manna
ČASOPIS PRE CELÚ RODINU

Jún 2020 | Číslo 41

Dovoľme, aby svetlo Slova
Božieho osvietilo všetky časti
nášho domu – srdca

Nachádzal si sa niekedy v situácii, že si sa
pýtal Boha: Až dokedy, ó, Hospodine?!

Vzrast potrebuje podmienky

slovo povzbudenia

Boh otvorí

dvere

Cesta života každého z nás privedie ku rôznym dverám.
Ony sú spojením medzi niektorými úsekmi nášho
neustáleho kráčania vpred. Dverami vchádzame dnu – do
nových možností, výziev, často i ťažkostí. Dverami tiež
vychádzame a opúšťame dočasné životné obdobia.
Niektoré dvere pred nami nás už vítajú otvorené
dokorán, a tak s ľahkosťou a bez mnohého premýšľania
cez ne vstupujeme do nových skúseností. Sú dvere, ktoré
sú zavreté, avšak stačí len raz zaklopať a už sa nám
otvoria. V našom živote sú však i dvere, ktoré pred nami
stoja zavreté a zamknuté. Zámka sa pred nami vypína
ako hrozba našej viere, ako nepriateľ pred súbojom
s našou veľkou túžbou tie dvere otvoriť. Sme si vedomí,
a život nám to deň čo deň ukazuje, že tie dvere sa stále
neotvárajú, avšak my z nejakého dôvodu neprestávame
klopať. Prosíme, voláme... Veď ako by sme mohli
prestať, keď za tými dverami je odpoveď našich roky
trvajúcich modlitieb a túžob. Je tam odpoveď na
mnohokrát odoslanú modlitbu o spasenie našich
najmilších. Je tam vytúžené uzdravenie či uskutočnenie
snov, na ktoré už pomaly padá prach. Po dlhom klopaní
na dvere, ktoré na našu snahu nereagujú, unaveným,
niekedy sa nám zdá, že predsa len, vzdať sa je tou
jedinou možnosťou. Posilnime sa však a nepodľahnime
nutkaniu odísť od nich. Boh nám vo svojom slove dáva
mocný odkaz:
„Pootváram, pred ním vráta brány neostanú zavreté. Ja
pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové
vráta rozbĳem a poodtínam železné závory. Vydám ti
poklady z temnosti a poskrývané zásoby, aby si poznal,
že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal
menom“ (Izaiáš 45:1-3).
Keď sa nevzdáme, ale sa vierou vystrieme po Božom
zásahu, splní sa pri nás Ježišov výrok: ,,Kto klope, tomu
bude otvorené“. Ak sme my svoju čiastku vykonali, On
si svoje slovo nikdy neprekročí. Pripravme sa na poklad
za dverami, na ktoré už dlho klopeme a verme, že Boh
nám ich čoskoro otvorí.

Ruth Petrášová
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Editoriál

Vážení čitatelia,
keď som tak rozmýšľala o tom, čím
by som Vás oslovila v tomto čísle
časopisu, opýtala som sa Pána v
krátkej modlitbe: „Pane, čo chceš
čitateľom povedať?“ Hneď som
dostala aj odpoveď, „Povedz im
nech sa neboja“. Celosvetová
situácia so sebou priniesla veľkú
neistotu a strach do ľudských sŕdc.
Neznámy vírus takmer číhal na
všetkých, a najviac prostredníctvom
masových médií, ktoré diabol
výnimočne použil na to, aby
úspešne sial strach všade,
kdekoľvek sa to dá. Sú mnohé teórie
o tom, čo sa naozaj v realite dialo,
ale nás, ako Božie deti, by to
nemalo trápiť, lebo koniec koncov,
posledné slovo má vždy náš Kráľ!
Je jasné, že žĳeme v posledných
časoch, ale už aj samotní apoštoli
dobu, v ktorej žili nazývali
poslednou. Samozrejme, že to

neumenšuje fakt, že by sme mali
aktívne pracovať na svojom spasení,
dennodenne blížiť sa k Pánovi a
svoje srdce zachovávať čistým a
nepoškvrneným, lebo dobu síce
prepoznávame, ale deň Pánovho
príchodu nevieme. Nedovoľme, aby
strach bol vodcom našich životov,
hoci aj horšie situácie prídu, učiňme
Pána Ježiša našou skrýšou, On je
naším štítom a neprestajne nás
chráni od všetkých nástrah, ak sa
dobrovoľne obrátime k Nemu v
úplnosti. Neverme každému hlasu,
ktorý šíri neistotu, nedajme sa
oklamať strašidelným
predpovediam, prizrime sa na Pána
Ježiša, pokojného a nepohnuteľného
aj v tých strašidelných situáciách.
On najlepšie vie, ako sa cítiš, s čím
bojuješ a v čom zlyháš. Odovzdaj
svoje starosti Jemu, veď Jeho
bremeno je ľahké. Snažme sa
zvíťaziť v myšlienkovom boji
mečom Božieho slova, veď náš Pán
nám v svojom Slove 365-krát
porúča: Neboj sa!
,,Neboj sa, lebo ja som s tebou,
nepozeraj ustrašene vôkol seba,
lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a
pomôžem ti, i podopriem ťa svojou
spásonosnou pravicou”( Izaiáš
41:10).

Anna Širková
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perom kazateľa

Prepáč, priateľ
môj verný
Môj známy menom Syzygos, ktorého mnohí
v celom svete poznajú, vyrozprával svoju
skúsenosť:
Som Syzygos a veľmi som spokojný so sebou.
Myslím si, že som schopný, mám verného priateľa,
ktorý mi radí a chráni ma pred nesprávnymi
rozhodnutiami. Trochu sa o ňom zmienim.
Kdekoľvek sa pohybujem a čokoľvek robím, on je
vždy ochotný byť pri mne. Volá sa Ego. Opíšem
vám ho.
Vošiel som do predajne a Ego bol tam so mnou.
Videl som, že pokladníčka má problém s jedným
mužom. Chcel si kúpiť peceň chleba a nemal dosť
peňazí. Siahol som do vrecka, aby som mu pridal
chýbajúcu sumu, ale môj priateľ Ego ma poťapkal
po pleci so slovami:
„Čo to robíš? Nevidíš azda, že ten muž je obyčajný
darebák? Ty sa snažíš dopracovať si peniaze
a teraz by si to dal tomuto lenivcovi? Drž si svoje
peniaze pre seba a vlastné potreby.
Dobre, že mám takého priateľa, ktorý mi poradí.
Keď som sa s ním prechádzal po chodníku, zrazu
nejaký chlapec na roleroch prebehol vedľa mňa
veľkou rýchlosťou. V tej rýchlosti ma udrel, až
som sa zapotácal. Chcel som mu zavolať:
„Prepáč!“
No, môj priateľ múdre radí:
„Aké prepáč? Veď on urobil chybu a nie ty.
Zaslúži si, aby si mu trochu vynadal, možno
pochopí, že ti ukrivdil. A tak som použil svoj
bohatý slovník nadávok, a to tak hlasno, aby počul.
Nestačil som použiť tie najbohatšie slová, lebo sa
odroleroval a už bol preč.
Myslel som si, aké je dobré mať takého dobrého
priateľa, akým je Ego. Ponížil by som sa pred
nezbedným chlapcom a znížilo by to moju

