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neboj sa vykročiť za Ježišom

Jedného dňa sa Hospodár vráti
a plánuje účtovať s každým

Boh si vyvolil teba,

vyvoľ si aj ty Boha

Len dobré
a milosť
Slová, ktoré znejú tak krásne, zdá sa až neskutočne. No,
nemusia zostať iba slovami - môžu sa stať skutočnosťou, môžu
byť celkom reálne pre tvoj život!
Je veľká sila v slovách, ktoré vyznávame, či to boli slová
pozitívne, alebo negatívne. To, o čom hovoríš, tomu vlastne aj
veríš. To, čo vychádza z tvojich úst, je presne to, o čom
premýšľaš vo svojich myšlienkach; to, čo je uložené v tvojom
srdci. Keď často o niečom hovoríš, keď si to opakuješ, stáva sa
to skutočnosťou pre teba a už iste nebudeš myslieť na veci,
ktoré sú opakom.
Predstavme si, ako by vyzeral náš život, keď by sme hovorili
a vyznávali iba pozitívne veci?
Žiaľ, zdá sa, že sa stalo zvykom a trendom hovoriť negatívne
veci, rozmýšľať, čo zlé sa môže stať, čo zlé môže prísť, čo zlé
prinesie zajtrajší deň, mesiac, rok, život. A vyzerá to tak, akoby
sme sami sebe nechceli dopriať tie dobré veci.
Dobre známy Žalm 23:6 hovorí: „Áno, len dobré a milosť ma
budú sledovať po všetky dni môjho života...“ Žalmista tu
hovorí, že ho bude sprevádzať LEN dobré a milosť. On tomu
veril, on to vyznával nad svojím životom. Odhodil každú
možnosť myslieť a hovoriť inak. Neusiloval sa pripodobniť sa
svetu a trendu, ktorý hovorí negatívne. Neprĳímal inú možnosť
ako túto – len dobré a milosť!
Smieme aj my toto vyznať spolu s ním? Patrí to aj nám?
Absolútne áno!
Vyznávajme pozitívne veci nad svojím životom! Verme tomu,
čo vyznávame a Pán bude konať podľa našej viery. Nebuďme
ustarostení o zajtrajší deň, nesťažujme sa, nepozerajme, čo
negatívne môže prísť do nášho života. Radšej vyznajme – áno,
LEN DOBRÉ A MILOSŤ ma budú sledovať po všetky dni
môjho života!
A keď to budeme vyznávať, dobré a milosť určite prídu
a bezpochybne budú sledovať našu každodennosť.
Voľba je na tebe. Aké slová budeš vyznávať dnes?

Kristína Mamojková

manna

Editoriál
slovami, ktoré vám dnes hovorí:
Neplačte! Neumrel/a, ale spí. Máte
vôkol seba blížnych, pre ktorých sa
modlíte už roky? Máte na srdci tých,
od ktorých ostatní, takpovediac,
zdvihli ruky? Zdá sa, že už pre nich
nieto nádeje? Ježiš Vám znovu
hovorí: Neplačte! Neumrel/a, ale
spí. V tomto oddieli Písma vidíme
veľkú milosť nášho Pána, ktorá
siaha tak ďaleko, že aj mŕtvi v
našich očiach, v Pánových iba spia.
Z tohto textu možno vidieť viacero
„Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z
rád, jedna z nich je: obklopte sa
domu predstaveného synagógy a
ľuďmi viery a zjednoťte sa s nimi vo
povedal: „Tvoja dcéra umrela.
Neunúvaj už učiteľa!“ Keď to Ježiš viere a v modlitbe pre danú osobu,
nedajte sa odradiť všetkými, ktorí
počul, povedal: „Neboj sa! Len ver
Vás vysmievajú alebo tými
a bude zachránená.“ Keď prišiel k
plačúcimi a kvíliacimi. Pán Ježiš
domu, nikomu nedovolil vojsť dnu,
iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi, ako aj učiní, chytí tú osobu za ruku a
zvolá: Vstaň! Na začiatku vidíme
otcovi a matke dievčaťa. Všetci
slová, ktoré Pán povedal rodičovi
plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však
toho dievčaťa, ktoré hovorí dnes aj
povedal: „Neplačte! Neumrela, ale
tebe: Neboj sa! Len ver a bude
spí.“ No oni ho vysmiali, lebo
zachránený/á. Ale nezabúdajme,
vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku
a zvolal: „Dievča, vstaň!“ Vtom sa koniec tohto príbehu je začiatok
nového, keď je modlitba splnená a
jej duch vrátil a ona hneď vstala.
Pán vykoná, našou úlohou je dávať
Ježiš prikázal, aby jej dali jesť.”
pokrm Slova Božieho, aby osoba
Lukáš 8:49-55
rástla a silnela v duchu.
Máte vôkol seba ľudí, za ktorých ste
stratili nádej, takých, ktorí sú v
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perom kazateľa

Požehnaný
Bohom
Uvažujem o Božej dobrote a o Jeho láske k človekovi.
Predtým, ako Boh stvoril človeka, Adama a Evu, utvoril
všetko, čo budú potrebovať. Absolútne všetko bolo
pripravené pre človeka, ktorý bol (a je) korunou
Božieho stvárania. Boh postavil človeka do nádhernej
a úplne vybavenej Edenskej záhrady. Samotný význam
slova Eden sa prekladá ako miesto blaženosti, hojnosti
a rozkoše. Tak uprostred rozkoše utvorený človek otvorí
oči a prvé slová, ktoré počuje z Božích úst sú slová
žehnania. Boh hovorí: dal som ti všetko, čo potrebuješ,
vládni, podmaň si zem, buď plodný a rozmnož sa na
zemi.
Samozrejme, Adam od Boha dostal zodpovedosti
spravovať Edenskou záhradou. Pred prácou
a zodpovednosťou dostal požehnanie a v ňom všetko, čo
potrebuje. Haleluja! Boh nás žehná a dáva nám všetko,
čo potrebujeme ešte predtým, ako niečo od nás žiada. To
je Jeho princíp. a
Pôvodný Boží plán s človekom zahrňoval, a vždy
zahŕňa, Božie požehnanie. Keď Boh žehnal Adama, to
znamenalo, ,,Máš moju priažeň, kladiem dobré veci na
tvoju cestu, postavujem ťa na miesto požehnania…"
Požehnanie, to nie je pocit. Často nesprávne chápeme,
čo je požehnanie. Keď sa nám darí alebo sa cítime
dobre, sme šťastní, zdraví, alebo keď prosperujeme,
hovoríme, že sme požehnaní. Božie požehnanie však nie
je pocit, je to skôr postavenie, do ktorého sme
postavení. Verím, že dieťa Božie, ktoré zostáva
vo svojom postavení, je vždy požehnané. Je to za
každých okolností. Božie požehnie zostáva pri nás aj v
dňoch, keď je vôkol nás búrka, keď sú mračná, či
prívaly, presne tak, ako keď je jasno a slnečne.
Problémom je, že na to zabúdame, keď chodíme podľa
videnia a nie podľa viery, a z Božieho požehnania
nečerpáme. Bol to Adam, ktorý musel pracovať na
plodení, rozmnožení sa, podmanení a nadvláde, ale mal
Božie úplné vybavenie a všetko, čo k tomu potreboval.
Bol položený do Božieho požehnania. Presne do zdroja
všetkého dobrého.
Požehnanie, to je život, hojnosť, prosperita, pokoj,
priazeň, vzrast, spoločenstvo, je to Božia dobrota
v skutku nad tebou. Božím požehnaním sa do našich
životov prenáša Boží život v hojnosti.
Keď by ťa adoptoval (prĳal za svoje dieťa a dediča)
Bill Gates, dostal by si prístup k takmer
nevyčerpateľným zdrojom finančných prostriedkov,

