameriavajú na jednu vec alebo jeden cieľ. 
Ženy majú radšej bezpečie (napr. svojho domova), 
kým muži dokážu ísť aj do neznámych a nebezpečných 
vecí. Ženy hlavne reagujú na základe pocitov, kým sú 
muži viacej racionalistickí a reagujú mysľovo. Sú to 
generálne rozdiely, čo neznamená, že nie sú výnimky. 
No, na základe toho, žene je prirodzenejšie milovať, 
odkiaľ je jej daná aj tá závažná úloha vo výchove detí. 
Preto Slovo prikazuje žene, aby rešpektovala muža 
a podriadila sa mu. Naopak, mužovi pocity nie sú až 
tak dôležité a preto je povolaný, aby svojou obetavou 
láskou (ako Kristus) vyvolal u žene pocit bezpečnosti 
a zaopatrenia. 

Po druhé, je to obraz vzájomného vzťahu (manželstva) 
medzi padlou vôľou človeka a jeho mysle, teda rozumu. 
Ten obraz vidíme už pri prvom páde do hriechu, kde 
Eva je obrazom padlej vôle a Adam obrazom mysle. 
Keď myseľ človeka je osvietená svetlom pravdy slova 
Božieho a tak nadobúda múdrosť, schopná je viesť 
aj vôľu v tom správnom smere, ktorá sa jej potrebuje 
podriadiť. Naopak, ako apoštol Pavel píše v liste 
Efezským 4:18-19, že pohania majú zaslepený rozum 
a pre nevedomosť (nedostatok múdrosti) „otupeli 
do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú 

nečistotu nenasytnou žiadosťou“ (vo svojej skazenej 
vôli).

Nasledujú vzájomné úlohy v manželstve, 
vyplývajúce z uvedenej pasáže v Efezským 5. Muž 
je povolaný milovať ženu ako Kristus cirkev, on je 
„myseľ“ manželstva, skrze Božiu múdrosť vytvára 
duchovné prostredie, v ktorom sa žena bude cítiť 
bezpečne, kým ona je s jeho vedením spokojná, 
rešpektuje ho a podriaďuje sa mu. V podstate, je 
to vzájomné doplňovanie sa skrze opravdivú lásku 
a vnútornú príťažlivosť, teda vyplnený vzťah. Je 
tu prítomná vášeň a silná žiadosť byť spolu. A Boh 
má zámer s manželstvom, ako to vidíme ešte na 
začiatku. Rodiť deti a vychovávať ich v Božej bázni, 
aby sa z nich stali Božie deti. Deti sú do manželstva 
dané ako dar od Boha, a preto ich k Nemu aj 
potrebujeme viesť. Tiež je tu povolanie pracovať 
na vinici Pánovej, zúčastňovať sa na Božom diele, 
ako aj vzácna možnosť spoločne si napomáhať k 
duchovnému vzrastu a budovať sa v láske. 

Nemôžem nespomenúť tajomstvo, ktoré Pavel 
spomína v 32. verši, ktoré sa vzťahuje na Krista 
a cirkev. Na mnohých miestach v Písme je 
znázornený vzťah Krista a cirkvi ako ženícha 
a nevesty, ako manžela a manželky. Manželstvo, 
alebo svadba, je obrazom zjednotenia sa, do ktorého 
sme každý z nás povolaní. Od toho, aký blízky 
vzťah máme so ženíchom našej duše, Pánom 
Ježišom Kristom, závisí úroveň premeny nášho 
vnútra a sily, ktorá skrze Jeho lásku k nám priteká. 
Akoby chcel apoštol Pavel tým povedať, že bez 
blízkeho vzťahu s Ježišom Kristom nemožné je 
dosiahnuť opravdivú manželskú lásku. 