dôstojnosť. Nech sa vie, kto má pravdu.
Zamestnal som sa vo veľmi váženom
podniku. Keď som im povedal, čo
všetko ovládam robiť, prĳali ma
okamžite. Ukázali mi moju kanceláriu
a vysvetlili mi moje povinnosti. Môj
priateľ aj sem išiel so mnou. Keď
uvidel, že kancelária je umiestnená
v zadnej časti budovy, s oknami
otočenými k susednej budove, hneď
zareagoval:
„Nebudeš hádam osem hodín denne
v takom priestore? Schopnejší si pre
niečo lepšie. Veď vieš, že majiteľ
podnika je nižšieho školenia ako ty,
zaslúžiš si lepšie. Sadol som si,
uvažoval som a priateľ Ego mi v tom
pomohol, aby som toto zamestnanie
odmietol, hoci som si mohol zarobiť.
Priateľ mi hovorí: „Nebudeš sa
ponižovať za trochu peňazí, a stratíš
svoju dôstojnosť!“
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Prišiel som do záveru, že má Ego pravdu. Okamžite
som ponuku odmietol.
Ešte mnoho, mnohokrát mi pomohol môj verný
priateľ. Zarobil by som, pomohol by som
bezdomovcovi a usmial sa nezbednému chlapcovi,
keď ma trochu udrel, ale nie, stratil by som
dôstojnosť. Vďaka ti, môj verný priateľ!
Niečo strašné sa stalo pri stretnutí s jedným
kolegom zo školy menom Hypernikán. Podajúc
ruku, opýtal sa ma: „Ako sa máš? Čo ťa robí
šťastným? Koho máš...?“
Odpovedám: „Dobre sa mám. O šťastí som
nepremýšľal. Kto môže v tejto dobe byť šťastný?
A mám jedného verného priateľa, a preto mi nikto
nechýba.
„Ako sa máš ty?“- opýtal som sa pre slušnosť, síce
ma to veľmi nezaujímalo.
„Som veľmi šťastný, mám mnoho vzácnych
priateľov a svornú rodinu. Jedného verného
priateľa mám aj ja. Vždy mi pomohol, keď som pre
svoju sebeckosť mohol stratiť radosť. On nie je iba
mojím priateľom, ale priateľ mnohých. Skrze Neho

sme všetci Jeho priatelia a vzájomní priatelia.
Krásne sa žĳe a radosť vypĺňa moje srdce. Ak
chceš, zoznámim ťa s ním a bude aj tvojím
priateľom.
Zoznámil ma s jeho priateľom. Môj život začal
nadobúdať nové hodnoty. Už som nemohol ani
nechcel trvať bez Neho. Povolal som môjho
priateľa Ega, aby šiel spolu so mnou s Ježišom, ale
on pohrdol. Musel som sa rozhodnúť, na ktorú
stranu pôjdem, s ktorým priateľom. Vyvolil som si
Ježiša a Egu som privolal:
„Prepáč, môj verný priateľ! Idem skúsiť nový
spôsob života s Ježišom a Hypernikánom.“
Tak moje meno Syzygos, ktoré sa prekladá ako
Spoluzajarmený, v novej spoločnosti sa zmenilo
a teraz sa volám Charis, čo znamená radosť. A tak
sme spolu ja, Charis, Hypernikán (čo sa prekladá
ako Skvelý víťaz) a náš spoločný priateľ Ježiš,
v preklade Spasiteľ, a mnohí iní po celom svete.
Delíme sa, odpúšťame si a sme spokojní.

Ján Tomášik st.
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Vzrast potrebuje
podmienky
Je iba jedna Cirkev, ktorá je zrodená v
Jeruzaleme. Žĳe a pôsobí v kontinuite,
od zrodenia až dodnes. Má
zasľúbenie, že bude existovať až po
ukončenie milosti. Túto Cirkev ani
brány pekla nepremôžu. O túto Cirkev
má Pán záujem a o ňu sa zaujímame i
my, a staráme sa, aby bola zdravá,
mala zdravé učenie a aby Pán pridával
do počtu spasených každý deň.
Sú mnohé rady, ako vplývať na vzrast
miestnych zborov, čiže ako zväčšiť
počet členov niektorej spoločnosti, a
tak počet vyvolených pre spasenie.
Niektoré rady naozaj fungujú, avšak
počet členov zboru alebo organizácie
nie je dôkazom, že je ten zbor alebo
organizácia vedená Bohom. Pretože
nie všetci, čo cítia, že sú deti Božie, aj
nimi sú. Ako to zapísal Lukáš 13:24,
že mnohí sa budú usilovať, ale
nevojdú, pretože sú vedení rôznym
„cudzím“ učením, a tak minuli cieľ.
Apoštol zapísal, aby sme sa budovali
ako živé kamene v duchovný dom!
Ako nám je známe, že všetko, čo je
živé, rastie, napreduje alebo sa
zdokonaľuje. Keď by sme zobrali za
príklad rastlinný život, spozorovali by
sme, že pre život a vzrast rastliny sú
potrebné štyri nasledovné podmienky:
Zem (hmota, miesto kde je semienko
položené), svetlo, teplo a voda.
Pokúsim sa poukázať na to, že ktoré
sú štyri podmienky potrebné
kresťanovi, aby, ako rastlina, mohol
denne vzrastať.

Zem
V podobenstve o rozsievačovi
zapísanom v Lukášovi 8:5-8, v
siedmom verši, nachádzame, že i
popri všetkých splnených
podmienkach, semeno bolo udusené.
Hoci je v uvedenom príklade semeno
výborné, pôda dobrá, dážď zalieval,
slnko hrialo a svietilo, žiaľ, nebolo
úrody.

Tak je zrejmé, že zbor nezávisí iba od
Boha a kazateľov alebo iných členov.
Cirkev, teda aj miestny zbor, zavisí
odo mňa a teba. Rozvoj zboru závisí
od rozvoju jednotlivcov, teda od
nášho budovania sa ako jednotlivcov.
Od nás, ktorí vlastne aj ovplyvňujeme
podmienky pre vzrast naším
spoločným obcovaním. Spoločnosť,
do ktorej patríš, je zem, pozemok,
pôda. Od druhu zeme závisí ďalší
úspech.

Svetlo
Svetlo by som pripodobnil druhu
učenia v slove a v skutku, ktoré nám
svieti, zjavuje zmysel Slova. Učenie
je druhá nevyhnutná potreba! Žalm
1:1-3 a Matúš 1:4, apoštolské učenie,
ktoré zahŕňa všetky oblasti života
človeka. Počnúc od pokánia, ako
výsledok zrodenej viery. Viera oživí
naše svedomie, ako keď slnko zahreje
a semeno začne ožívať, tak viera
„pučí zo zeme“, Rimanom 10:17. To
sa stalo aj na deň Letníc, Skutky 2:37.
Oni boli tam ako pôda, počuli Slovo,
ktoré ich učili a vysvetľovali im
apoštoli. Keď uverili, bolo im zjavené
v srdciach, že sú vinní pre Ježišovu
smrť. Viera oživila ich svedomie, a
preto sa pýtali, čo majú ďalej robiť.
Peter im dal úpravu otvoriac „dvere
milosti“ a použĳúc „kľúče
kráľovstva“, ktoré mu dal Pán, že
musia urobiť nasledovné
(Skutky2:38):
a. Pokánie
b. Krstiť sa dobrovoľne, vedome a
na základe svojej vôle. Tým,
ktorých pre tú službu splnomocnil
Pán Ježiš skrze jeho služobníkov
postavených do služby skladaním
rúk.
c. Prosiť o vyliatie Ducha Svätého
a byť vedený tým Duchom!
Teda, tie „dvere milosti“ sú jediné,
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cez ktoré môže každý, kto uverí a pokrstí sa,
vojsť do Kristovej Cirkvi; tá, ktorá bola
zrodená na Letnice a funguje až dodnes. Ona
je zostavená z každého pokolenia, národa a
jazyka. Funguje ako spoločenstvo, ktoré
tvoria jednotlivé zbory, zhromaždenie
svätých, znovuzrodených ľudí. Základ učenia
tejto Cirkvi je učenie apoštolov, v ktorom sa
aj osvedčila v praxe vo všetkých oblastiach,
ako tam na počiatku v Jeruzaleme, Skutky
2:42.

Teplo
Jeden zo spôsobov, ako môžeme zistiť, či
sme v Jeho Cirkvi, nám podáva Ján v 1. liste
3:14, kde dáva jasný dôvod na základe čoho
vie, že prešiel zo smrti do života. Tretia
podmienka pre vzrast je vzájomná
bezpodmienečná láska. Lásku, ktorá má
viditeľné ovocie, 1. Ján 3:16. Tá láska má
tieto kvality 1.Korinťanom 13:3-8. Táto láska
je vlastne kľúčová a najdôležitejšia
podmienka pre udržiavanie spoločenstva,
vzrast a zachovanie viery. Ona je „vyliata“
cez Svätého Ducha.
Keď chodíme v tejto láske, žĳeme život ako
úd tela, slúžiac iným. Napríklad, keď
duchovne vyhľadávame príležitosť robiť
dobre všetkým, a najviac domácim viery. Je
to vlastne pôsobenie Svätého Ducha v nás!
Ten Duch nás vedie k Božej spravodlivosti,
Gal.5:16.
Keď je každý člen daného zhromaždenia
vedený Duchom v slove a v skutku, vtedy
Cirkev rastie a sa rozmnožuje! To je konanie
každej spravodlivosti Božej.
Keď človek nemá záujem o „bratské
obcovanie“, nechce oddeliť si čas, peniaze a
aktívne pracovať v a pre spoločnosť
veriacich, stane sa to, že sa obťaží
záležitosťami pre telo, nemá čas na modlitbu,
čítanie Biblie, študovanie Slova. Vtedy do
života človeka prichádza neprávosť a
ochladne v láske, Matúš 24:12.