,,A Bôh stvoril človeka na svoj
obraz, na obraz Boží ho stvoril,
mužské a ženské pohlavie ich
stvoril. A Bôh ich požehnal
a Bôh im riekol: Ploďte sa
a množte sa a naplňte zem
a podmaňte si ju a vládnite…
A Bôh riekol: Hľa, dal som…"
(1. Mojžišova 1:27-29).
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známosti, priazne, výhod. To by bolo omnoho viac ako
len pocit. Bolo by to postavenie, ktoré by vyvolalo iba
dobré pocity. Aj v dobrých, aj v zlých časoch by si mal
istotu, že tvoje postavenie a to, čo si dostal nezávisí od
chvíľkových okolností.
Niečo podobné sa nám stalo, keď sme prĳali Ježiša
Krista za Pána našich životov. Rozdiel je iba v tom, že
výhody, ktoré sme prĳali, sú omnoho väčšie od tých,
ktoré môže prĳať adoptované dieťa Billa Gates-a.
Pozrime sa na chvíľku do Božieho Slova:
,,Ale všetkým, ktorí ho prĳali, dal právo a moc stať sa
deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno" (Ján 1:12).
,,A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a
spoludedičmi Kristovými" (Rimanom 8:17).
Ak si už Božím dieťatom v Kristovi Ježišovi a skrze
neho si sa stal dedičom všetkého, čo Boh vlastní, si
požehnaný Bohom. Ak si sa ešte dieťaťom Božím
nestal, môžeš sa stať ním tak, že Ježiša Krista vierou
a vyznaním prĳmeš do svojho života ako Pána
a Spasiteľa, že sa obrátiš od hriecha k Nemu a že sa
pokrstíš v Jeho meno.
Pán Ježiš prišiel na svet na to, aby sme my, ľudia, mali
život a hojnosť (Ev. Jána 10:10). Prišiel na to, aby sme
znovu získali Božie požehnanie. Diabol prichádza ku
každému z nás, aby ukradol, zabil a zahubil. Prichádza
presne tak, ako prišiel k Adamovi a Eve. Prichádza ti
s klamom a pochybnosťami ukradnúť Božie
požehnanie. Prichádza, aby ti po ukradnutí požehnania
priniesol duchovnú smrť a úplný zmätok.
Následky diablových klamov, ktorým Adam a Eva
uverili, ako i následky klamov, ktorým svet verí, vidíme
dnes všade vôkol nás. Smrť, choroby, nepriateľstvá,
nepokoje, vojny, katastrofy, nešťastné manželstvá,
rozvody, deti bez rodičov, vraždy, morálne úpadky,
chudoba, nedostatky, degradácie, neistota, strach,
osamelosť, depresie, zúfalstvá, pocity viny, otroctvo
hriechu a zlozvyky, vnútorné väzenie. Keď bolo
ukradnuté požehnanie, prišlo zlorečenstvo.
No vďaka Bohu, že to, čo pre ľudstvo utratil ,,prvý
Adam", prišiel nám navrátiť ,,Druhý Adam" - Boží syn,
Pán Ježiš Kristus.
,,Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že
sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané:
Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov
prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo"
(Galatským 3:13-14).
Boh nás tak veľmi miloval a túžil nám navrátiť svoje
požehnanie, že Boží syn na golgotskom kríži zobral na
seba všetok následok nášho hriechu a zaplatil zaň cenu
svojím životom. Zlorečenstvo zákona sa dá zhrnúť do
troch slov: choroba, chudoba a smrť. Pán Ježiš presne
toto prĳal na seba v ten strašný deň, a to preto, aby na
všetkých, ktorí veria v Neho prišlo Božie požehnanie.
Presne tak, ako Boh žehnal Abraháma – otca viery a
otca všetkých, ktorí veria, tak Boh chce žehnať i teba.
Boh povedal Abrahámovi: Nasleduj ma, požehnám ťa a
budeš požehnaním (1. Mojžišova 12:1-3). Toto bola

zmluva, ktorú Boh ponúkol Abrahámovi. Keď ju prĳal a
bol verný Bohu, bol veľmi požehnaný a stal sa
požehnaním pre všetky národy až dodnes.
Boh aj v dnešnej dobe ponúka svoju zmluvu každému
človekovi. Tá zmluva je prostredníctvom Ježiša Krista.
Lebo nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného
mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu
medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení
(Skutky Ap. 4:12). Keď si Božiu záchrannú ruku v
Ježišovi Kristovi prĳal a spravil s ním zmluvu, stal si sa
dedičom Božích zasľúbení a napojený na všetky zdroje,
ktoré Boh vlastní. Stal si sa požehnaný Bohom. To sa
stalo prv, než si od Boha dostal úlohy, službu a
zodpovednosti.
,,Požehnaný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v
ponebeských oblastiach v Kristovi" (Efežanom 1:3).
Keď sme sa stali Božími deťmi skrze vieru, Boh nás
požehnal. Viac sa nemusíme modliť, aby sme boli
Bohom požehnaní. My Bohom požehnaní už sme.
Modlíme sa, aby Božie požehnania, ktorými sme
požehnaní v Kristovi v ponebeských oblastiach (kde je
náš duch posadený s ním), prišli do našich
každodenných životov na úrovni zeme. Modlitbou ,,Náš
Otče, nech sa stane tvoja vôľa ako je v nebi, tak i na
zemi" iba spúšťame na zem požehnanie, ktorým už sme
požehnaní.
Veriaci človek už nežĳe v zlorečenstve, ale v Božom
požehnaní. V každom zlom dni tvojho života, ty si stále
požehnaný. Máš prístup ku všetkým zdorojom tvojho
nebeského Otca. Haleluja! Nezabudni, že tvoj neprateľ
diabol vlastní iba dve zbrane: klam a starch. Poddaj sa
vierou Bohu a vzopri sa diablovi a utečie od teba.
Zlorečenstvo je ako hurikán, víchrica, snehová búrka.
Nemôžeš to zastaviť, ale môžeš vyjsť z toho.
Povolávam ťa, aby si vyšiel zo zlorečenstva, ak ešte v
ňom žĳeš, a vošiel do Božieho požehnania. My sme
neboli lepší ako iní, ale sme adoptovaní a požehnaní
Bohom, vyvedení zo zlorečenstva a vovedení do
požehnania. Vierou môže každý vojsť do požehnania a
prĳať požehnanie. Funguje to v živote veriaceho tak, že
Boh hovorí, ,,Ja som ťa požehnal" a naša viera berie to,
čo Boh pripravil.
Požehnaný život neznamená, že sa vždy dobre cítiš, že
problémy nikdy neprídu, že vždy žĳeš v rozkoši alebo
že iba leňošíš a užívaš si. Božie požehnanie je tvoje
miesto v raji, tvoj štandard života, je to život z neba
uprostred každých okolností. Je to pokoj uprostred
búrky, istota upostred najväčších otriasaní. Je to život
a hojnosť.
Bol si stvorený pre požehnanie, vykupený pre
požehnanie a povolaný do požehnania.
Vyvoľ si požehnanie, ži v Božom požehnaní a čerpaj
z neho každý deň, kým nepríde deň, keď budeš počuť
hlas Pána Ježiša: ,,Poďte, požehnaní môjho Otca,
vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od
založenia sveta."