Bez ohľadu, na ktorej úrovni sa nachádza Váš 
vzťah s Pánom a manželský vzťah, je možné 
postúpiť v tom vyššie. Potrebné je iba sa postaviť 
v úprimnosti srdca pred daný nám príklad 
v Božom slove, zvážiť nedostatky, odovzdať ich 
Ježišovi a v pokore uznať Jeho slovo ako jediné 
pravdivé. On je ten, ktorý vždy čaká s otvorenou 
náručou a chce byť najdôležitejšou súčasťou 
vašich životov a manželstiev. V knihe Kazateľa 
je napísané: „Lepšie dvom ako jednému, pretože 
majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, 
jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, 
ktorý padne; neni druhého, aby ho pozdvihol. Tiež 
ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa; ale jeden akože 
sa zahreje? A keby sa niekto chcel zmocniť toho 
jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu, a motúz, 
spletený vo troje, nepretrhne sa tak rýchle“ (Kazateľ 
4:9-12). Je to zjednotenie muža a ženy v Kristu 
Ježišovi. Amen.
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Ešte ako malému chlapcovi mi stará mama čítavali z Biblie. Navštevovali evan-
jelickú cirkev a starý otec boli tam kantorom; naučili ma spievať pieseň Tichá 
noc aj modliť sa modlitbu Otče náš. Neskôr som sa v tej istej cirkvi zúčastňoval 
mládežníckych stretnutí, kde som spozoroval určité správanie ľudí a predsta-
veného, ktoré nebolo v súlade s Božím slovom. Nepáčilo sa mi to 
a na moje položené otázky, vždy som dostal rovnakú odpoveď: 
tak má to byť. Onedlho dve mládežníčky, vedené rovnakými 
otázkami ako ja, vyšli z tejto cirkvi a navštevovali kresťans-
ký zbor. Otázky zasa kolovali mojou mysľou a zasa som dostal 
rovnakú odpoveď, ba aj horšiu; stretol som sa s názormi, že kresťans-
ký zbor nie je pre mňa a že ľudia tam nie sú spravodliví veriaci.  Odv-
tedy ubehlo mnoho rokov a stal som sa kantorom evanjelickej cirkvi. Bol 
som v tej službe 8 rokov. Myslel som si, ,,Teraz som spravodlivý veriaci člo-
vek.” Po určitom čase som uvažoval o tom, či je tomu naozaj tak a či som našiel 
to, čo som hľadal? Či je to naozaj živý Boh, ako čo je zapísané v Biblii? Keď 
som tieto otázky položil predstavenej cirkvi, odpovedala: ,,Jaroslav, z našich 
bohoslužieb máš vyjsť s naplnenou dušou.” To sa za tých 8 rokov nestalo, a ja 
som si myslel, že tak má to byť. Neskôr som odstúpil zo služby kantora a tiež 
som prestal navštevovať evanjelickú cirkev. Vždy som mal prázdne vnútro, nič 
sa so mnou nestávalo. Stratil som vôľu čítať Bibliu a prestal som sa modlievať. 
Potom som sa začal dopytovať o kresťanskom zbore ľudí, ktorí tam chodievali. 
Niekoľkokrát som bol na evanjelizačných bohoslužbách a chcel som sa osob-
ne uistiť, či je tomu tak, ako mi jedna kresťanka rozprávala zo svojej 
skúsenosti patriac do kresťanského zboru.  Rozhodol som sa 
ísť, aby som zistil, či odtiaľ vyjdem naplnený. A práve to 
sa stalo! Vtedy som ani nevedel, o čo presne ide, ale 
som si bol na sto percent istý, že je to práve tá 
skúsenosť, na ktorú som tak dlho očakával. 

Ďakujem Bohu, že ma povolal k sebe 
a že môžem žiť v Jeho požehnaní.

Ako som sa 
obrátil k Bohu

svedectvo

,,Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie 
a jeho spravedlivosť, a to všetko vám 
bude pridané” (Matúš 6:33).

13

Jaroslav Nemček
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Anna Pintírová

Kniha Rut podáva príbeh, ktorý datuje do doby Sudcov.  
Noemi stratila manžela a neskôr dvoch synov, Kiljona a 
Machlona. Návrat do svojej krajiny je rozhodujúci bod 
rozprávania o Noemi. Noemi chce rozpustiť svoje dve 
nevesty, Rut a Orfu, pričom Rut odmieta byť odlúčená od 
svojej svokry. Už tu sa začína svedectvo o tom, aká bola 
Noemi. Pravdepodobne by si každá dcéra vybrala  cestu k 
svojej matke, ale nie aj Rut. Noemi rúca rebrík predsudkov 
o bohabojných svokrách.

 Dve nevesty. Rovnaká situácia. Rovnaká ťažkosť. Rovnaké 
možnosti. Tá  istá svokra. Rozličné rozhodnutie. Rozličný 
výsledok. Rozličné životné pozvanie. 

Orfa bola Kiljonova manželka. Jeho meno v preklade môže 
znamenať dokonalosť, dovŕšenie a na druhej strane nosí 
tiež význam krehkosť. 

 Za čím siahame v živote? Za aké veci „sa vydávame“ 
každý deň? Často sa zosobášime s vlastnými dokonalými 
ideami, ktoré, zdá sa, urobia náš život dokonalým. Komu 
a čomu hovoríme svoje každodenné „áno“? Vstúpime do 
vzťahu s niečím dokonalým vo vlastných očiach a nakoniec 
sa to ukáže ako krehkosť, ktorá nás prvou príležitosťou 
zlomí. Vložíme do toho svoju nádej, a keď tá dokonalosť 
zomrie, kam ideme? 

Machlon bol manželom Rut, v preklade jeho meno znamená 
odpustenie, a na druhej strane nosí význam neduživý. 

Vydávame sa za niečo, čo prináša odpustenie do nášho 
života? Na prvý pohľad môže byť neduživé a zdáme sa 
byť slabé, ale v konečnom dôsledku to prináša odpustenie.  
Vždy, keď povieme „áno“ tomu, čo prinesie odpustenie, 
ideme smerom k lepšiemu životu.

Orfa sa rozlúčila s Noemi. Hoci bola vydaná za 
„dokonalosť“, jej život skončila ako krehká, ktorá bola 
zlomená. Rut mohla vyzerať ako slabá, ale vydala sa 
na cestu odpustenia a k lepšiemu životu. Dostáva sa do 
rodokmeňu Ježiša Krista predivným spôsobom. Boáz v 
preklade znamená sila. Z cesty neduživosti sa dostáva na 
cestu odpustenia a jej odplata je Božia sila. 

 Čo dokáže, drahé sestry, bohabojná svokra? Bol to Boží 
plán, ale Noemi mala na ňom plnú účasť.  Hodná je obdivu! 
Priviedla svoju nevestu z neduživosti na cestu k odpusteniu 
hriechov. Mohlo byť sprístupnené Božie zasľúbenie. Mala 
účasť na tom, aby Rut bola líniou, cez ktorú prijde Pán 

Ježiš. Z poslušnosti, krotkosti a pokory sa rodí Ježiš v 
našich životoch. 