Voda
Voda, spŕška, vyliatie a zalievanie,
pripodobnil by som životu v „bratskom
obcovaní“. Tak, aby sme boli zdraví vo viere,
potrebujeme poznať túto radostnú zvesť, toto
evanjelium! Lebo toto evanjelium Kráľovstva
bude hlásané po celom svete na svedectvo
všetkým národom, a vtedy príde koniec,
Matúš 24:14. Možno si myslíme, že neskôr
na to bude viac času. Pán ťa potrebuje teraz a
takého/takú, aký/aká si! Začni s tým, čo
môžeš a vieš.

1. Neopúšťaj svoje spoločné zhromaždenie,
Židom 10:25. Choď pravidelne a načas na
služby, modlitby, a iné spoločné stretnutie,
návštevy.
2. Buď zapojený do študovania Biblie, v
seminároch, kampoch, buď bedlivý v čítaní
a v skúmaní Slova.
3. Buď zapojený v rozdávaní traktátov,
brožuriek, kníh, a iného materiálu, zapoj sa
do osobného svedčenia o Pánovi, hovor, čo
si prežil s Pánom.
4. Podpor finančne podľa možností, s
radosťou a vo viere, že si iba odkladáš do
večnosti.
5. Maj záujem poslúžiť fyzicky podľa
Matúša 25:42-43.
6. Zapoj sa do misie, prihlás sa ku
cestujúcim kazateľom, modli sa s nimi a za
nich, keď kážu.
Keď to budeš robiť, Pán rozmnoží to málo a
bude to dosť, aby cirkev ožila a vzrastala,
pravdaže i počtom. Uvedom si, že so
zapojením sa do služby nielenže ozdravie
atmosféra v spoločnosti a že vzrastie zbor,
zväčší sa počet v cirkvi, ale že s tým
urýchľujeme príchod Pánov!
Preto ťa povzbudzujem, zapoj sa do
vyplnenia rozkazu Pánovho, ktorý dal ešte po
zmŕtvychvstaní apoštolom, Mat. 28:19. On
rozkázal činiť učeníkov; uvedom si, že ten
rozkaz platí i dodnes pre nás. Tak, ako vidíš,
že činiť učeníkov neznamená, že treba iba
kázať Slovo Božie. Áno, treba i kázať, ale nie
iba kázať, ale treba žiť pre ľudí.
Činiť učeníkov popri kázaní znamená tiež žiť
život v spravodlivosti, tvoriť pokoj po cenu
stratenia svojej duše alebo materiálnych
prostriedkov, šíriť radosť v praktickom
vykonávaní, v tom, čo tebe dal Pán.
A ľudia budú vidieť tvoj živý, duchovný,
znovuzrodený život. Budu obvinení v srdci a
budú sa oddávať Bohu a konať podľa rady
Petra a Pavla Apoštola, Skutky 2:38, Skutky
10:45.
Buďme Duchom jedno. Buďme horliví
nasledovníci Kristovi. Nerobme tak, aby sme
my a náš zbor prevádzali členov z jednej
skupiny do druhej. Urobme svojou aktivitou
podmienky, aby sa ľudia obracali ku Bohu,
lebo tam, kde sú podmienky vhodné, tam Pán
Ježiš pridáva do Cirkvi.

Martin Širka st.

7

perom kazateľa

Keď si s Ježišom,
viac Ho spoznávaš
Aby si niekoho spoznal, musíš s ním
tráviť čas. Spomínam si na to, keď mi
niekto rozprával o mojom priateľovi
veci pravdivé a nepravdivé, ktoré som
mohol okamžite poprieť. Kamarát z
detstva, sedeli sme spolu v školskej
lavici, kamarátili sme sa až po strednú
školu. Poznal som jeho charakter, ciele,
sny a túžby. Dobre som ho poznal,
keďže sme trávili spolu čas.
Abrahám chodil s Bohom. Mal
nekonečnú dôveru v Neho. Boh mu
povedal, aby vyšiel zo svojej krajiny a
svojho príbuzenstva, a nepovedal mu o
jeho cieli. No predsa, Abrahám išiel.
Keď Abrahám odbočil alebo zlyhal, sám
trpel, vtedy mu bolo veľmi smutno. Bez
Boha ísť, je to ťažké. Keď sa ocitol v
problémoch, to nebolo iba trochu, ale
vždy hlbšie a hlbšie, kým ho Boh
nevytrhol. Keď sa však držal Boha, bol
požehnaný. Kamkoľvek išiel, Abrahám
staval oltáre. Nazvaný bol priateľom
Božím. Vyvýšil Boha, Boh mu to
odplatil, a my aj po mnohých rokoch
vieme a hovoríme o Abrahámovi.
Keď Abrahám vykročil zo svojho
územia, istotne sa ho opýtali jeho

spoluobčania: ,,Kam ideš?” a Abrahám
povedal: ,,Neviem, ale Boh mi povedal,
aby som vyšiel z tejto krajiny.” Jeho
spoluobčania mu povedali: ,,Ideš, a
nevieš kam, rýchlo na tvoje meno
zabudneme.“ Na Abraháma si
spomíname až doteraz a o nich nevieme.
Tak je to s tým, čo sa priatelí s Pánom
času.
Dávid tiež poznal svojho priateľa, a
preto mohol ísť aj proti Goliášovi.
Zvíťazil, lebo jeho priateľ bol väčší ako
Goliáš. Dobre je mať takého priateľa. O
ňom hovorí Biblia: On je Pánom
všetkého!
Ježiš povolával svojich učeníkov,
každého osobne: ,,Poď za mnou!“ Tri
roky chodili s Ježišom a nespoznali ho.
Niečo však spoznali – svoje slabosti a
nedokonalosti. Nikto z nich nemohol
povedať: Ja som chodil s Ježišom, a teda
som lepší ako tí ostatní, viac ho
poznávam. Keď im niekto povedal: ,,Aj
ty si chodil s Ježišom,” mohli iba
zohnúť hlavy. Keď boli Pánovi
najpotrebnejší – rozbehali sa pre strach.
Konečne, Peter, ktorému Pán povedal,
že je skala, zaprel a povedal, že ho
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nepozná. To boli dôkazy, že sa spoliehali
na svoju silu, ktorá im nič nepomohla. Z
toho sa naučili, že vo všetkom sa majú
spoliehať na Pána.
Keď sme hore, spoznávame Jeho
velebnosť. Keď sme dolu, s krížom,
spoznávame svoju slabosť a ničomnosť.
Pán nás vtedy učí, On nás vtedy
potešuje. Slovo Jeho hovorí: Tvoj prút a
palica tvoja ma potešujú. Jeho prút a
palica nás učia.
Ježišove slová, ,,A hľa, som s vami po
všetky dni,” učeníci zobrali s vierou a
vedeli, že viacej nie sú sami. V

Antiochii ich nazvali kresťanmi, lebo
ich poznali ako tých, ktorí chodili s
Ježišom. Ježiš bol ich priateľom. Kým
bol s nimi na zemi, naučili sa, že sa
majú na koho spoľahnúť. V jednej
chvíli, Lazarova sestra mu povedala:
,,Keď by si bol tu, môj brat by nebol
zomrel.“ Taký bol blízky vzťah tých,
ktorí boli s Ježišom a mali dôveru v
Neho.
Byť viac s Ježišom, znamená to viac Ho
spoznávať.

Ján Mamojka
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SMELÁ DÔVERA
PRED OTCOM
„Moje deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom
a pravdou. A po tom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred
Ním svoje srdce, že keď nás obviňuje naše srdce, Boh je väčší, ako
je naše srdce, a vie všetko. Milovaní, keď nás neobviňuje naše
srdce, máme smelú dôveru k Bohu a všetko, čokoľvek prosíme,
berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania, a činíme to,
čo je ľúbe Jemu“ (1. Ján 3, 18 – 22).