Vladimír Červeni
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Jedine vernosť
dostane odmenu
Jedného dňa sa Hospodár vráti a plánuje
účtovať s každým, ktorému otváral možnosti.
Pán Ježiš rozpovedal príbeh o troch
sluhoch, ktorí od Hospodára dostali
hrivny, aby nimi šafárili. Jeden dostal päť,
druhý dve a tretí jednu hrivnu. Hospodár
odcestoval a nechal sluhov pracovať,
očakávajúc, že po jeho návrate sluhovia
zmnožia to, čo dostali. A tak sa všetci
traja sluhovia dali do roboty. Prvý odišiel
a získaval ďalších päť hrivien, druhý
ďalšie dve a tretí kopal jamu do zeme
a hrivnu skryl.
Tieto hrivny nie sú dáke talenty
a schopnosti, ktoré Hospodár zanechal
sluhom. Matúš nezabudol napísať, že Pán
jasne vysvetlil, že Hospodár nechal
sluhom peniaze. Hospodár nechal sluhom
peniaze? Áno, peniaze.
Peniaze otvárajú možnosti. Ak má človek
peniaze, otvoria mu viac možností; môže
si niečo kúpiť, môže niekam odísť, môže
niekde investovať. Otvoria sa mu totiž
možnosti, aké predtým nemal. Skúsenosť
hovorí, že skrze jednu možnosť sa
vytvoria nové možnosti. Ak teda
investujem do niečoho peniaze, cez tú
investíciu prídem po novú možnosť
investovať a rozmnožiť to, čo mám.
Hospodár práve toto očakával od svojich
sluhov. Investovať, čo dostali a rozmnožiť
to. To, čo im Hospodár dal, boli peniaze
a peniaze otvárajú možnosti. Mohli by
sme povedať, že Pán im otvoril možnosti.
Jednému dal päť možností, druhému dve

a tretiemu jednu.
Ak niekomu Hospodár otvoril dvere
kázať, a on to využil a išiel, tam sa veľmi
ľahko mohlo stať, že ho niekto počul
a povolal ho kázať aj niekam inam. Keď
sa opýtame nejakých známych spevákov
o ich začiatkoch, zistíme, že na začiatku
neboli takí známi a úspešní ako teraz.
Keď sa im dostala možnosť niekde
spievať, využili to a z tej jednej možnosti
sa otvorili nové možnosti ísť niekam
spievať. Hospodár ti vždy umožní využiť
tvoje schopnosti.
Keď ti teda dal možnosť, istotne je to
pretože vidí, že si schopný. Všimnime si,
že v Písme si čítame, že Hospodár dal
každému sluhovi hrivny podľa jeho
schopností. Nedal Hospodár možnosť len
pretože niekto bol krajší, známejší,
z dobrej rodiny, ale Hospodár videl koľko
je kto schopný, a podľa toho mu dal
možnosť využiť svoju schopnosť.
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Prvý sluha sa nemal právo hnevať na
druhého sluhu, že ten dostal päť a on len
jednu alebo dve hrivny. Museli si
uvedomiť, že Hospodár je ten, ktorý
najlepšie rozpoznáva kto je koľko
schopný.
Si Hospodárov sluha? Hospodár vidí tvoje
schopnosti a buď si istý, že ti otvorí dvere
(možnosti), kde môžeš využiť schopnosti.
Máš schopnosti a Hospodár otvára
možnosti.
Čo Hospodár očakával od sluhov?
Očakával, aby sa pýšili tým, aké im dal
možnosti využiť svoje schopnosti? Isteže
nie. Očakával, aby porovnávali kto akú
možnosť dostal? Isteže nie. Jedinú vec,
ktorú očakával Hospodár od sluhov bola,
aby každý využil aspoň raz tu možnosť,
ktorú dostal. Hospodár očakával ich
vernosť v tom, čo dostali.
Máš rôzne schopnosti a Hospodár ti otvorí
možnosti. Všetko, čo od teba vyžaduje je
iba vernosť. Vernosť vo využívaní každej
možnosti, ktorú dostaneš.
Jedného dňa sa Hospodár vrátil a účtoval
so sluhami. Ten, ktorý mal päť hrivien,
získal ešte päť. Nazvaný bol dobrý a
verný sluha. Ten, ktorý dostal dve, získal
ďalšie dve a tiež bol tak nazvaný ako ten,
ktorý získal päť hrivien. Ten, ktorý dostal
jednu hrivnu a ju zakopal, bol nazvaný zlý
a lenivý sluha. Nesúdil ich Hospodár

podľa ich schopností, ale podľa toho, ako
verne využívali možnosti, ktoré im
Hospodár odovzdal.
Jedného dňa sa Hospodár vráti a plánuje
účtovať s každým, ktorému otváral
možnosti. Nebude súdiť podľa tvojich
schopností, ale podľa tvojej vernosti vo
využívaní možností, ktoré ti dal.
Tí dvaja, ktorí získavali ďalšie hrivny,
počuli kompliment od samého Hospodára,
že sú dobrí a verní sluhovia. Stáli pred
Hospodárom s tým, čo získali a dobre
načúvali, čo Hospodár povie. Ten jeden sa
pred Hospodárom iba vyhováral ako
vedel, že je Hospodár prísny a ako sa bál
využiť príležitosť, ktorú dostal.
Hospodára nezaujímali výhovorky. Poslal
sluhu von a nazval ho zlým a lenivým. Je
povšimnutiahodné, že prví dvaja boli
dobrí a verní a tretí nebol zlý a neverný,
ale zlý a lenivý sluha. Opak vernosti v
Hospodárovom kráľovstve nie je
nevernosť, ale lenivosť.
Hospodár vidí tvoje možnosti. Nemysli si,
že ťa nepozná. Pozná ťa a vie, čo si
schopný urobiť. Máš schopnosti a
Hospodár ti dáva možnosti.
Jedného dňa sa Hospodár plánuje vrátiť a
účtovať so svojimi sluhami. Nebude sa
jednať viac o schopnosti ani o nič iné, iba
o vernosť. Aký kompliment očakávame v
ten deň, keď sa Hospodár vráti? Máš
schopnosť, Hospodár dáva možnosť a
očakáva vernosť. Načúvaj, čo Hospodár
povie. Dobrý a verný sluha…

Dan Tomášik
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Bethesda

Dom milosti
Proroctvá starozákonných prorokov
hovorili o smutnej dobe, ktorá
predchádzala príchod Kristov
(Pomazaného) na tento svet.
Ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veľké
svetlo. A nad tými, ktorí bývali v zemi
tône smrti, zaskvie sa svetlo. (Pozri Iz.
9:2)
Evanjelista Matúš v 4:16 hovorí o ľude,
ktorý ,,sedel” vo tme.
Teda to je ešte ťažší a neprajnejší stav,
keď človek už nemôže ani chodiť od
hustej tmy, ale musí sedieť.
Sedieť a očakávať vyslobodenie a
uzdravenie.
Tma predstavuje hriech, porušený
duchovný a morálny stav jednotlivca, a
tiež i celého národa.
Práve taký stav bol v čase, keď sa začalo
hlásať nebeské kráľovstvo, pokánie a
vyslobodenie každého, kto by s vierou
prĳal také posolstvo, ktoré nezáleží iba
v slove, ale i v skutku.
Nie je možné nikde inde dosiahnuť
uzdravenie svojho tela, vyslobodenie od
hriecha, iba v dome Milosti.

Preto Pán Ježiš vo svojom kázaní
prízvukoval, aby ľudia vošli cez Dvere
do domu Milosti.
Bethesda, v preklade z hebrejčiny
znamená Dom Milosti.
V Jeruzaleme jestvoval kúpeľ zvaný
Bethesda, a v deň židovského sviatku
Ježiš tam videl mnoho nemocných ľudí,
slepých, chorých a ochrnutých...
Boh nikdy nenechával svoj ľud bez
svedectva, ale i v takých ťažkých časoch
posielal svojho anjela, aby víril vodu a
ľudia dožívali uzdravenie.
Bol tam nejaký človek, ktorý bol 38
rokov nemocný a stala sa mu divná vec,
že teraz tam nebol prítomný iba anjel
Pánov, ale do kúpeľa Bethesda prišiel
osobne Pán Ježiš Kristus!
Otázka znela: ,,Či chceš byť zdravý?”
Človek chce byť zdravý, ale jeho
pozornosť je obrátená na to, že nemá
človeka, ktorý by mu pomohol v
pravom čase.
Ježiš vediac jeho túžbu a jeho srdce mu
hovorí: ,,Vstaň, vezmi svoje ležisko a
choď!”
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A človek okamžite ozdravel, a bolo to v
sobotu.
Je to dôkaz, že Ježiš Kristus je Pánom i
soboty.
Dnes, každý a ktorýkoľvek človek by
prišiel do ,,Domu Milosti” má právo na
uzdravenie tela, ducha a duše, a tiež i na
odpustenie svojich hriechov.
A potom Ježiš povedal: ,,Hľaď, ozdravel
si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo
niečo horšie!”
Či môže byť niečo horšie ako byť
pripútaný o svoju posteľ celých 38
rokov?
Áno, môže byť ešte niečo horšie, a to je
večné zahynutie v mukách pekelného
ohňa, ohnivého jazera, čo je druhá smrť!
A preto, poďme do domu Milosti, lebo
nikoho, kto príde k Nemu, On nevyženie
von a každý je vítaný.