 Keď sme „áno“ povedali ideám alebo snom, ktoré 
stroskotali, nezhorknime a neodvracajme sa od povolania 
Božieho vyjsť na cestu odpustenia. Môžeme prísť o život. 
Môže sa z toho zrodiť nepriateľ Boží. Prišli sme potiaľto, 
nevracajme sa k chybám a nesprávnym ideám. Vydávajme 
sa na cestu odpustenia každý deň. Keď zomrie niečo v 
našom živote, neotočme Bohu chrbát ako Orfa. Povedzme 
„áno“ Božiemu odpusteniu. Božie odpustenie je lepšie ako 
naša zdanlivá dokonalosť. Keď sa odvrátime od našich ideí 
dokonalého života, keď hľadáme Božiu cestu vo svojej 
najväčšej bolesti a bezradnosti, nachádzame Boáza, silu. 
Ježiš sa zrodí v našom živote.

 Noemi zobrala dieťa do svojho lona a ženy vôkol nej 
jej žehnali pre nevestu, ktorá bola lepšia ako sedem 
synov. Bohabojná nevesta môže byť lepšia ako sedem 
synov. Avšak lepšia iba pre bohabojnú svokru. Dieťa, 
ktoré narodila Rut bolo Noemi na občerstvenie jej duše, 
dozvedáme sa v poslednej kapitole knihy Rut. Obéd 
znamená sluha Hospodinov. Z celej udalosti a tragédie 
sa mohol narodiť sluha Hospodinov! Sláva Bohu! Príbeh 
začína bohabojná svokra Noemi, ktorá mala neslýchaný 
vplyv na nevestu, a tak Boh mohol konať svoje slávne dielo 
cez tieto ženy. Noemi istotne neohovárala, nezapletala sa do 
vecí tohto sveta, neklebetila o tom, čo kto robil v krajine, 
nezakladala si náboženstvo na sebaspravodlivosti, netrávila 
čas pri zlých rečiach, a čo je vzácne, nesúdila svoju nevestu. 
Keby áno, určite by celkom inak jej príbeh vypadal. Keby 
jej bohom bolo niečo iné ako Boh Abraháma, Izáka a 
Jakoba, príbeh by nebol. Keby jej bohom bol vzhľad, práca, 
bohatstvo, pýcha alebo čokoľvek iné, nemala by vplyv 
na svoju nevestu, že by chcela s ňou ísť na tú cestu. Rut 
povedala, že Noemin Boh bude aj jej Bohom (Rut 1:16). 
Noemi bola príkladom, až takým, že má plnú duchovnú 
účasť na rodokmeni Ježiša Krista. Boh Izraela bol viditeľný 
v jej konaní, správaní, rozprávaní natoľko, že moábka sa 
rozhodla za Boha Izraela. Bohabojná svokra všeličo dokáže. 
Poslušná nevesta takej bohabojnej svokre, všeličo dokáže. 
Také ženy vášnivo a úprimne pracujú v Božom kráľovstve. 
Dokážu v nebeskom kráľovstve mnoho, lebo Boh Jahve je 
ich Bohom.

milé čítanie pre ženy

Bohabojná svokra 
a bohabojná nevesta

milé čítanie pre ženy



14 kresťanská rodina

Výroky, ktoré 
by deti nikdy 
nemali počuť 

od svojich 
rodičov

Dnešné zaneprázdnené a uponáhľané rodiny si 
sotva nájdu čas na riešenie svojich problémov, 
vyjadrenie svojich názorov alebo rozprávanie 
sa o svojich pocitoch. Veľakrát sa rozprávajú už 
iba letmo, počas večere, náhlenia do práce alebo 
chystania detí do školy. Často sa tieto rozhovory 
vedú iba krátkymi, neúplnými vetami, nevhodnými 
pre detské uši.
Musíme sa zamyslieť nad tým, ako komunikujeme 
so svojím partnerom, ako sa správame medzi 
sebou, aké slová pritom používame, lebo naše deti 
nás pozorujú.
Čo by naše deti nikdy nemali počuť z našich úst? 
Aké naše správanie a postoje by nemali vidieť 
a vnímať? Dieťa dokáže zabudnúť na niektoré 
udalosti, ktoré prežilo v detstve, ale nezabúda na 
to, ako sa vtedy cítilo. Nevhodné slová a konanie 
rodičov preto môžu veľmi zraniť detskú dušu. Deti 
sú veľmi vnímavé a zraniteľné. Aj keď sa zdá, že 
sú pohrúžené do svojich záležitostí, ony počúvajú 
a intenzívne dožívajú to, čo sa rodičia rozprávajú 
medzi sebou. To potom môže negatívne vplývať na 
ich detskú dušu, sú nešťastné, frustrované a neisté.
 Správanie rodičov sa môže odzrkadľovať  na 
budúci život s ich partnermi. I keď sú vedomé,  