Už na začiatku 3. kapitoly apoštol
Ján pripomína, či chápeme, akú
lásku nám dal Otec nebeský, aby
sme sa volali deťmi Božími. Ako
prejav lásky Božej, v skutku
zrodenia sme sa stali deti Božie.
S tým sa myslí na Božie hodnoty
života a vlastnosti, ktoré nosíme
v sebe. Deti, zateraz sa dokazujeme,
usilujeme, je práca a boj zotrvať,
aby sa zjavila odmena v znení:
„Moje deti, ste všetci hodní stolovať
so mnou, lebo ste moji synovia

a moje dcéry.“ Podmienkou je
očisťovať sa, byť ako On, teda čistý,
svätý a bez chyby, keď sa ukáže
(pozri Mt. 5:8).
Kresťania radi rozprávajú, avšak
žiadajú sa skutky a pravdivosť
konania.
Rim. 12:9-10 uvádza, „Láska nech je
nepokrytecká. Nech sa vám oškliví
zlé, a pridŕžajte sa dobrého.
V bratskej láske buďte naproti sebe
nežní, v úcte jedni druhých
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predchádzajúci.“ Ján poučuje, že
rozprávať o láske nestačí. Skutky
hovoria silnejšie ako slovo. Láska
v podstate nie je sentimentálnosť
ani slovo, ale konanie. Pavel
vysvetľuje ctnosti veriacich, aby
sme neboli pokrytci, že slovom
sme príjemní a snažíme sa
neuraziť, hráme ako herci
a herečky, že máme záujem
o človeka, občas sa zasmejeme, že
tomu uveril a pokračujeme ďalej.
Pavel vyzýva na úprimnosť,
predchádzať v uctievaní jedni
druhých. Už v tom čase sa robili
rozdiely, Židia žĳúci s Rimanmi
chceli im dvoriť, aby mali
prednosť pred úradmi, bankárov
viditeľne pred svojimi blížnymi
uctievali, teda dokazovali väčšiu
lásku pre mrzký zisk a svojho brata
utláčali, využívali.
Ako uspokojiť srdce pred Bohom?
Vedomí sme si, že v nás niečo nie
je v poriadku; niečo prekáža, aby
sme sa uvoľnili, hľadáme chybu na
niekom, aby sme skryli seba, a to
niežeby nás zbavilo obvinenia, ale
je prostriedok klamného
ospravedlnenia.
Pán stojí pri srdci, nevidíš ho? Je
väčší od teba. A hľadí do srdca
a obviňuje. Najnovšia technológia
umožňuje odkryť, čo je v nás cez

detektor klamstva, a keď sa niektoré
hlboké tajomstvá neodhalia, ľudia si
myslia, že ani Boh o tom nevie. On je
väčší ako naše srdce, ako detektor
klamstva, a všetko vie.
Keď je svedomie čisté, bez strachu
pristúp pred Pána s presvedčením,
že tvoje potreby budú prĳaté
a vypočuté. Ján potvrdzuje slová
Pána Ježiša v Matúšovi 7:7, „Proste
a bude vám dané, hľadajte a nájdete,
klopte a otvorí sa vám.“ Pán tiež
povedal, že za čokoľvek prosíme
v Jeho mene, stane sa nám,
dostaneme. Nie všetko je z Ducha
Božieho a prosíme nesprávne, aby
nám Pán dal vinohrad, role, financie.
Všetko ide ako po masle a sladké je
ako med. No, Pán povedal, aby sme
sa nestarali o pozemské veci, ale aby
sme prosili o múdrosť kráľovstva
Božieho a aby sme neboli pohania.
Neplňme sa márnosťami tohto sveta.
Aby sa ukázalo, že sme vzali
synovstvo, rozhoduje Otec
v nebesiach. Ježiš povedal, že kto Ho
nasleduje, nech vyzná pred ľuďmi;
má živé svedectvo, lebo ho On uzná
pred Otcom. A kto Ho zapiera,
nevyznáva životom a skutkom, je
nehodný.

Tomáš T. Balca st.
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Božia milosť
ku mne
Boh je dobrý. On nás miluje nekonečnou
láskou, stará sa o nás a chráni nas na
našich cestách. Milosť Božia znamená
nezaslúžená láska ku nám. Nikto z nás
sme si nezaslúžili Božiu milosť. On je ten,
ktorý nás miluje a ktorý nám ustavične
činí milosť (Jer 31:3). Boh je dobrý a
Jeho milosť trvá na veky (Žalm 136:1).
Chcem si s vami zdeliť svedectvo o tom,
aká je veľká Božia milosť ku mne. Ešte
kým som nebol na svete, Boh vedel o
mne, On mal plán pre mňa, On ma utvoril
v živote mojej matky (Žalm 139:13).
Boh je ten, ktorý ma odlúčil od života
mojej matky (Žalm 71:6).
Vyrástol som vo veriacej rodine a
chodieval som do nedeľnej školy.
Hoci som sa mnoho dobrého naučil v
nedeľnej škole, nebavili ma Božie veci,
nehľadal som Boha a žil som život bez
Neho.
Jedného dňa som bol na bohoslužbe a tam
sa ma dotklo kázané Božie slovo. Boh
začal pracovať na mojom srdci a začal ma
meniť. Onedlho som sa rozhodol
odovzdať svoj život Ježišovi. Spoznal
som Jeho lásku ku mne, že On je ten,
ktorý zomrel za mňa, aby som mohol
večne s Ním žiť. Hoci som ja Jeho
nehľadal, On našiel mňa. Nemal som
záujem o Neho, ale On mal záujem o
mňa, lebo ma miluje.

Božia milosť je
lepšia ako život!
(Žalm 63:4)

Nezaslúžil som si to, je to iba Božia
milosť ku mne. Dnes už nežĳem život bez
Neho, On je mojím osobným Spasiteľom.
Ježiš je mojím Pastierom, ktorý ma vedie
cestou tohto života. Vždy, keď mám
nejaký problém alebo ťažkosť, môžem
sa k nemu obrátiť, On ma vypočuje,
On mi pomôže. V 23. Žalme Dávid
zapísal: ,,Hospodin je môj pastier.”
To nebola len napísaná veta, to bol súhrn
myšlienok a skúseností s Bohom. To boli
dobré a zlé chvíle v jeho živote, ale vždy
bol Hospodin Jeho pastierom.
Ježiš nám sľúbil, že jedného dňa príde
pre nás, aby sme tam, kde je On, aj my
boli s ním na večné veky.
Akou je len radosťou poznať, že nie sme
náhodou na tejto zemi, ale sme tu, aby
sme našli Boha, ktorý je taký dobrý
ku nám. Keď rozmýšľame o Jeho dobrote,
nemôžeme ani pochopiť naším rozumom,
nemáme nadostač slov, ktorými by sme
sa Mu mohli poďakovať za Jeho veľkú
milosť.

Sláv Ho...
Bez ohľadu na okolnosti
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Chcela by som si zdeliť s Vami svedectvo, keď ma Boh
uzdravil a zmenil môj náhľad na niektoré veci. Dlhý čas som
mala problém s chrbticou. Vždy ma začala bolieť, keď som
dlho stála. Síce som niektoré veci vedela vytrpieť, toto bolo
niečo, čo som nikdy nezvládla. Nielenže som nezvládla,
ale som si sadla a začala sa sťažovať na veľké bolesti,
ktoré som cítila v daných chvíľach. Modlievala som sa,
ale som stále mala pocit, že to ide k horšiemu. Neraz som
sa vedela uspokojiť s tým, že je to vec, ktorá musí byť v
mojom živote.
No, nie je toto koniec.
V jeden piatkový večer bol takzvaný ,,večer chvál", na
ktorom sme mladí spoločne oslavovali všemohúceho Boha,
ktorý je naozaj hodný. A ako večer prebiehal, začala som
trošku cítiť bolesť. Snažila som sa nerozmýšľať o tom,
avšak tá bolesť sa stupňovala. Začala som sa modliť, ovládla
ma panika, kým mladí ľudia okolo mňa si užívajú a zažívajú
silné veci v prítomnosti živého Boha. Chrbtica ma bolela ako
nikdy predtým. V jednej chvíli som sa zastavila, zastavila
som všetky moje myšlienky a rozhodla som sa, že idem
sláviť Boha, bez ohľadu na okolnosť, bolesť, ktorá bola
veľká, ale v žiadnom prípade väčšia od Toho, ktorý je hodný
chvál. Otvorila som svoje srdce, a začala som tak silne sláviť
Boha, že silná bolesť v mojej chrbtici sa dokázala ako
slabšia, a nakoniec aj zmizla. Odvtedy je moja chrbtica
uzdravená a vtedy mi Boh ukázal, že nielen modlitbou,
ale aj slávením Jeho, z celého srdca, bez ohľadu na okolnosť,
može konať v našich životoch, a to tak, ako si nevieme
predstaviť. Veľmi som povďačná Bohu a chcela by som Vás
povzbudiť, že bez ohľadu v akej situácii sa nachádzate,
snažte sa osláviť živého Boha,
lebo nič nie je hodnejšie ako On.