Dnes, každý a
ktorýkoľvek človek by
prišiel do ,,Domu Milosti”
má právo na uzdravenie tela,
ducha a duše, a tiež i na
odpustenie svojich hriechov.

On je Pán Domu, Jeho je milosť a hojné
odpustenie, dotyk Jeho rúk uzdravuje,
lieči, dáva pokoj a uspokojenie a
odpúšťa všetky hriechy.
Ešte je čas milosti, kýmkoľvek Pán
Domu Milosti nezavrie dvere, lebo On
je Pán, ktorý otvára a nikto nezaviera, a
On je ten, ktorý zaviera a nikto viac
neotvára.
A On je svätý a pravdivý.
Zjavenie 3:7

Ján Zima
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Boh si vyvolil teba,
vyvoľ si aj ty Boha
Pred ôsmimi rokmi sme s dvomi bratmi
debatovali o tom, že či my, ľudia, sme
našli Boha, alebo On našiel nás? Či my
sme si vyvolili Boha, alebo si Boh
vyvolil nás? Či sme spasení, pretože Boh
sa tak rozhodol, alebo sme si my to
zvolili? Naše náhľady boli rozlišné. Na
jednej strane, nemohol som súhlasiť s
tým, že by Boh niekoho vyvolil bez
podmienky a iného odhodil bez dôvodu.
Na druhej strane, kto je človek v
porovnaní s Bohom, že by mohol v
niečom prevýšiť Boha, aby ho to
postavilo do pozície možnosti zvoliť si
Boha alebo nie? A tak, pred ôsmimi
rokmi sa to stalo aktuálnou témou, nad
ktorou občas premýšľam. Mojím
zámerom nie je budovať si vlastnú
pravdu, ktorá by mi najviac vyhovovala,
ale prejsť cez slovo Božie a dovoliť,
nech ono povie viac ako hocikto.
V prvom liste Timotejovi v druhej
kapitole Pavel píše, aby sa predovšetkým
konali modlitby za všetkých ľudí.
Spomedzi všetkých, z dôvodu pokoja v
krajine, vyradil kráľov a tých vo
vysokom postavení, aby sme žili
pokojný a tichý život v pobožnosti a
počestnosti. To je príjemné pred Bohom,
ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení
a poznali pravdu. Kristus Ježiš dal sám
seba ako výmenné za všetkých. Pavel
píše Timotejovi a niekoľkokrát používa
slovo ,,všetci”, keď píše, koho Boh chce
spasiť. Jasné, že všetci spasení nebudú.
V ev. podľa Jána 3:16 môžeme vidieť

hranicu rozdielu medzi spasenými a
nespasenými, ako aj dôvod, ktorý túto
hranicu spôsobil. Ján píše, že Boh dal
syna, aby nikto, kto verí v neho,
nezahynul, ale mal večný život. Nikto,
kto verí v neho, nezahynie alebo všetci,
ktorí veria v neho, budú spasení. Takže
máme dôvod, prečo niekto bude spasení
a niekto nie. Dôvod, ktorý aj pôsobí
rozdiel. Či to znamená, že Boh vlastne
nechal všetku zodpovednosť nám a že
sme úplní majitelia svojho života a že sa
Boh so založenými rukami pozerá, ako
nám to vyjde? To určite nie. Ako v Starej
zmluve vidíme, ten vzťah medzi Bohom
a jeho vyvoleným národom Izraelom,
taký rovnaký vzťah vidíme v Novej
zmluve medzi Bohom a Cirkvou. Boh vo
svojom Slove prirovnáva ten vzťah so
vzťahom medzi snúbencami. Snúbenci,
ktorí využĳú každú možnosť byť spolu a
netrpezlivo čakajú deň svojej svadby,
keď raz zanavždy zostanú spolu.
Pozorne, starostlivo a neúnavne vkladajú
všetku snahu, aby im nič neprekazilo
zažiť deň svojej svadby. Vzhľadom na
toto prirovnanie, dovolím si povedať, že
sú pre spasenie obe strany zúčastnené v
rovnakej miere. Tak Božia, ako ľudská.
Človek nemôže byť spasený bez toho,
aby to bola Božia vôľa, ako ani Boh
nemôže spasiť bez toho, aby to človek
chcel. Boh predsa môže všetko, ale pre
svoju spravodlivosť, nemôže spasiť toho,
kto neverí. Podobne ako sa muž nemôže
stať ženatým bez toho, aby sa aj jeho
snúbenka chcela stať vydatou, a opačne.
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Izrael, vyvolený Boží národ, vedený
bol Bohom cez Mojžiša a Árona von z
Egyptu. Keď Boh Mojžišovi naložil
túto úlohu, vôbec sa nebavili o tom,
koho z Egypta vyslobodiť a koho nie.
Tento bod nebol na dennom poriadku
schôdze. Takto to povedal Boh
Mojžišovi: Tak teraz poď a pošlem ťa
k faraonovi, a vyveď môj ľud, synov
Izraelových, z Egypta. Poslednou
ranou, ktorou Boh ranil Egypt,
spôsobil to, že Egypťania nútili ľud,
aby sa ponáhľali, aby ich čím skôr
vyhnali zo zeme. Boh si vyvolil
všetkých Izraelitov a doviedol
Egypťanov do takého bodu, že ich tí
nútili von, aby nikto z Izraelitov
nezostal v Egypte. Predsa, dobre
poznáme dej, že z tých vyvolených,
ktorých Egypťania doslovne vyhnali
von, iba dvaja, Józua a Kálef zišli do
Kanaánu. Či nebolo tých vyvolených
600.000? Rozdiel medzi tými dvomi a
ostatnými 599.998 bol v tom, že si
Józua a Kálef zvolili Boha. O Kálefovi
Boh povedal, že v ňom bol iný duch a
že cele nasledoval Hospodina. Józua
zostane zanavždy známy po svojej
vyhlášky: Ja a môj dom budeme slúžiť
Hospodinovi.

Boh si vyvolil všetok ľud, ale nie
všetok ľud si vyvolil Boha. Takže pri
tých, ktorí si vyvolili Boha, splnili sa
podmienky pre vznik vzťahu medzi
človekom a Bohom. Človek nemá
žiadnu moc prinútiť Boha, aby ho
spasil. Nemôže sebe alebo svojej
rodine zarobiť spasenie, ale môže sa
plnoprávne rozhodnúť, či mu chce
slúžiť, alebo nie. Pán Ježiš vo svojej
kázni na vrchu povedal, že nikto
nemôže slúžiť dvom pánom, pretože
máme možnosť voľby, ktorému
chceme slúžiť.

Hľa, stojím pri dveriach a klopem.
Keby niekto počul môj hlas a otvoril
by dvere, vojdem k nemu a budem
večerať s ním a on so mnou. - Pán
Ježiš

Martin Širka ml.

Józua zostane zanavždy známy po
svojej vyhlášky: Ja a môj dom
budeme slúžiť Hospodinovi.
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svedectvo