že niektoré momenty v živote ich rodičov nie sú 
správne, hrozí nebezpečenstvo, že práve tie sa 
vryjú do ich pamäti ako nechcené vzorce správania, 
ktorým sa potom len ťažko budú môcť ubrániť. 
Hádky, škriepky a nadávanie sa veľmi ľahko stáva 
u dieťaťa samozrejmosťou a ono ich potom prenáša 
aj do svojej rodiny. Preto si rodičia musia dať veľký 
pozor, ako a čo hovoria pred svojimi deťmi. Jakob 
vo svojom liste 3:8 hovorí, že jazyk je nepokojné 
zlo, plný smrtonosného jedu. Naše slová  sú teda 
také závažné, že ak sú zlé, môžu byť prekážkou 
v ich vzťahu k Bohu, ba môžu zapríčiniť aj ich 
duchovnú smrť.
Uvediem niekoľko fráz, ktoré by si manželia nikdy 
nemali hovoriť pred svojimi deťmi:
1. NEZAUJÍMA MA TO
Tak, ako by ste túto frázu nemali nikdy povedať 
svojmu dieťaťu, nemali by ste to hovoriť ani 
svojmu partnerovi. Muži sa často pýtajú veci, 
ktoré ženu naozaj až tak nenadchnú, no existuje 
taktnejší  spôsob ako na to odpovedať. Ak sa takto 
zhovárate s partnerom, deti to automaticky berú 
ako samozrejmosť a budú v podobnom duchu 
komunikovať i ony. Učia sa, že je v poriadku 
odohnať niekoho, kto prosí o radu či pomoc.
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Anna Andrášiková

2. NEMÁM TERAZ ČAS
Dnes sú ľudia vybavení komunikačnými 
prostriedkami ako nikdy predtým, no nikdy neboli 
tak osamelí ako v terajšej dobe. Ked váš partner 
alebo dieťa  žiada o vašu pomoc, pozornosť  či čas, 
a vy mu ho nevenujete a pritom píšete sms-ku, vaše 
dieťa to vníma ako odkaz: nie som tu pre teba, si 
v tom sám.
 Na rozhovor, žiaľ, nie je čas ani priestor. Pamätajte 
však, že rodina by mala byť na prvom mieste a raz, 
až deti vyrastú, to možno budete ľutovať.
3. TO NIE JE MÔJ PROBLÉM
Byť partnermi znamená zdieľať to dobré, ale aj 
to zlé. Preto, ak je nejaký problém, musíte ho 
riešiť spoločne. Ak sa tvárite, že je to problém iba 
jedného z vás, deťom to dáva pocit, že problémy sa 
vyriešia samé, že sa môžu chovať nezodpovedne 
a spoliehať sa, že problémy niekto aj tak vyrieši za 
nich.
4. PRÍLIŠ TO PREŽÍVAŠ
Každý má právo na nejaký druh pocitov. Väčšinou 
sú to ženy, ktoré veci viac analyzujú a riešia, no 
často to robievajú aj muži. Nech ste to vy, alebo váš 
partner, ktorý je ten emotívnejší, nie je fér sa z toho 
nejakým spôsobom vysmievať či dehonestovať. 
A zvlášť nie pred deťmi. Ak totiž počúvajú narážky 
podobného zamerania, učia sa, že dávať najavo 
svoje pocity nie je v poriadku. Sú to vaše pocity 
a rodina je to posledné miesto, kde by ste ich mali 
skrývať.
5. ZASA ZA TO MÔŽEŠ TY 
Poznáte to, niečo sa pokazí, niekde nastal problém 
a vy potrebujete nájsť vinníka. Kto iný je lepší než 
partner, ktorý znesie veľa. Problémy sú na to, aby 
sa riešili.
Namiesto obviňovania jeden druhého, preto skúste 
riešiť veci s chladnou hlavou. Dávate tým dobrý 
príklad aj svojim deťom o tom, že byť prehnane 
prchký a zvaľovať na niekoho vinu v podstate 
nikdy nič nevyrieši.
6. PRETOŽE SOM TO POVEDAL/A
Je správne učiť deti, že existujú isté hranice, ktoré 
určuje rodič. Nie je správne ukazovať, že existuje 
iba jeden jediný názor. Takýto príklad dávajú najmä 
rodičia, u ktorých je jeden z partnerov veľmi prísny, 
priam až despotický.
Všetko musí byť podľa neho a musí mať posledné 