Milé čítanie pre ženy
13 milé čítanie pre ženy

Bizarná viera

Elizeus, muž bizarnej viery.
Jeho príbeh nezvyčajnej viery sa začína v 1. Kráľov
19. Jeho úplná oddanosť siaha po bod, kde ľudský
um to nemôže už stráviť. Jeho viera bola taká
statočná už od začiatku, keď Eliáš hodil naňho plášť
ako pozvánku, nech ide s ním. Ak sa pozvánka zdá
byť divná, odpoveď je ešte divnejšia, keď spálil
pluh, uvarí volov a nestráca čas ísť v poslušnosti.
A rodina? A všetko, čo poznal? A všetko, čo
miloval? Nehral na istotu, poslúcha, keď okamžite
vychádza zo svojich istôt. Už na začiatku ukazuje,
že cena za nasledovanie Boha je veľká. Je všetko.
Nahradiť Eliáša nemôže hocikto, musí to byť muž
viery. A to akej viery!
Keď mu Eliáš hovorí, aby zostal tam, kde je,
neposlúcha, ale ide s ním. Jeho oddanosť Bohu
nepozná hranice. Eliáš je autorita, ale viera v Božie
povolanie presahuje všetko.
Zázraky, divy, nezvyčajné svedectvá. Avšak
predtým úplná oddanosť Bohu, bez ohľadu na cenu,
lebo cena nasledovať Boha je veľká, ale
nenasledovať ho? Ešte väčšia.
Vyčistenie vody vysypaním soli do nej; kopanie
jám, ako podmienka víťazstva v boji; rozmnoženie
oleja, ako ochrana pred veriteľmi; uzdravenie syna
Sunamitky, keď si naňho ľahne a oči priloží na jeho
oči, ústa na jeho ústa a ruky na jeho ruky;
odstránenie jedu z pokrmu určeného pre prorokov;
svetoznámy príbeh o Námanovi a ponorenie sa

sedemkrát do Jordánu ako uzdravenie
z malomocenstva; vyplávanie železa sekery, keď
hodil kus dreva na to miesto, kam padla časť
sekery do vody; požiadanie Boha, aby jeho sluha
videl duchovnú nebeskú armádu, ktorá je na ich
strane, kým sa aramejský kráľ snaží ho zabiť;
sprostredkovanie jedla pre Izrael tak, že aramejské
vojsko zanechá svoje zásoby a zmizne z tábora;
návrat Sunamitky do Izraela vo chvíli, keď sa
vedie rozhovor o jej vzkriesenom synovi. A na
záver, najbizarnejší príklad jeho viery, keď Izraeliti
pochovávajú akéhosi muža a Moáb útočí na Izrael.
Hodili muža do jeho hrobu, a keď sa mŕtve telo
muža dotklo jeho kostí, muž ožil. Aj po smrti žila
jeho viera a bola účinná. Nepredstaviteľné pre
ľudský um.
Elizeus, muž bizarnej viery.
Kiežby som bola tým sluhom, ktorý bol v jeho
blízkosti a uvidel duchovnú nebeskú armádu.
Aspoň tou vdovou, ktorú zachránil alebo matkou,
ktorej syn ožil. Tými ľuďmi, ktorým vierou
odstránil z jedla jed alebo vyčistil im vodu na pitie.
Bojovníkmi, ktorým rozkázal kopať jamy.
Avšak Boh nás volá byť tým, ktorý spáli svoj pluh
a uvarí svojich volov a poslúcha žiť život
nelogických okolností a odpovedí. Byť ľuďmi,
ktorým svet nebude rozumieť a zanechať život
istôt.

Anna Pintírová
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Daj do poriadku

svoj dom
Príbeh o Judskom kráľovi Chizkíjovi si
môžeme prečítať v Biblii, v 2. knihe Kráľov od
18. až po 21. kapitolu, tiež v 2. knihe Kronickej
a v knihe proroka Izaiáša.
Bol to muž, ktorý konal skutky, ktoré boli podľa
vôle Božej, na rozdiel od svojho otca, ktorý
slúžil a klaňal sa bohom pohanským. Chizkíja
však dúfal v Hospodina, Boha svojho starého
otca, kráľa Dávida. Bol horlivý v duchovnej
obnove svojho ľudu, zriadil a posvätil chrám,
zničil posvätné stĺpy a pohanské oltáre na
mnohých vrchoch, kde sa dovtedy ľud klaňal a
obetoval pohanským božstvám. Vykonal ešte
veľa zbožných činov, ktoré sa ľúbili
Hospodinovi. Jeho hrdinským činom bolo tiež
aj to, že sa vzoprel mocnému kráľovi Asýrskej
ríše. Dôveroval Hospodinovi a preto dosiahol
veľké Božie víťazstvo nad týmto Sancheríbom
a jeho vojskom.
No, uprostred týchto úspešných činov a
víťazstiev, vážne ochorie a dostáva od Boha
posolstvo skrze proroka Izaiáša: „Daj do
poriadku svoj dom, lebo zomrieš, nezostaneš
nažive“ (2. Kráľov 20:1-3). (poznámka: V
Roháčkovom preklade zneje: Zriaď svoj
dom...).
Nemôžeme sa neopýtať: čo to bolo za veci,
ktoré si mal tento správny, horlivý a verný muž
podľa srdca Božieho, dať do poriadku vo
svojom dome? Či sa to vzťahovalo na jeho
fyzický, stavaný dom, alebo dom jeho srdca,
duše? Boh poznal jeho srdce a to, čo sa ukrýva
v ňom.