Všetko, za čokoľvek modliac
sa prosíte, verte, že dostanete,
a bude vám.
Dlhé roky som mala problém s tým, aby
som otvorene, proste a smele svedčila
ľuďom o Ježišovi, o jedinej ceste spasenia.
Často som sa uťahovala z rôznych príčin,
ako čo je strach z otázok, na ktoré nebudem
vedieť dať odpoveď. Veľakrát som sa
uspokojila, že ľudia vnímajú, že som iná, že
svedčím aj svojím životom – čo verím, že je
jeden zo spôsobov ako môžeme vplývať na
ľudí. Avšak uvedomila som si, že to nie je
dosť, a preto som sa asi pred pol rokom
rozhodla, že to dám do Pánových rúk, že sa
budem modlievať, aby mi Pán posielal do
cesty ľudí, ktorým budem mať poslúžiť;
svedčiť im; aby ma naučil spoznávať Jeho
vedenie v tom, aby som nič nerobila
z vlastnej vôle a sily; aby mi dal smelosť
nech vykročím v tom a nech sa
neuťahujem.
Po čase Pán mi začal posielať do cesty
a dávať na srdce ľudí, ktorých som
najčastejšie dovtedy nepoznala. Keď mi dal
niekoho na srdce, modlievala som sa
pravidelne za tú osobu a za príležitosť
svedčiť jej. Zdelím s vami dva príklady:
V jeden večer, kým som rozmýšľala
o Slove, veľmi sa mi zvýraznili verše, ktoré
nás pozývajú, aby sme slúžili ľuďom. To vo
mne vzbudilo veľkú túžbu poslúžiť
niekomu, kto je v núdzi. Nasledovné ráno
som sa ponáhľala predčasne do práce, lebo
som musela vybaviť doklady vo veľmi
krátkom časovom úseku. Cestou som si
všimla človeka, ktorý v odpade hľadal
niečo na zjedenie. Dovtedy som tam
nevídala nikoho. Razom som spoznala, že
by som sa mala pristaviť a poslúžiť mu, aj

napriek potenciálnym komplikáciám
v práci. Pristavila som sa, kúpila som mu,
čo potreboval, svedčila som mu o Ježišovi,
rozprávali sme sa, na odchode mi povedal,
že by sa chcel stretnúť ešte raz a vypočuť
si, čo mu ešte mám povedať. Keď sme
skončili, rýchlo som šla do práce. Vo chvíli,
keď som otvárala dvere kancelárie, zazvonil
mi telefón a povedali mi, že doklady
namiesto mňa niekto vybavil a že mi ich
môže priniesť pripravené. Moje srdce bolo
plné vďaky a radosti, že som spoznala
Božie vedenie, že som mala možnosť
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niekomu poslúžiť a že sa Pán postaral, aby
sa všetko doriešilo aj v telesnej práci.
Pán ma viedol, aby som svedčila jednej
osobe, ktorú som dovtedy iba dvakrát
videla, nepoznala som ju ani nevedela jej
životnú situáciu, ale som vedela, že by som
jej mala svedčiť. Pán to tak zariadil, aby
sme sa stretli na ulici a aby som sa ju mohla
spýtať ako sa má. Odpovedala mi, že nie
najlepšie, že má ťažkosti. Vtedy som jej
poradila, aby sa obracala v modlitbe na
Pána, aby tam hľadala pomoc. Jednou
príležitosťou som ju zavolala aj na
návšetvu. Rozprávali sme sa o ťažkostiach,
cez ktoré práve prechádzala a modlili sme
sa spolu. Pán vypočul modlitbu, zasiahol do
jej života a zlá situácia sa čoskoro zlepšila.
Ona začala viac hľadať Pána. Neskôr mi
povedala, že v čase, keď sme sa stretli,
veľmi potrebovala posilnenie, lebo práve
prežívala depresiu a veľa pre ňu znamenal
rozhovor a modlitba.

Toto sú len dva príklady ako Pán na
zázračný spôsob zasiahol, aby som sa
stretla a spoznala s dovtedy neznámymi
ľuďmi, ktorých mi predtým dal na srdce
a aby som mala príležitosť im svedčiť.
V takýchto situáciách som začala inak
vnímať poučenie Slova, že nemáme, lebo
neprosíme.
Chcem Vás povzbudiť, aby sme si
uvedomili, že žatvy naozaj je mnoho
a robotníkov málo, aby sme prosili Pána
žatvy nech vyšle robotníkov do žatvy, ale
nečakajme, že to vždy bude niekto iný.
Dovoľme Pánovi, aby sme my boli nádoby
v Jeho rukách, ktoré bude môcť používať,
aby sa Jeho meno Ježiš oslávilo a aby ešte
mnohí prišli k záchrane svojej duše.

Autorka známa redakcii
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svedectvo

Aj nemožné sa
stáva možným
Často si v živote myslíme, že sa nám všetko darí a že nám to už nikto nemôže
vziať. Ani si nevšímame, že zabúdame na toho, ktorý nám to všetko požehnal.

Oveľa viac dbáme na požehnanie a na toho,
ktorý požehnáva, zabúdame. Práve vtedy
nám dáva poznať, že nie sme to my ani naše
schopnosti, ani ľudská múdrosť, ale On je
Stvoriteľ všetkého, prvý a posledný, náš
Pán a Boh.
Chcem si s Vami zdeliť moje svedectvo o
uzdravení. Bol to deň ako každý iný.
Vstávala som zavčasu do práce, ani som
s nikým nestačila hovoriť, iba keď som
prišla do práce, zistila som, že nemám hlas.
Zľakla som sa, v sebe počujem ako
hovorím „dobré ráno“, ale mňa nikto
nepočul ani si nevšimol, že sa niečo snažím
povedať. Už sa mi také niečo podobné
stalo, ale nebolo to také strašné ako
tentokrát. Kým sa ma neopýtali, ako sa
mám, robotníci ani nevedeli, že nemôžem
hovoriť. Iba som kývala hlavou, otvárala
ústa ako keby som hovorila a všetci videli,
že som stratila hlas. Boli prekvapení, ale
pritom aj posmievační, že aspoň budem
menej rozprávať. Ubehlo pár dní a všetci sa
ma pýtali ako je možné tak zrazu stratiť
hlas, že by sa môj stav nezlepšoval, iba
zostával taký, ako na začiatku. Spočiatku
som si myslela, že postupne sa to zlepší, že
to prejde ako každá chrípka. Avšak nebolo

tomu tak. Najprv som lieky nepoužívala,
ale behom pár dní som si to premyslela
a vzala som tie proti chrípke, dúfajúc, že mi
pomôžu, ale nepomohli. Znova som si
rozmyslela, že odídem k lekárovi. Dali mi
ešte iné, lepšie lieky proti chrípke, ale
poslali ma aj k inému lekárovi, aby ma
vyšetrill. Vtedy som si myslela, že keď ma
vyšetria, nájdu príčinu choroby a budú ma
liečiť, kým choroba neprejde. Ale stalo sa
práve naopak. Všetko skontrolovali a
všetky výsledky ukazovali na úplné zdravú
osobu. Lekári si to nevedeli vysvetliť, preto
ma dali znova vyšetriť o dva dni, že potom
istotne zistia, o čo ide, ale nenašli. Zúfali,
lebo nevedeli odhaliť príčinu choroby, tak
nakoniec povedali, že si to vymýšľam, lebo
nie je možné byť chorý a byť vlastne
zdravý. Nahnevalo ma, že mi tak povedali,
veď keby som bola zdravá, nepotrebovala
by som ich pomoc. Nechala som to všetko
tak, a povedala, že už viac nepôjdem nikde,
nech je ako má byť. Minul sa ešte jeden
týždeň a môjho hlasu aj ďalej nebolo. Už
som sa hanbila skúšať sa rozprávať s
ľuďmi, keď museli dobre načúvať, čo im
odpoviem, lebo ma nemohli počuť. Všetci
mali starosť o mňa a bolo im to strašné. Cez
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víkend bola biblická škola a mali sme hosťa
zo Spojených štátov. Nikomu som sa ani
neprihovárala, iba som sa usmievala, aby sa
ma nikto na nič nepýtal. Brat Sanzo
vyučoval o duchovných daroch, a pritom
hovoril mnohé svedectvá. Zmienil sa aj o
svojej manželke, ktorá bola nemocná tak
ako ja. Nemohla hovoriť ani spievať v
zbore a lekári jej hovorili, že musí ísť na
operáciu. Pritom nemohli zaručiť, že po
operácii bude môcť spievať ako dovtedy.
Všetci sa za ňu modlili a bola uzdravená.
Nepotrebovala operáciu, lebo to, čo bolo
príčinou choroby, zmizlo, akoby nikdy nič
nebolo. Mňa sa tieto slová veľmi dotkli.
Sestry, ktoré boli so mnou, vedeli, že je to
hovorené práve pre mňa. Ja som mala
pochybnosť a myslela som si, ,,Kto som ja,
aby som bola uzdravená?" A keď povolali
na modlitbu, nechcela som vyjsť. Môžem
vám povedať, že v ten večer, keď som
prišla domov, horko som plakala a robila
pokánie, lebo šancu, ktorú som mala, som
premárnila pre pochybnosť. Nevedela som
však, že ten istý brat sa bude zajtra
nachádzať u nás v zbore. V nedeľu ráno,
keď som otvorila dvere nášho zboru,

zazrela som ho tam sedieť v lavici. Taká
radosť obkľúčila moje srdce a som si bola
istá, že toto je deň, keď budem uzdravená.
Keď začali modlitby pre potreby, prvá som
utekala vpred a brat už aj vedel, prečo som
prišla. Položili ruky na mňa a v tej istej
chvíli môj hlas sa navrátil. Všetci sa
obzerali, že kto tak hlasno kričí, ale keď si
uvedomili, že som to ja, vedeli, že som
uzdravená. Aký predivný je náš Pán, že z
nemožných vecí sa stávajú možné.
Dôvod mojej nemoci bol práve ten, aby
ľudia počuli svedectvo o Lekárovi, ktorý
uzdravuje každú nemoc, aby sa dokázala
moc Božia. Veď slúžime živému Bohu,
ktorý nás počuje, vidí a miluje opravdivou
láskou. Nenechá nás, ale istotne bude s
nami!