slovo. A to aj napriek tomu, že v mnohých 
prípadoch je úplne vedľa. Dieťa sa tým učí, že 
komunikácia v podstate nie je potrebná a stačí, aby 
bol človek agresívny a svoje názory presadzoval 
násilne.
7. NENÁVIDÍM, KEĎ...
Slovo „nenávisť“ rozhodne nepatrí do detského 
slovníka. Zrejme iba máloktoré dieťa vie, 
čo to skutočne znamená a ako sa človek cíti. 
Ale týmto spôsobom ho tomu ľahko môžeme 
naučiť! My rodičia občas naozaj v krízových 
situáciách vypustíme z úst slová, ktorých váhu si 
neuvedomujeme.
8. RADŠEJ SOM SA S TEBOU NEMAL/A 
DAŤ NIKDY DOKOPY
Niektoré deti sú často svedkom rôznych výmen 
názorov, kde padajú aj podobné obvinenia 
a výčitky. Deti by si nikdy nemali vypočuť niečo 
podobné.  Predstavte si, čo sa musí v deťoch 
odohrávať, ak si vypočujú niečo takéto... Veď ony 
tak rady počúvali príbehy zo zamilovaného obdobia 
svojich rodičov, o tom, ako sa zoznámili… a zrazu 
takýto výrok? Aký zmätok to vyvoláva u dieťaťa!
9. POKOJNE SI NÁJDI INÚ/INÉHO 
Ak sa ti nepáči, pokojne si choď za niekým iným. 
Toto je veta, ktorú ste si možno povedali v krízovej 
situácii buď v hlave, alebo ste ju vyslovili aj 
nahlas. Dieťa by nikdy niečo podobné nemalo 
počuť.
Pre dieťa asi nie je nič horšie, ako zamýšľať sa 
nad tým, že by sa rodičia mohli rozísť. Často sú 
naše slová iba vyslovené do vetra a nemyslíme ich 
vážne. To deti nevedia  a v ich hlavách to spôsobuje 
veľkú neistotu a stres. Veď ony milujú oboch 
rodičov rovnako.
Teda, voľme si taký spôsob vzájomnej komunikácie 
a také slová, ktoré budú slúžiť k budovaniu šťastnej 
budúcnosti našich nasledovných generácií. Riaďme 
sa podľa rady Písma svätého. Jakob nám ďalej radí, 
3:11: ,,Z tých istých úst vychádza dobrorečenie 
i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia.” Nech 
z našich úst naše deti počúvajú len dobrorečenie, 
povzbudzovanie, aby ony žili v zdravej atmosfére 
jednej kresťanskej rodiny, kde nemá chýbať 
pohodlie, dôvera a istota.
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Na tú radosť nikdy nezabudne tréner Béla Károlyi, 
ked niesol v náručí mladú gymnastku Kerri Strugovú 
na stupeň víťazov. Spolu so svojím sedemčlenným 
tímom získala na olympijských hrách v Atlante 
roku 1996. zlatú medailu. Bol to pamätný moment. 
Vtedy ženský gymnastický tím zo Spojených štátov 
po prvýkrat získal zlatú medailu. Aj keď to bol 
obraz, ktorý sa ľahko vryje do pamäte – drobná 
štyridsaťkilová Kerri v náručí veľkého trénera, nie to 
dôvod, prečo si ľudia pamätajú na túto udalosť.

Rusky začali dobre, ale po prvom kole Američanky 
boli na prvom mieste. Jediné, čo potrebovali 
bolo to dobre ukončiť a zlatá medaila bude ich. 
Predposledná, ktorá išla na preskok bola výborná 
gymnastka Moceanová, ale sa jej nepodarilo pristáť 
na nohy. Na ich šťastie, pri ženskom preskoku všetky 
súťažiace majú možnosť o druhý pokus a počíta sa 
lepší výsledok. Moceanovej sa to nepodarilo ani pri 
druhom pokuse, takže zostala posledná súťažiaca- 
Kerri Strugová.  Stačilo, aby predviedla jeden dobrý 
preskok, a zlatá medaila by bola zabezpečená. Keď 
však Strugová pristávala pri svojom prvom pokuse,  
pošmykla sa a spadla. Ešte horšie však bolo, že 
sa pritom zranila. Kerri Strugová mala ešte jeden 
posledný pokus. Potrebovala preskočiť a dobre 
pristáť. Okrem bežných rán a modrín sa jej len 
nedávno zarástol žalúdočný sval a sotva sa zotavila 
z vážného poranenia chrbta, ktoré utrpela pri páde, 
keď bola na bradlách. V tejto chvíli sa Strugová 
maximálne sústredila. Neskôr si spomína: ,,Vedela 
som, že niečo so mnou nie je v poriadku. Počula 
som, ako niečo prasklo. Neustále som si hovorila, 
že nesmiem pri dalšom preskoku spadnúť. Vyslovila 
som len krátku modlitbu a poprosila Boha o pomoc."

Dávid Mamojka

mimochodom

Kde je 
tvoj lev?

Nevedela, že počas prvého preskoku si roztrhla 
väzivo v členku. Na tom teraz nezáležalo. Rozbehla 
sa, skočila na dosku, odrazila sa a priam zázračne 
pristála pevne na obe nohy. Urobila svoj preskok a 
získala zlatú medailu.

Kráľ Dávid mal svojich hrdinov. Títo hrdinovia boli 
pripravení splniť každý kráľov príkaz a žiadosť. 
Jeden z nich bol Benaiáš. Ten zabil leva prostred 
jamy v deň snehu. Biblia nevysvetľuje, kde bol alebo 
kam išiel, keď zostúpil do jamy, kde bol lev.  Tento 
dej bol hoden záznamu v Božom Slove. Tento človek 
zabil leva v najhorších okolnostiach. Možno sníval 
o tom, aby zabil leva. A jedného dňa sa mu ukázala 
príležitosť.

Možno je Božie zasľúbenie, sen, zámer alebo 
vypočutá modlitba ako tento lev v tvojom živote. Čo 
vykonáš?  Či zostúpiš do jamy, aj keď padá sneh? 
Mnohokrát si myslíme, že čakáme na Boha, ale 
vlastne On čaká na nás. Aj keď sú najnevýhodnejšie 
okolnosti, Boh očakáva a pozerá sa, čo urobíš. Možno 
je to ako ten jeden skok gymnastky Kerri Strugovej 
napriek zraneniam, ktorý doniesol víťazstvo alebo 
lev, ktorý vypadá na nezvládnutie.

Nevzdávaj sa, boj je nie ukončený. Boh očakáva, čo 
ty urobíš. Či vystúpiš s vierou ako Benaiáš, ktorý 
zabil leva? Alebo ako Jozua, ktorý povedal Pánovi, 
aby zastavil slnko a slnko zostalo stáť? Peter, ktorý 
výstúpil na more?  Áno, sú to hrdinovia viery. Aj ty 
sa môžeš stať jeden z nich. Tam, kde sa to zdá 
nemožné, Boh to urobí možným.