Kým riešime život a posolstvo hovorené
starovekému panovníkovi, dovoľme, aby táto
výzva „Daj do poriadku svoj dom,“ bola
upriamená aj na nás, dnes. Možno už dávnejšie
v našich duchovných ušiach odznieva niečo
podobné, ako napríklad: zmier sa..., zriaď si
toto..., vyrovnaj si dlh..., vráť tú vec..., zbav sa
toho..., navštív tú rodinu..., zavolaj tej sestre,
bratovi..., modli sa viac..., posväcuj sa viacej...
Je rozumné poslúchnuť hlas Ducha Svätého,
ktorý nás tíško, ale naliehavo ponúka zriadiť si
veci v našom živote. Dať svoj dom do poriadku
už dnes. Chizkíja dostal na to, aby si upravil
svoj dom, ešte 15 rokov života. My nevieme,
koľko času na to ešte máme.
Čo znamená dať do poriadku svoj dom?
Ako žene, ako prvá, na um mi prichádza
praktická myšlienka, že treba upratať izby,
chodbu, povalu vo svojom dome, umyť okná,
mať čistú kuchyňu, upraviť dvor... Aj to je
pravdou. Dať do poriadku svoj fyzický dom,
byt, v ktorom bývame je veľmi dôležité už aj
preto, že Boh miluje čistotu a poriadok, veď je
Bohom poriadku a čistoty a očakáva ju aj od
nás. Veď aj náš prírodný inštinkt nás vedie k
tomu, aby sme boli čistí a vytvárali si čisté
prostredie pre život, čistý dom. Konečne, aj
ľudové príslovie zneje: „Čistota v dome –
čistota v srdci.“ Uprataný dom je zrkadlom
nášho duševného poriadku.
Tiež je dobré upraviť včas aj iné praktické
záležitosti, ako je napr.: Spísať testament, ak je
to potrebné a si už v určitom pokročilom veku,
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vyrovnať dlžoby, aby nezostali splácať
tvojim potomkom, a iné majetkové
záležitosti.
Najdôležitejšie však je usporiadať
domácnosť svojho srdca. Dovoľme, aby
svetlo Slova Božieho osvietilo všetky časti
nášho domu – srdca, zistime, čo treba
upratať, zriadiť vo svojom ,,dome“ a
urobme to včas. Na prvom mieste by mal
byť upravený náš vzťah s Bohom. Ak si
ešte neoddal svoje srdce, svoj život Bohu,
urob to. Prĳmi spasenie skrze obeť Pána
Ježiša Krista, ktorú podstúpil za teba pribitý
na kríž. Zmier sa s Bohom, slúž Mu a skrze
vieru v tú obeť, smrť a zmŕtvychvstanie
Ježišovo budeš zachránený na večnosť.
Zriaď svoj duchovný dom, kým je čas.
Ak si sa z nejakej príčiny vzdialil od Pána a
tvoj vzťah k Nemu ochladol, zdá sa ti, že ťa
už tak nemiluje a nepočuje tvoje modlitby,
vráť sa k Nemu, ešte viacej sa modli,
dôveruj Mu a očakávaj na Neho. Uvidíš, že
ti daruje novú milosť, prĳme ťa späť ku
sebe, dá ti čerstvej radosti a novej sily
slúžiť Mu. Veď aj On očakáva na teba tiež.
Náš dom – to sú aj naše vzájomné vzťahy:
s blízkymi, príbuznými, priateľmi a tie by
sme mali mať zriadené tiež. Ak si niekomu
ublížil, urazil ho, nezachoval si sa korektne,
alebo máš s niekým nevyriešený spor – bez
ohľadu na to, či je väčšia vina na strane
tvojej alebo toho druhého, nemeškaj dať to
do poriadku. Vyber sa za ním, zavolaj mu,
požiadaj o odpustenie a odpusti aj ty.
Dom nášho srdca, to je aj naša
zodpovednosť, ktorú nesieme za duchovný
život našich detí, vnúčat, rodičov,
manželských partnerov a iných rodákov.
Buďme aj v tejto oblasti aktívni, upracme si
túto záležitosť tým spôsobom, že využĳeme
každú príležitosť k rozhovoru o Bohu
a potrebe spasenia, darujeme im Bibliu
alebo dobrú kresťanskú literatúru. Pozvime
ich do cirkvi a najmä, žime pred nimi jeden
svätý, pobožný, kresťanský život, aby sme
im svedčili aj životom a skutkami.

Upratať treba aj náš postoj k veciam:
prílišnú upätosť k materiálnym veciam,
bohatstvu, peniazom... ale aj nemateriálnym
ako sú: pozícia v práci, úspechy, zásluhy...
Tak to bolo aj v prípade Chizkíju, ako si to
čítame v napred uvedených statiach Písma.
Možno táto upätosť na svoju pozíciu,
zásluhy a bohatstvo bola príčinou, prečo
Boh dopustil smrteľnú chorobu na tohto
kráľa. No dal mu aj čas a príležitosť upratať
si niektoré veci svojho srdca. Ale či ich aj
využil?
Čítame v 2. knihe Kronickej 32:25, že
Chizkíja sa neodplatil za preukázané mu
dobrodenie, lež spyšnelo mu srdce. Keď
prišli k nemu poslovia z Babylonie, hrdo im
poukazoval všetko svoje bohatstvo a
pokladnice, ktoré sa nachádzali v jeho
paláci. Ale prorok mu oznámil, že Boh
hovorí, že všetko to bohatstvo, čo jeho
predkovia nazhromažďovali, odnesú do
Babylonie, ba aj všetkých jeho synov
zajmú.
On sa však v sebe iba pousmial a akoby si
povedal: kým ja budem žiť, bude dobre, a
čo bude po mojej smrti, je mi to jedno.
Takýto jeho postoj ťažko dopadol na
nasledovnú generáciu. Jeho syn Menašše,
ktorý zdedil trón po otcovi, už neslúžil
Hospodinovi, ale modlám. Dal znovu
vystavať výšiny a oltáre cudzím bohom,
všetko nahromadené bohatstvo jeho
predkami bolo odnesené do Babylonie a
ostatní synovia Chizkíjovi boli odvedení
ako eunuchovia.
Spôsobila to jeho nevďačnosť, pýcha a
ľahkomyseľnosť, ktoré si neupratal vo
svojom živote, v čase, keď mu bol život
predĺžený ešte za pätnásť rokov. Je toto
dobrým príkladom aj pre nás, ako si máme
zriadiť svoj dom tak, aby naše deti
neznášali následky našej pýchy a
nerozvážnosti. Nezabúdajme, že naše deti,
vnúčatá nás pozorujú a dobre vidia, čo je
správne a čo nie v našom živote. Aké sú
naše postoje k dôležitým veciam v našom

kresťanská rodina
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živote a čo je to, čo si my ceníme. Lebo tie
chyby, ktoré robíme, tie zlé veci, ktoré
neupraceme, ale ich prechovávame vo
svojom srdci, môžu ich povzbudiť, aby v
ich živote robili ešte horšie.
V týchto dňoch sme určitú dobu museli
tráviť čas vo svojich domovoch, a ešte vždy
nám kompetentní radia, aby sme väčšinu
času z určitých príčin trávili doma. Môžeme
si o tom myslieť čokoľvek, ale najlepšie by
bolo, keby sme to vnímali tak, že Boh nám
dal čas, ktorý trávime doma, aby sme si dali
do poriadku dom. Zvlášť ten duchovný.
Naše vzťahy, priority, hodnoty.
Toto je dobrá príležitosť na to, aby sme sa
venovali jeden druhému vo svojich
domácnostiach, preukázali si lásku a
starostlivosť, lepšie sa spoznali, zriadili
niektoré nevyrovnané vzťahy… Aby sme si
otestovali naše priateľstvá, ale aj upevnili
ich tým, že si zavoláme aspoň telefonicky,
aby sme zistili, či nám naozaj chýbali a či
sme chýbali my im a popracovali na tom,
aby sa to priateľstvo utužilo ešte viac. Mali
sme dosť času aj na to, aby sme si viac
čítali Slovo Božie a aby sme sa viac
modlili. Sami doma, v komôrke. (pozri Mat
6:6).
Pán nám chcel ukázať, že pre
zaneprázdnenosť nerobíme tie veci, ktoré
môžeme robiť, keď sa ocitneme v takej
situácii ako je tento čas pandémie, o ktorom
niektorí hovorili, že ,,život a čas sa
zastavil“. Chcel nás poučiť, že si musíme
čas na upratanie vecí v živote nájsť aj mimo
pandémie. Využime čas, ktorý nám je daný,
aby sme sa posväcovali, očisťovali a
priprávali na príchod Pána Ježiša Krista,
alebo na náš prípadný odchod z tejto
časnosti. Chizkíja vedel, koľko času ešte
má, my však nevieme.

Náš dom – to sú aj naše
vzájomné vzťahy: s blízkymi,
príbuznými, priateľmi a tie by
sme mali mať zriadené tiež.

Teda, zastavme sa, upokojme sa,
usporiadajme svoje záležitosti, svoje
myšlienky, svoje srdcia.
,,Dajme do poriadku svoj dom!”

Anna Andrášiková
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mimochodom

AKO ČAKAŤ,
KÝM OČAKÁVAŠ
Nachádzal si sa niekedy v situácii, že si sa
pýtal Boha: Až dokedy, ó, Hospodine?!
Dokedy budú trvať ťažkosti?
Dokedy rozčarovanie?
Dokedy finančné nedostatky, problémy v
manželstve, vzťahu? Koľko musí prejsť,
aby som prešiel touto stratou v mojom živote
a podobne.
Pravda, už mnohí ľudia prešli týmto rokom
cez mnohé ťažkosti a boli sme v situáciách,
kde sme sa pýtali: až dokedy, ó, Hospodine?!
Ešte v 2019. roku, ked’ sme prvýkrát počuli,
že je nejaký vírus vo svete, ani sme netušili
ako to zachváti celý svet v 2020. a v akých
okolnostiach sa ocitneme v našom štáte
a meste.
Zamknutí vo vnútri, nevediac, čo sa môže
stať zajtra.Karanténa sa môže zdať veľmi
ťažká vec pre ľudí, ktorí sú sami a nemajú
ani mnoho priestoru pre pohybovanie.
Takým ľuďom zostane len čakať aké
opatrenia vlasť dá a ako sa správať
v nastávajúcich dňoch. Z druhej strany,
pre človeka, ktorý verí v Pána Ježiša Krista,
vie, že nikdy nie je sám a taktiež vie, že tí,
ktorí očakávajú na Hospodina, nadobudnú
novú silu.
Ale aj Dávid, ktorý veril v Boha, sa našiel
v skúške, kde sa mu zdalo, že Boh zabudol
na neho a že jeho nepriatelia víťazia nad ním.
A preto povedal: Až dokedy, ó, Hospodine?!
V karanténe nemáš mnoho možností,
a mnohokrát nás môžu zaplaviť myšlienky,
že Boh zabudol na svoj národ.
Dávid, aj keď si myslel, že Boh zabudol
na neho, vo svojom očakávaní sa modlí
k Bohu a dáva nám príklad v tejto 13.
kapitole ako sa správať, keď prídu časy,
že sa nám zda, že nám Boh neodpovedá,
hoci očakávame na Neho.