Sára Balcová
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Vykopme jamy
Povedal: „Takto vraví Hospodin: ‚Vykop v tomto údolí plno jám.‘ Lebo
takto vraví Hospodin: ‚Nezacítite vietor ani neuzriete dážď, a predsa sa
toto údolie naplní vodou. Napĳete sa vy, vaše stáda i váš dobytok.‘
Druhá kráľov 3:16-17
Traja králi sa radili s prorokom Elizeom, a on im
dal takú odpoveď. Nečakanú, ale Bohom poslanú.
Ak chceli zvíťaziť v boji, museli urobiť to, čo im
prikázal. Ich víziou bol vyhraný boj, ale cesta k
tomu bola v kopaní jám. Vízia bola veľká, verní
museli byť v malom. Vízia bola veľkolepá,
kopanie jám však obyčajná fyzická práca. Vo
vízii oslavovali víťazstvo, predtým
museli tvrdo pracovať. A Boh vylial
vodu. Neuzreli dážď, a predsa sa jamy
naplnili. Boh vodu poslal, ale oni
mali vykopať jamy.
Drahá sestra, čo je tvoja vízia? Veriaci
dom? Veriaca rodina? Zdravé deti,
manžel, svoje zdravie? Zbor spasených
ľudí? Dedina v prebudení? Vyriešenie
problému, ťažkosti, nevyriešiteľnej situácie? Boh
prinesie odpoveď, ale musíme byť poslušné. On
privalí vody, ale nebude to na spôsob, akým by
sme očakávali. Vodu pošle, ale my musíme chytiť
lopatu. Majme veľkú víziu, ale pracujme v
malom. Kopme hlboko tu, kde sme. Lopata za
lopatou. Jama za jamou. On môže poslať dážď,
ale nepošle. On chce, aby sme robili, kopali, boli
verné v malom, pokorili sa, ponížili a víťazstvo
bude Jeho. A potom, kým sa nám z čela steká pot,
uvidíme ako Boh statne a slávne víťazí. Naším
údelom je kopať jamy, Jeho sú vody.

Anna Pintírová

kresťanská rodina

Pre pokoj
v dome...
Ako často môžeme počuť tento výrok, tak často
spomínaný medzi ľuďmi žĳúcimi vôkol nás.
Treba urobiť všetko, len aby bol v domácnosti
pokoj. No, či práve za každú cenu?
Staranie sa o milovaných domácich, materiálne
zaobstarávanie, láskavé zaobchádzanie, snaha
pochopiť a podporiť svojho blížneho a iné
láskavosti, pravdaže, prospievajú k tvoreniu
pokoja v každej domácnosti.
Často však tolerujeme javy v našich
domácnostiach, ktoré by sme nemali tolerovať.
Tolerancia týchto vecí síce dočasne zachová
pokoj v dome, no dlhoročne neprospieva
domácim, lebo sa to zvyčajne vypomstí tak, že
kumuluje v pocity nespokojnosti, neistoty,
frustrácie a ublíženia, zvlášť vo vzťahu medzi
manželmi.

sa podieľa na klamaní. A tak, v dome potom
vládne neúprimnosť, predstieranie niečoho, čo
nie je, manželia si žĳú v nejakej nereálnej
bubline, ktorá nakoniec môže explodovať
a manželstvu spôsobiť veľkú škodu, ba aj
rozchod.
Základnými piliermi dobrého manželstva by
mala byť vzájomná dôvera a úprimnosť, láska
a úcta. Najhoršie je, keď si manželia navzájom
klamú alebo predstierajú.
Keď jeden z manželov klame, zvyčajne má na
to nejaké príčiny, ktoré predsa nie sú
ospravedlňujúce. Najčastejšie sú to:
- Zvyk klamať, ak bol v detstve šikanovaný,
týraný,
- Slabé sebavedomie,

To, čo by si manželia nemali vzájomne
tolerovať „pre pokoj v dome“ sú napríklad
neúprimnosť, polopravdy (napr. ohľadom školy,
práce, zdravia, financií), prikrášľovanie
skutočností, neúplné informovanie o veciach,
ktoré sa týkajú aj toho druhého, zavádzanie,
zatajovanie, klamstvá...

- Komplex menejcennosti,

Prečo v niektorých manželstvách jeden
z manželov klame a druhý sa tvári, že to nevidí
a toleruje mu to? Priviera oči, keď ho ten druhý
zavádza podľa toho, ako kedy mu to
zodpovedá... A on mu iba pasívne pritakáva, bez
akejkoľvek snahy odhaliť jeho lži a pokúsiť sa
s tým skoncovať. Či si už aj on na to zvykol? A
keďže tomu druhému nebráni v tom, aj on sám

- Žiadosť manipulovať,

- Cíti sa byť pod psychickým tlakom svojho
partnera alebo iných členov rodiny,
- Neschopnosť vzoprieť sa tomuto pokušeniu,
- Lenivosť meniť sa,

- Nedostatok sily hovoriť o skutočných
problémoch,
- Chce vypadať v očiach iných krajšie a lepšie
ako v skutočnosti je,
- Chce vyvolať ľútosť,
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- Necháva priestor pre nasledujúce klamstvá
dobudúcna,
- Už má za sebou toľko klamstiev, z ktorých sa
nemôže vymaniť, takže musí naďalej klamať,
aby nebol odhalený, atď.
Takýto manželský partner, ktorý neustále
zavádza a klame svojho druha, sa nachádza
v začarovanom kruhu, ktorý je len ťažko
pretrhnúť. Nie je šťastný a uvoľnený, neustále
musí dbať na to, čo hovorí, aby nebol odhalený
a tak sa čím ďalej tým viac zamotáva do ďalších
klamstiev. Najnebezpečnejšie sú polopravdy,
ktorými sa slúži; zväčša sú očividomé a len
ťažko sa dajú dokázať. Napríklad, keď stále
hovorí, ako veľmi je cenený v práci, vymýšľa
príbehy, že ho nadriadení chvália, a to nie je až
tak pravda, ako to ten druhý zistí? Alebo, keď
sa vždy vyhovára na vymyslené množstvo
chorôb, len aby tým získal určitési poľahčujúce
okolnosti, ani o tomto nie je ľahké zistiť
pravdu. Niekedy zatajuje alebo nehovorí pravdu
svojmu manželskému partnerovi o tom, čo kúpil
a koľko to stálo, dúfajúc, že tento to nebude
zisťovať.
Keď takto jeden z manželov klame, považuje sa
to za psychickú poruchu, nad ktorou by sa mali

obaja manželia, alebo aj celá rodina, vážne
zamyslieť, modliť a postiť sa o tento závažný
problém. Aby sa úspešne zvíťazilo nad ním, tiež
je žiadúce vyhľadať duchovné poradenstvo v
cirkvi alebo aj odbornú pomoc. Notorické
klamanie totiž môže zapríčiniť rôzne choroby.
Už len mať a zachovávať tajomstvo, schyľovať
sa ku klamstvám a polopravdám zaťažuje
myseľ a má negatívny vplyv na duševné a
telesné zdravie dotyčného. Zaťažuje to
svedomie, zanecháva ako stopu pocit viny a
neistoty.
Hoci sa jedná o blízkeho člena našej rodiny a je
ťažké priznať, že klame, predsa sú to klamstvá a
je to hriech. 3. Moj. 19:11, Mal. 1:14. Klamanie
je veľmi nebezpečné pre jednu kresťanskú
rodinu, keďže sa ľahko udomácni v nej a má
tendenciu zapájať do toho všetkých členov,
všetci si môžu zvyknúť hovoriť nepravdivosti.
Zvlášť deti ľahko podľahnú tomuto zvyku
a potom sa klamania len ťažko vedia zbaviť.
Keďže klamanie neprospieva ku kvalite jednej
kresťanskej rodiny, je potrebné pomôcť
klamajúcemu partnerovi, hľadať riešenie
namiesto prižmurovania a ignorovania takéhoto
javu. Namiesto zanedbávania, treba sa
adekvátne postaviť zoči-voči tejto skutočnosti.