Je čas zostúpiť do jamy a byť zoči-voči s levom. 
Neboj sa dosiahnuť to, čo Boh má pre tvoj život.

Kde je tvoj lev?
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A Benaiáš, syn Jehojadu, syn udatného muža, velikých činov, z Kabceela. 
Ten zabil tých dvoch Arielov Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva 
prostred jamy v deň snehu. 2. Samuelova 23:20
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 V Biblii je napísané, že Kristus zomrel v piatok. 
V ten piatok sa odohrali mnohé nezvyčajné veci. 

 V ten piatok učeníci zutekali. Často sa spomína, 
že Peter zaprel Pána, a predsa, nebol to len Peter. 
Všetci učeníci, podobne ako Peter, hovorili, 
že Ho nezapru. Prišiel však piatok, a učeníci 
zlyhali. Zapreli Ho. V ten piatok niesol ťažký 
kríž na Golgotu. V ten piatok myslel na nás.

V ten piatok sa nasledovníci Ježiša Krista 
schovávali. V ten piatok sa pokrytci tešili, že sa 
Krista zbavili. V ten piatok Mária a ženy plakali. 
Bol to ťažký piatok. V ten piatok Kráľovi na 
hlavu položili tŕňovú korunu. V ten piatok 
mu trhali bradu. V ten piatok sa im zdalo, že 
zvíťazia. Udierali Ho a žiadali, aby prorokoval, 
ktorý z nich mu zadal úder. Všetko sa odohralo 
v piatok. V ten piatok sa uprostred dňa zatmelo 
a niekoľko hodín bola tma uprostred dňa. V ten 
piatok sa hroby otvárali a mŕtvi sa zjavovali. 
V ten piatok vyslobodili prvotriedneho zlodeja 
Barabáša. Ježišovi bok prebodli a piť víno s 
octom mu dali. Bol to ťažký piatok.

V piatok mu ruky a nohy prebodli. V ten piatok 
sa Mu posmievali, kým visel na kríži. Bol to 
náročne ťažký piatok. V ten piatok si Jozef pýtal 

mŕtve telo Kristovo. Bol to mimoriadne ťažký 
piatok. Všetko, v čo veriaci dúfali, sa nestalo a 
stalo sa práve to, čo neočakávali. Rozčarovanie, 
beznádej, strach, úzkosť, smútok, nepokoj. 
Nevšedne ťažký piatok. Piatok však nie je 
koniec. Mnohí dali v ten piatok bodku a Boh dal 
čiarku. 

 ,,Či nehoreli naše srdcia?“ 

,,Videli sme Ho.“

,,Dotýkali sme sa Ho.“

,,Anjel nám zvestoval, že vstal z mŕtvych.“

,,Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“

,,Nebojte sa.“

„Žije!“

„Pokoj Vám.“

Nádej, radosť, viera, povzbudenie, uzdravenie, 
sila, vôľa, pokoj, horiace srdcia, blahobyt, 
požehnanie, láska, svedectvo, zotrené slzy, 
prázdny hrob, zmŕtvychvstanie. Prišla nedeľa. 

Ťažký piatok a 
víťazná nedeľa

Dan Tomášik

na zamyslenie



18

Žalm 139 hovorí, že ani tma, ani keby 
sme zaleteli na krídlach rannej zory, 
ani žiadne miesto neprekáža, aby Boh 
nemohol vidieť, počuť, alebo aby Jeho 
ruka nemohla zasiahnuť. Sú to verše, 
ktoré som mnohokrát počula. Nikdy však 
taký dojem neurobili na mňa, ako keď 
ma 24. septembra 2015. roku zrazilo 
auto. Auto jazdilo veľmi rýchlo, takže 
som nestihla reagovať. Úder bol silný, a 
okrem tmy pred mojimi očami, pamätám 
si ľudské hlasy, ktoré sa spytovali, či 
som živá. Po lekárskom vyšetrení na 
pohotovosti, lekári oznámili, že som v 
poriadku a že väčšiu škodu utrpelo auto, 
ktoré ma zrazilo, ako ja. Chránil ma 
živý Boh. Jeden kazateľ povedal, že keď 
vyhlásime, „Boh je verný”, to znamená, 
že za tým stojí nejaká skúsenosť, prežitie, 
svedectvo. A ja dnes s istotou môžem 
svedčiť o vernom Bohu, lebo verše z 
139. Žalmu sa stali mojím osobným 
svedectvom. Božia ruka nie je prikrátka, 
aby zachránila na hociktorom mieste, v 
hociktorej situácii.