Až dokedy, ó, Hospodine?!
Žalm 13:2a

Modliť
(Ž.13.4) …ozvi sa mi, Hospodine, môj Bože...
Dávid sa modlí a vylieva svoje srdce pred
Bohom. …osvieť moje oči, aby som
neochladol.
Kým čakáš na Boha, Dávid ťa povzbudzuje,
aby si sa modlil, aby si neochladol. Nech sú
tvoje oči obratené k tomu, ktorý môže utíšiť
každú búrku v tvojom živote.
Dôverovať
(Ž.13.6a) Ale ja sa nádejem na Tvoju milosť.
David dúfa v Hospodina. Je ľahké dôverovať
Hospodinovi, keď sa darí, ale takisto je
potrebné dôverovať Mu, aj keď sa nám zdá, že
na nás Boh zabudol. Mnohé myšlienky môžu
prísť na um, ale sa nesmú stotožniť s naším
srdcom.
Radovať sa
(Ž.13.6b) Nech moje srdce plesá
nad Tvojou pomocou.
Dávid hovorí sam sebe: Nech sa moje srdce
raduje. Dávid sa neraduje z toho, že sa
nachádza
v úzkosti, ale sa raduje zo spasenia Božieho.
Keď chápeme, akému Bohu veríme, tak sa
môžeme radovať z toho, že nás vždy počuje a
vytrhne z každej skúšky a problému.
Chváliť
(Ž.13.6c) Spievať budem Hospodinovi, lebo
on dokoná za mňa.
Keď uprostred očakávania, uprostred úzkosti
začneš chváliť Boha a Mu spievať, začína sa
meniť tvoja perspektýva a tvoje okolnosti
zrazu môžu sa stať divom pre teba a ľudí, ktorí
sú vôkol teba. Pavel aj Sílas tiež boli zamknutí
v žalári v putách (Skutky 16), ale keď začali
spievať Bohu, ich okolnosti sa zmenili a ľudia
mali príležitosť

Dávid Mamojka

čitateľ čitateľovi

Modlitba a
charakter
Autora Pablo Martineza

Modlitba je chrbtica kresťanského života, pôžitok
a prameň pokoja a požehnania, a nie bremeno.
Kresťania, ktorí sa trápia s modlitbou, v tejto
knihe nájdu povzbudenie a osvietenie. Autor
knihy rozumie ľudí, a má ich rád. Pozná Boha,
a chce nás spojiť s Ním. V knihe sa píše o vzťahu
našej modlitby s našou osobnosťou. Pomôže nám
vytvoriť a rozvinúť intímny a silný modlitebný
život.
Autor zdôrazňuje, že cesta modlitby a spôsob
modlenia sa sú pod silným vplyvom našej
osobnosti. A všetci sme rozdielni. Sú rozdielne
modlitby pre rozdielnych ľudí.
Poznávajúc seba, silne vplýva na náš vzťah
s Bohom a s inými ľuďmi. Autor nám chce
poukázať na to, aby bol Boh stredobodom našich
modlitieb a aby bol On v nich oslávený; nech nám
modlitba prináša zdravie a obnovenie. Pomôže
nám rozumieť Toho, s kým sa rozprávame, ale aj
to, prečo sú niektoré spôsoby modlitieb
prirodzenejšie od ostatných.
Autor knihy je lekár psychiater. Známy je pre
veľmi rozvinutú duchovnú službu. On je
prednášateľ, biblický učiteľ. Odovzdaný je
Kristovi a dobre pozná Sväté Písmo. Vlastní
múdrosť, ktorú získal svojou bohatou pastorálnou
prácou. Vedie nás cez prax modlenia sa a cez
vzťah našich modlitieb s naším temperamentom
a osobnosťou.

Autor prĳíma Jungovo rozlišovanie extrovertných
a introvertných typov osobností a jeho rozdelenie
na 4 základné psychologické typy. Pozýva nás,
aby sme zistili kto sme, aby sme to prĳali a aby
sme si jeden druhého vážili v bohatých rozdieloch
v našej ľudskej rodine. Pokým skúmame jeho
myšlienku rozličných psychologických typov,
ľahko prepoznávame seba a svojich priateľov.
Autor nás vedie cez prax modlenia sa, ako aj cez
vzťah našich modlitieb a náš temperament
a osobnosť. Sú rozdielne spôsoby pre modlitbu,
ktoré zodpovedajú rozličným ľuďom. Poukazuje
na problémy, ktorým kresťania čelia a dáva
praktické návrhy na ich prekonanie. Povoláva nás,
aby sme vytrvali v modlitbe aj pre jej terapeutickú
hodnotu.
Autor nám v tejto knihe ponúka hlboké, praktické
a osobné čítanie, v ktorom spája zručnosť
psychiatra a miernosť duchovného pastiera.
Primárnym cieľom mu je, aby nás povolal na
„modlitbu bez vinnyʺ, aby sme odhalili modlitbu,
ktorá je „viac uspokojením, ako ťarchouʺ.
„Rozdielne modlitby pre rozdielnych ľudíʺ,
„Prekonanie ťažkostíʺ, „Liečivosť modlitbouʺ, „Je
modlitba len psychologický klam?ʺ, „Sú všetky
modlitby rovnaké?ʺ sú témy, o ktorých si môžete
viac prečítať v tejto knihe.

Natália Hansmanová
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Srdce
otvorené
počutˇ
Pozerám sa na krásu predo mnou
učinenú,
pozerám sa na ľudí, ktorí plnia cirkev
vyvolenú.
Vzácne poklady sú dané všade vôkol
nás,
koľko milosti Pán má i dnes pre Vás.
Miluje svojou dokonalou láskou, i
dneska ťa On volá k sebe,
lebo má v pláne niečo a hovorí osobne
tebe.
Pamätaj, ktorou cestou dneska budeš
kráčať,
pamätaj, ako deň chceš ty, dcéra a synu,
začať.
Maj na srdci, že úzka cesta k Pánu
dovádza,
On si na každý deň novú nádobu k sebe
privádza.
Pamätaj na to, kto si ťa vyvolil a od
hriechu ťa On uvoľnil,
nie si viac zotročený, nie si viac smutný
ani rozhorčený.
Slovo hovorí: zo spasenia sa radujte,
od zlej cesty sa dneska varujte.

Slobodnú vôľu On ti dal,
a preto hľaď, aby si v srdci Pána na
každý deň mal.
Buďme pripravené nádoby i dneska sa
dať na Božiu slávu použiť
a v Božej prítomnosti slobodný čas
využiť.
Majte srdcia naklonené k počutiu
Božieho hlasu,
veď Boh Vám dnes žiť život dal,
len to najlepšie vždy pre teba iba mal.
Hľaď na kríž, na obeť, ktorá je tam
vykonaná
a uvedom si, Nevesta, koľko si vzácna a
milovaná.
Otvorenou náručou ťa Pán čaká,
hľaď na objatie Pánovo a nech sa ti
srdce už viacej neľaká.
Premýšľaj, čo dneska pre Boha urobíš,
či si správnu cestu vyvolíš.
Hľaď na Krista, na tú obeť dokonalú,
hľaď vierou na tú najťažšiu úlohu pre
teba vykonanú.
Maj srdce otvorené počuť, čo ti bude
dneska hovorené.
Pán ťa i dneska chce na Jeho slávu
použiť,
ale ty, Nevesta, samá musíš Mu to
dovoliť.