kresťanská rodina

Príčiny, pre ktoré sa ignorujú neúprimnosti
manželského partnera, sú rôzne:
- Prílišná ústupčivosť tomu druhému,
- Zbabelosť,
- Ľahostajnosť voči partnerovi,
- Neschopnosť riešiť problémy,
- Lebo aj sám často klame,
- Ťažké previnenie voči partnerovi,
- Nevôľa,
- Nedostatok sily bojovať s tým,
- Sklon vyhýbaniu sa konfliktom...
Partner, tomu, čo klame, prehľadí cez prsty aj
preto, aby ho neurazil, neranil, nezahanbil. Aby
ho nepriviedol do nevýhodnej situácie, aby
medzi nimi nenastalo dusno. Obáva sa, že keď
odhalí a konfrontuje klamajúceho, dôjde
k dramatickej situácii, k hádke, k presviedčaniu
a následne ešte k väčšiemu prehlbovaniu
klamstiev. Klamaný by sa potom cítil zle,
obviňoval by sa, že vyvolal konflikt a zlú
atmosféru v dome.
Niekedy si manželský partner myslí, že keď
dovoľuje svojmu druhovi, aby mu klamal,
prejavuje mu tým lásku. To však nie je láska,
keď ho v tomto podporuje a aj sám sa podieľa
na tomto hriechu. Nerobí mu tým láskavosť, ba
naopak, iba ho ubezpečuje, že to, čo robí je
v poriadku.
Lásku by skôr prejavil tým, keby láskave, ale
rázne odhaľoval jeho nepravdy, odmietal byť
účastníkom v jeho hre a tak zamädzil
nadväzovaniu sa ďalších klamstiev. Je to
boľavé, ale takýto prístup sa oplatí. Láska je
vždy korigujúca a nie pasívna. Ukáže na chyby
a tým zachráni dušu blízkemu človeku (Jakub
5:20).
Ako riešiť tento problém v manželstve?
Hoci manželia môžu byť v pokušení zatvárať
oči pred realitou, Biblia nám radí, aby sme

problémy riešili (Mat. 5:23, 24).
Manželstvo, kde je takáto nezdravá atmosféra,
kde sa klame a ono sa toleruje, až podporuje,
potrebuje radikálnu zmenu v prístupe k tomuto
problému. Treba s tým čím skôr skoncovať. Bez
konfrontácie to nie je možné. No tá
konfrontácia by mala prebiehať citlivým
a prívetivým spôsobom.
„Nech je vaša reč vždy ľúbezná,“ hovorí Kol.
4:6, a to aj vtedy, keď so spolubesedujúcim
hovoríte o nepríjemných veciach. Netreba
zabúdať prejavovať voči svojmu partnerovi
lásku a úctu, bez ohľadu na jeho problém.
Netreba prestať komunikovať, ale sa pokúsiť
záležitosť vyriešiť čo najskôr a v pokoji (Ef.
4:26).
„Majte jeden k druhému vrúcnu lásku, lebo
láska prikrýva množstvo hriechov“ (1. Pet. 4:8).
Ak aj láska prikrýva hriech, predsa to
neznamená, že s hriechom netreba prestať a
robiť pokánie. Láska prikrýva hriechy, ale len
Boh ich odpúšťa. Ale aj my máme odpúšťať
takéto previnenia našich blížnych voči nám.
Tiež je dôležité na rozhovor zvoliť vhodný čas.
Dohodnúť si termín a tému rozhovoru, aby sa
partner mohol náležite pripraviť, aby sa necítil
zaskočený a aby nebol z toho frustrovaný. „Je...
čas mlčať a čas hovoriť" (Kaz. 3:1-7).
Treba pozorne vypočuť svojho partnera, pozrieť
sa na jeho problém jeho očami a trpezlive sa mu
pokúsiť pomôcť. Netreba sa postaviť proti
nemu inferiorne preto, že má problém
s klamstvom. Treba mu preukázať súcit, 1. Petra
3:8. Len tak môže otvoriť dvere svojho srdca
a umožniť, aby ste mu dohovorili, že to, čo robí
je zlé a je to hriech.
Najlepšia pomoc, prekonať partnerovi tento
problém klamstva, je modliť sa s ním a za neho.
Viesť ho k tomu, aby zmenil svoje správanie,
a aby sa dal vyslobodiť Božou mocou od tejto
nebezpečnej diablovej zviazanosti.

Anna Andrášiková
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mimochodom

El Roi
Hagar nazvala Hospodina, ktorý
ju oslovil, El-Roi. Povedala totiž:
„Či som tu nezahliadla toho,
ktorý ma vidí?“ 1 Moj 16:13
V misii Apolo 11, Američania sa snažili a sa im
podarilo v roku 1969 byť prvými, ktorí pristáli na
povrch Mesiaca. Viac ako 600 miliónov
televíznych divákov na celom svete sledovalo túto
historickú udalosť. A keď sa dnes o tom
rozprávame alebo si čítame o týchto údajoch, vždy
tam spomenieme známeho Neil-a Armstrong-a a
možno menej Buzz-a Aldrin-a, ktorý vkročili na
Mesiac, ale takmer nikto nespomína tretieho člena
posádky Michael-a Collins-a, ktorý svojou nohou
nevstúpil na Mesiac, ale sa nachádzal vo
veliteľskom module, z ktorého dvaja astronauti
odleteli v lunárnom module na Mesiac,
takže sa počas výskumu Mesiaca
toto vesmírové lietadlo nachádzalo
medzi Mesiacom a Zemou.
Michael Collins, ktorý pomáhal
týmto dvom, nám dnes známym
astronautom, bol možno, ak si
tak dovolíme nazvať,
najosamelejší človek na
planéte a vesmíre, lebo
bol vzdialený 384.400
kilometrov od Zeme a
nemal žiadny kontakt ani
s ľudmi na Zemi, ani s
astronautmi na Mesiaci,
a to viac ako 21 hodín.
Keď sa ho opýtali, o čom
v tej chvíli rozmýšľal,
odpovedal, že vôbec