Tatiana Vedejová

Chránil ma
živý Boh
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Moja zmena sa nezačala náhodou. Boh ma mal vo svojom svätom pláne. 
Vyrastám v kresťanskej rodine, od útleho detstva chodím do zboru, ale o Božie Slovo som 
neprejavovala záujem. Chcela som okúsiť tento svet a byť ako svet. Rodičom som bola neposlušná 
a uprednostňovala som zábavy, vychádzky a svojich kamarátov. 
Božia milosť sa ma začala dotýkať a otvorili sa mi oči; videla som cestu, ktorou som kráčala. Tá 
cesta bola široká a vedela som, že koniec tej cesty nie je dobrý. Túžila som po zmene a zmena sa 
dostavila! Modlila som sa a úprimne som povedala Pánovi, že chcem žiť úplne pre Krista. Mnoho 
vecí som musela meniť vo svojom živote. Nebolo to ľahké, ale bolo hodno zmeny! 
Slovo Božie bolo vždy mocnejšie a prítomnosť Božia vždy silnejšia. Moje rohodnutie neprišlo 
náhodou, prišlo milosťou, keď som sa rozhodla dať Bohu svoj život. Zistila som, že bez ohľadu na 
to, aký veľký hriech ma ťažil, Božia milosť je väčšia!

svedectvo

Jeho milosť je väčšia 
než bol môj hriech

Natália Samporová

Chránil ma
živý Boh
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Chceš byť 
dokonalý?

„Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo 
dobré mám robiť, aby som mal večný život? 
Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? 
Jeden je Dobrý! Ak však chceš vojsť do života, 
zachovávaj prikázania. A ktoré?- opýtal 
sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto: Nezabiješ! 
Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nevydáš krivé 
svedectvo! Cti svojho otca a svoju matku! 
Milovať budeš svojho blížneho ako seba 
samého! Mládenec mu povedal: Toto všetko 
som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu 
odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj 
svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať 
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď 
mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo 
mal veľký majetok.“
Matúš 19:16-22 
Ježiš sa pýta mládenca dve veci:
1. Chceš vojsť do života? Odpoveď znie: 
Zachovávaj prikázania.
- Vidíme, že hneď na začiatku rozhovoru Ježiš si 
ho zamiloval (Marek 10:21).
- Ježiš vedel, že mládenec prikázania už koná a 
hovorí mu, nech tak pokračuje naďalej.
2. Pýta sa ho ďalšiu otázku: Chceš byť 
dokonalý? Zadováž si poklad v nebi a potom 
príď a nasleduj ma.
- Tradičný kresťanský výklad dáva dôraz na 
odpredanie majetku, ale z textu vidíme, že Ježiš 
nedáva dôraz na odpredanie majetku (Čo ak 
Ježiš len testuje, či je mládenec ochotný urobiť 
aj toto?). 
- Ježiš mu nehovorí, že dosiahne dokonalosť, 
keď predá majetok, ale keď Ho začne 
nasledovať.

- Možno sa bohatý mládenec, ako ho Biblia 
nazýva, nevedel dopredu zmieriť a vo vnútri 
ho trápilo: len nech nežiada odo mňa vzdať sa 
všetkého tak, ako sa vzdali Jeho učeníci.
- Ježiš vedel, kde je jeho srdce a že túžba po 
dokonalosti je silná, ale test bol tak nastavený, 
že mládenec si sám uvedomil, že sa pýta Boha 
niečo, čoho on sám nie je ochotný vzdať sa.
Milý brat, milá sestra, stál/a si niekedy pred 
Ježišom a pýtal od teba, aby si sa vzdal/a 
niečoho a nasledoval/a Ho? 
Alebo je lepšia otázka: stál/a si niekedy pred 
Ježišom a pýtal/a si sa, čo máš robiť, a pritom si 
v sebe dúfal/a: len nech odo mňa nežiada, aby 
som sa vzdal/a toho alebo onoho?
Ježiš nechce doslova tvoj majetok (z majetku 
chce len to, čo prikázal vo svojom Slove, že máš 
dávať), ale chce tvoje odhodlanie, že mu dáš 
všetko, o čo ťa požiada.
Zaujímavosť: Teológovia sa domnievajú, že 
bohatý mládenec mal byť ďalším učeníkom, ale 
nakoľko nebol ochotný vzdať sa a vystúpiť zo 
svojej zóny pohodlia (pamätaj, nie bohatstvo, 
ale nasledovanie Ježiša), tak si Ježiš našiel iného 
učeníka, ktorý nahradil tohto mládenca. Ten 
učeník bol apoštol Pavel, tzv. apoštol pohanov, 
ktorý sa úplne oddal Ježišovi a zanechal 
kariéru farizeja, biznis so stanmi a išiel kázať 
evanjelium aj na Balkán. 
Boh si našiel koho pošle, aj keď bohatý 
mládenec nechcel nasledovať Ježiša. Boh si 
vždy nájde niekoho, kto pôjde namiesto nás, ale 
ja nechcem byť nahradený, chcem poslúchnuť 
Ježiša a nasledovať Ho, nech ma to stojí 
čokoľvek.

Ivan Andrášik

zaujímavosti21
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som iný.. som in