Jasna Balcová

teen
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Tvoj čas
je teraz
Ešte keď som sa stával tínedžerom, bol som si
vedomý, že sú predo mnou kľúčové roky pre
rozvoj každého mladého človeka.
Rozhodnutia, ktoré donesieme počas toho
životného obdobia, sú ako trampolína do
budúcnosti, čiže dobré a ťažké, ale správne
rozhodnutia nás pripravia pre budúcnosť
a dajú nám šancu vynikať a dokázať s Bohom
neuveriteľné veci v mladosti. Ľahké
a ľahostajné rozhodnutia nás mnohokrát zrania
a okradnú o veci, ktoré Boh má pre každého
z nás, a to nie keď dosiahneme určitý vek
a budeme starší, ale dnes! Teraz, keď sa
pozerám na roky, ktoré su za mnou, beriem si
tieto slová ešte vážnejšie, lebo som zakúsil tak
vo vlastnom živote ako aj v životoch svojich
priateľov, že je to ohromná pravda, niekedy aj
zastrašujúca pravda.
Otázka, ktorá sa nastoľuje je, či ja môžem
donášať ťažké rozhodnutie a vedieť, čo je
správne pre mňa? Odpoveď je nie, ale háčik je
v tom, že odpoveď bude nie aj vtedy, keď
budeš starší a skúsenejší. Silu žiť život naplno,
odhodiť všetky zlé žiadosti a žiť život ako
dobrodružstvo s Bohom nedostaneš
s pribúdajúcimi rokmi, iba Duch Svätý je ten,
ktorý ti dá silu na to, ten, čie povolanie vlastne
aj cítiš vnútri!

,,Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je
v Kristu Ježišovi" (2. Timoteovi 2:1).
Všetci sme počuli o Timoteovi, bol to niekto,
v kom apoštol Pavel videl veľký potenciál,
niekto, koho on videl ako budúceho vodcu. Čo
mu hovorí v tomto verši Pavel? Či je iná cesta
ku oddaniu sa úplne Bohu, okrem v sile, ktorú
ti dá Hospodin? Absolútne nie.
Tvoj čas je práve teraz, aby si vykročil za
Pánom, nestaraj sa o to, že budeš robiť chyby,
nestaraj sa o to, že nerozumieš všetkému, ty
budeš silu nachádzať v milosti, na kolenách.
Timotej bol zvláštny mladý muž, ale pokyny,
ktoré dostal, znejú: hľadaj novú silu ísť napred
v milosti Božej. Nie v svojich schopnostiach,
múdrosti, nie v tom, že ti niekto hovorí, že si
zvláštny, pekný alebo talentovaný. Pán Ježiš je
ten, ktorý ťa povoláva, a jedine on je ten, ktorý
ti dá silu kráčať za ním.
Preto ťa povzbudzujem dnes, neboj sa
vykročiť za Ježišom, neboj sa, Ježiš vždy bude
pri tebe, aby ťa s novou milosťou posilnil
a odpustil ti každú tvoju chybu. Je iba jedno
rozhodnutie, s ktorým istotne neschybíš a to je
rozhodnutie oddať svoj život Ježišovi.

Sebastian Červeni
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na zamyslenie

Keď zmeníš
ohováranie na
prihováranie
Keď zmeníš ohováranie na prihováranie,
príde prebudenie.
Všetky znovuzrodené deti Božie chcú vidieť
divy a zázraky, ako aj obrovské prebudenie
v ich krajine.
No, je taktiež jedna obrovská prekážka, a to
je ohováranie.
Jeden autor to vyjadril takto: ,,Keď zmeníš
ohováranie na prihováranie, príde
prebudenie.“
Tento záver, ku ktorému prišiel, je naozaj
pravdivý výrok.
Ježiš povedal, že nás ľudia budú poznať po
láske, ktorú máme navzájom (Ján 13:35)

a túto lásku a jednotu je potrebné budovať
a zachovávať. To budeme robiť na ten
spôsob, že sa budeme navzájom
povzbudzovať, modliť sa jeden za druhého
a hovoriť dobré a pozitívne veci a cnosti
jeden o druhom.
Cesta ku vzrastu a prebudeniu jednotlivých
zborov a úplného tela Kristovho v Srbsku, je
prihováranie sa jeden za druhého na
modlitbách a pôstoch.
Chvíľa, keď pochopíme, že sme nevyhnutne
potrební jeden druhému je chvíľa
prebudenia!

Dejan Lakatoš

Radosť
skrze
pokánie
Svedectvo, ktoré Boh chce priniesť
svojim deťom je radosť – opravdivá,
trvalá radosť. „Radosť Hospodinova je
vašou silou“ (Nehemiáš 8:10). Táto
radosť, ktorá vyplýva z biblického
kázania a opravdivého pokánia, prináša
skutočnú silu Božiemu ľudu a privádza
hriešnikov do Jeho domu.
Väčšina kresťanov nikdy nespája
pokánie s radosťou, ale pokánie je
vlastne matka všetkej radosti v Ježišovi.
Bez pokánia nemôže prísť radosť. Keď
Dávid neposlúchol, stratil radosť
Pánovu a bolo možné obnoviť ju iba
skutočným pokáním. Modlil sa teda:
„Dokonale ma umy od mojej neprávosti
a očisti ma od môjho hriechu; lebo ja
znám svoje prestúpenia, a môj hriech je
vždycky predo mnou“ (Žalm 51:4-5).
David sa tiež modlil, aby znovu získal
to, čo stratil: „Navráť mi radosť svojho
spasenia“ (Žalm 51:14).
Nie je možne udržať radosť Pánovu vo
svojom živote, ak je tam prítomný
hriech. Musíme sa stále viac oddeľovať
od sveta okolo nás. Ako môže Duch
Svätý vylievať radosť na ľudí, ktorí sa
naďalej oddávajú cudzoložstvu,
závislostiam a materializmu, a žĳú ako
tí, ktorí nenasledujú Krista?

na zamyslenie
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Iba radosť Pánova nám dáva
skutočnú silu. Môžeme hovoriť
koľko chceme o našom dlhom
chodení s Kristom, ale ak
nedovolíme Duchu Svätému, aby
udržal radosť Pánovu v našich
srdciach - ak nie sme neprestajne
hladní po Jeho Slove - potom
strácame svoj oheň a nebudeme
pripravení na to, čo príde na svet v
posledných dňoch.
Ako si udržíme Pánovu radosť?
Rovnakým spôsobom, ktorým sme
ju získali na začiatku.
Najprv milujeme, uctievame
a lačnieme vzrušene po Božom
slove. Potom, neprestajne chodíme
v pokání. Nakoniec, oddeľujeme sa
od všetkých svetských vplyvov.
Takto si osoba alebo cirkev Svätého
Ducha zachováva „Ježišovu radosť“
– raduje sa vždy, plná je radosti!

David Wilkerson
Preklad: Anna Š. Širková

Život s jasným

cieľom

Človek nie je výsledkom náhody. Ešte pred stvorením
sveta, boli v Božej mysli všetci ľudia. Mal v úmysle
stvoriť aj teba a mal plán aj pre tvoj život. Zmysel, pre
ktorý sme boli stvorení, prekračuje hranice života na
zemi. Boli sme stvorení, aby sme žili večne!
Knihy typu „pomôž si sám“ často nabádajú k tomu,
aby sme hľadali zmysel a cieľ nášho života v sebe.
Rick Warren hovorí, že to nie je to správne miesto.
Musíme začať v Bohu, našom Stvoriteľovi a v jeho
pláne pre náš život. Boli sme stvorení Bohom a pre
Neho, a keď toto pochopíme, život začne dávať
zmysel.

Rick Warren
cena:

600,00 din

Táto kniha nám chce pomôcť pochopiť, prečo žĳeme a
vysvetľuje Boží plán pre nás: tu a teraz a pre večnosť.
Stvoril nás, aby sme boli členmi Jeho rodiny, modelmi
Jeho charakteru, tými, ktorí vyvyšujú Jeho slávu,
služobníkmi Jeho milosti a poslom Jeho dobrej zvesti
pre ľudí. Rick Warren nás prevedie osobnou 40dňovou duchovnou cestou, ktorá zmení našu odpoveď
na najdôležitejšiu otázku nášho života: Načo som
vôbec na zemi?

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