nerozmýšľal o sebe a ani o tom, kde sa
nachádza; jediné, čo mu bolo dôležité, je aby
Nill a Buzz sa šťastne navrátili do veliteľského
modulu a s ním sa vrátili späť na planétu Zem.
Abram dostal sľub od Hospodina, že mu Saraj
narodí syna, že jeho potomstva bude ako hviezd
na nebi a ako piesku v mori. Síce bol Abram v
pokročilom veku a Saraj nemohla rodiť deti,
Abram uveril Hospodinovi a On mu to počítal za
spravodlivosť. Ako čas prechádzal a Saraj už
nemohla dočkať Božie zasľúbenie, dala svoju
slúžku Hagar Abramovi za ženu, aby mala
potomstvo zo svojej slúžky. Keď Hagar počala a
videla, že bude mať syna, pohŕdavo hľadela na
svoju paniu Saraj, a preto bola trapená od nej až
do tej miery, že sa rozhodla utiecť z domu
Abrama na púšť. Anjel Hospodinov našiel Hagar
a dostala tiež zasľúbenie ohľadne potomstva a
pochopila, že nie je sama, ale je tu niekto, kto ju
vidí, a preto nazvala Hospodina - El Roi - Boh
vidí.
Možno si sa niekedy cítil byť sám v živote.
Možno ako táto Hagar, ktorá bola bez zasľúbenia
trápená tou, ktorá pohrdla svojím zasľúbením.
Niekto na lepšom postavení, niekto s lepšou
priazňou pohŕdal tvojím požehnaním... Alebo
možno ako tento Michael Collins, na ktorého si
nikto ani nespomenul v takom historickom
podujatí a takú zvláštnu prácu konal v zákulisí.
Akýkoľvek problém a situácia, ktorá nás trápi, je
prítomná a nespravodlivo trpíme, slúžka Hagar
nás učí veľmi dôležitú lekciu. Hospodin je El
Roi - Boh, ktorý vidí. Niekedy sa viacej staráme
o to, aby nás ľudia videli. Avšak nikdy
nezabudnime, že Boh všetko vidí. Collins sa
sústredil na povolanie, ktoré mal a službu, ktorú
vykonával, a nehľadel na seba a svoje potreby.
Keď sa sústredíme na Boha a službu, ktorú
konáme pre Neho, nemusíme sa starať o to, či
nás ľudia vidia, alebo nie, či nás ľudia uctievajú,
alebo nie. Buď si istý, že Hospodin je El Roi Boh, ktorý vidí, a On odplatí každému podľa
jeho skutkov.

Dávid Mamojka

čitateľ čitateľovi

Daj nám národy
Ako sa zapojiť do misie
,,Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto
proste Pána žatvy, žeby vypudil robotníkov do
svojej žatvy” (Lukáš 10:2).

,,Je úžasne, keď Boh odpovedá na naše
modlitby, ale niekedy je ešte lepšie byť
odpoveďou na modlitbu inej osoby.”

,,Požiadaj odo mňa, a dám ti národy, tvoje
dedičstvo, tvoje državie, končiny zeme”
(Žalm 2:8).

,,Dejiny misií su dejinami vypočutých
modlitieb.”

Táto kniha nám poukazuje na dôležitosť ísť na
misiu, čo je misia a čo môžeme očakávať v
tomto poslaní.
Ježiš povedal na mnohých miestach v Písme,
,,Choďte a kážte…, choďte a získavajte mi
učeníkov…, ako mňa poslal Otec, tak ja
posielam vás...”
V tejto knihe, mňa osobne, veľa vecí oslovilo.
Je niekoľko autorových myšlienok, ktoré by
som vybrala si zdeliť.
,,Počas misií sa dotýkame rôznych oblastí
ľudského života na rozličných úrovniach. Nám
sa nikdy nepodarí spoznať potreby všetkých
ľudí, Boh ich však pozná a môže nás použiť na
to, aby sme sa o ne postarali.”
,,Nemôžeme zmeniť celý svet, ale jednej osobe
môžeme zmeniť celý svet.”

Autormi tejto knihy sú
Carl-Gustaf Severin, ktorý je misionárom a za
posledných 30 rokov precestoval viac ako 60
krajín, v ktorých hlásal evanjelium a vyučoval
predovšetkým v bývalom Sovietskom zväze.
Ville Männistö sa aktívne zapája do misií od
roku 2005. S manželkou žili dlhé roky v Ázii, a
záleží mu na výchove novej generácie
misionárov.
Po prečítaní tejto knihy nemôžeme zostať
imunní na to, aby sme sa nejako nezapojili do
misie. Môžeme sa zapojiť modlitbou, finančne
podporiť alebo sa konkrétne pripojíme do života
misie.
Ježiš nás posiela, ,,CHOĎTE.”
Majme v našich srdciach odpoveď, ,,Hľa, tu
som, pošli mňa” (Izaiáš 6:8).

Marína Topoľská
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na zamyslenie
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Neodkladaj

Každý z nás sme mnohokrát počuli príbeh o
tom, ako Ježiš zomrel, o tom, ako zobral
naše hriechy a previnenia a s tým všetkým
odišiel na golgotský kríž, kde dal svoj život
za nás. Radi si pripomíname tie veci.
Predstavte si scenário, kde Ježiš nezomrel za
nás. Božie slovo nám vo Filipänom 2:8
hovorí, že sa on „ponížil stanúc sa
poslušným až po smrť, a to po smrť kríža“.
Predstavte si, keď by Ježiš nebol poslušný.
Kde by tvoj život bol bez Neho? Kde by
tvoja rodina bola bez Neho? Ako by vyzerali
tvoje vzťahy s ľuďmi bez obete Ježiša
Krista? Istý som si, že nechceme si ani
pomyslieť na také veci. Veď mnoho rokov
poznáme Ježiša. Predstaviť si život bez Neho
je vlastne nepredstaviteľné. Pravda je, že by
sme boli stratení, bez nádeje a bez
budúcnosti. Mnohí ľudia nepoznajúc Ježiša
zablúdili ďaleko do hriechu. Diabol ich
oklamal, porozprával im, že ich nikto
nemiluje a za nich akoby Ježiš vôbec nikdy
ani nezomrel. Zotročení hľadajú zmysel
života a niektorí ho nikdy nenájdu a ich život

sa končí veľmi tragicky. Práve tu sa
nachádza odpoveď na položené otázky. Ježiš
volá každého osobne, bez ohľadu na ich
minulosť, alebo na to, akí boli ich rodičia, z
akého úzadia prichádzajú. On dáva šancu
každému.
Ježiš aj v najťažšej chvíli svojho života
prosil Otče, nie ako ja chcem, ale jako ty
(Matúš 26:39). Lebo vedel, že ak On, ten
dokonalý Boží Baránok, nezomrie za
ľudstvo, za nich nebude už žiadna nádej.
Preto, keď si pripomíname na Veľkú noc,
spomeňme si, že Ježiš nás toľko miloval, že
podniesol kríž, aby sme ty a ja mohli žiť
život hojnosti a požehnania.
Ak ho ešte nemáš vo svojom živote, je čas,
aby si sa rozhodol úplne žiť život pre Neho.
Neodkladaj, lebo Jeho príchod je blízko.
Netráp sa o veci, o ktorých si myslíš, že
stratíš; veď On ti núka omnoho viac. Jeho
zasľúbenia sú pevné a Jeho Slovo je
nepominuteľné.

Ladislav Širka

Na drevo kríža
Na drevo kríža ho zavesili,
Bohu sa rúhali
a sami neznali,
aký si hriech robili.
Bol to hriech taký
veľmi veliký,
že oni Syna tam ukrižovali.
Otec tam z nebies
na to sa díval
a matka úbohá pomôcť nemohla.
Zo zeme ona ruky rozkladá,
ale krv zhora tým väčšmi kvapká.
Keď Mu oni bok kopĳou rozťali,
nevinná krv všetka vytiekla.
Krv tá nevinná kropila Golgotu,
kropila i tvoju dušu zajatú.
Tak ti tá krv dušu skropila,
že si ku pokániu vstúpila.
V pokore, v pokání
k Bohu môžeš vstúpiť,
tou úzkou cestou hore vystúpiť.
Tá úzka cesta veľmi tŕnistá,
ťažká a boľavá,
ktorá viedla Syna Ježiša.
Doviedla Ho tam hore k Otcovi,
dovedie i teba hore k spaseniu.
Cez muky, trápenie a veľké poníženie,
tu na tejto zemi musíš byť veľmi potupený,
len Bohom môžeš byť na večnosť spasený.

Katarína Tomášiková

22

Poznámková Biblia nesie názov

Inšpiruj sa…

Pozýva nadchnúť sa Božím slovom,
ktoré samotné je inšpirované, a tiež
pozýva tvorivo sa nad ním zamýšľať.

Objednaj si ju už dnes,
na telefónne číslo 065/8900-615

Objednajte si na adrese:
ZDRUŽENIE PRE PROPAGÁCIU KRESŤANSKÝCH HODNÔT „MАNNA"
KULPÍN 21472, Radnička č. 23, SRBIJA Tel/Fax: + 381 21 22 86 988
E - mail: casopis.manna@gmail.com | webová adresa: www.manna.org.rs