Biblia vs. mobil

„Uvažujem, čo by sa stalo, keď by sme sa ku našej Biblii správali ako ku nášmu mobilu?
Čo keď by sme ju nosili v taškach a vo vreckoch ako náš mobil?
Čo keď by sme sa vrátili pre ňu zakaždým, keď si ju zabudneme doma?
Čo keď by sme si ju otvárali niekoľkokrát denne?
Čo keď by sme ju používali na prijímanie správ?
Čo keď by sme sa k nej správali tak, akoby sme bez nej nevedeli žiť?
Čo keď by sme ju darovali iným ako dar?
Čo keď by sme ju používali, kým cestujeme?
Čo keď by sme ju používali v súrnom čase?
Čo keď by sme sa usilovali ju update-uvať, aby sme vždy mali tú najlepšiu verziu?
Je to niečo, čo nás vedie ku zamysleniu. Hm, kde je moja Biblia?
Ó, a je ešte jedna vec. V porovnaní s naším mobilom, nikdy sa nemusíme trápiť, že naša Biblia stratí 
signál, pretože Ježiš už vopred zaplatil účet!” 
Zdroj: internet
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Robert Mamojka
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Toto zaujímavé porovnanie som si prečítal 
na internete a vážne som sa nad tým 
zamyslel. Chcel som sa s tým zdeliť s vami, 
milí tínedžeri, aby ste sa aj vy na chvíľku 
zamysleli. Koľko času trávime so svojím 
mobilom a koľko so svojou Bibliou? Poznáme 
svoju Bibliu do tej miery ako svoj mobil? 
Poznáme každú knihu v Biblii tak, ako každú 
aplikáciu vo svojom mobile? Dokážeme 
citovať verše z Biblie tak, ako dokážeme 
citovať každú správu, ktorú na mobile 
prečítame? 

Všetci chápeme, že doba, v ktorej žijeme, 
nás núti používať techniku, a pravdaže, 
mobilné telefóny sú veľkou časťou našej 
každodennosti. A predsa, my sami si môžeme 
určiť hranice, do ktorej miery chceme byť 
ovplyvnení mobilom, a do ktorej miery 
Bibliou. Výber je na nás. 

Chcem Vás povzbudiť, aby ste si čítali vašu 
Bibliu. Hľadajte v nej pravdu, ktorá bude 
meniť Vaše rozhodnutia, Vaše myšlienky, Váš 
život. Hľadajte v nej lásku. Hľadajte v nej 
nádej. Hľadajte v nej radosť. Hľadajte v nej 
Pána! Keď budete čítať a túžiť viac po Bohu, 
On sa Vám dá nájsť a bude vám zjavovať 
hlbšie veci cez svoje Slovo. 

A dokonca, ak Vaše mobilné telefóny budete 
používať na správny spôsob, môžu Vám 
pomôcť v tom, aby ste si čítali Bibliu ešte viac 
a viac sa modlili. Je tu niekoľko návrhov:

1. Stiahnite si aplikáciu Biblia na Váš mobil. 
Tak Bibliu budete vždy mať so sebou a budete 
si ju môcť čítať kdekoľvek a kedykoľvek. 
Super vec  je, že každý deň Vám táto aplikácia 
ponúkne verš dňa, tiež je tam mnoho plánov na 
čítanie Biblie. 

2. Používajte sms na povzbudenie iných. 
Každodenne píšeme sms-ky iným ľuďom. 
Tak prečo to nevyužiť, a neposlať im nejaký 
povzbudzujúci verš z Biblie? Istotne sa budú 
cítiť dobre aj oni, ale aj Vy, a to Vás bude 
nútiť viac čítať a hľadať vždy krajšie verše na 
povzbudenie.

3. Nastavte si alarm. Alarmy si môžete nastaviť 
rôzne a viackrát denne. Môže to byť alarm 
„Ďakuj“, ktorý Vám pripomenie, že sa máte 
modliť a ďakovať Bohu za všetko. Ďalej to 
môže byť alarm „Čítaj si Bibliu“. Potom si tam 
môžete dať alarm „Povzbuď niekoho“. A ešte 
mnoho iných.

Čítajme Bibliu ešte viac!

Chcem Vás 
povzbudiť, aby 
ste si čítali vašu 
Bibliu. Hľadajte 

v nej pravdu, ktorá 
bude meniť Vaše 

rozhodnutia, Vaše 
myšlienky, Váš 

život.
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aktuality

Tešíme sa a vďační sme Pánovi, že nám 
umožnil, aby znova jedno detské cd-čko 
uzrelo svetlo dňa.

Je to cd-čko zjednoteného detského chóru, pod 
názvom Hrdinovia viery. Tento názov cd-čka 
sme si zvolili kvôli tomu, že piesne hovoria 
o známych mužoch a ženách z Biblie, ktorí 
mali naozaj silnú vieru vo svojich životoch 
a vďaka tej viere dokázali robiť úžasné veci. 
Tak sme sa kamarátili s Mojžišom, Jonášom, 
Jozuom, Dávidom, Noáchom, Zácheusom 
a mnohými inými. Počas nahrávania týchto 
piesní sme mali možnosť nielen užiť si dobrú 
hudbu, ale aj učiť sa, že vierou ozaj zvládneme 
každý problém a každú skúšku.

Na cd-čku je 12 nových autorských piesní 
Kristína Mamojková

a spievali ich naši hrdinovia z Báčského 
Petrovca, Kulpína, Hložian a Selenče.

Krásny čas, krásne kamarátenie, mnoho 
smiechu, mnoho spomienok, a všetko to si 
budeme pamätať z nahrávania tohto cd-čka. 

Vďaka Bohu za každý talent, ktorý mohol 
byť použitý v tomto projekte. Buď spev, 
hudba, nacvičovanie, produkcia, občerstvenie, 
alebo ochota dovozu detí, úžasný tím ľudí 
to zvládol, s Božou pomocou. Nech im Boh 
vynahradí každú ochotu a čas venovaný pre 
budovanie nebeského kráľovstva.

Veríme, že Vám cd-čko bude k požehnaniu. 
Buďme aj my hrdinovia viery!

NOVÉ DETSKÉ CD-čko

 HRDINOVIA 
VIERY

24




