


SA NEVZDAJME

Ruth Petrášová

slovo povzbudenia

Každý z nás rád vidí plody svojej námahy. Keď
sa o niečo snažíme, vieme, že uvidíme aj
výsledok. Tak, ako v bežnom živote, fungujeme
aj v duchovnej oblasti. Je to krásne, keď sa
modlíme a Pán odpovedá. Aká radosť! Je
to motivácia ísť dopredu, a znova a znova
zažívať aktívnu interakciu so živým Bohom.
Deň čo deň cítiť a priamo vidieť Božiu ruku vo
všetkom, čo robíme.

U veriaceho dieťaťa Božieho je však niekedy aj
iná situácia. Najmä u tých, ktorí už dlhšie
chodia s Pánom. Sú niektoré veci, za ktoré sa
možno modlíme už dlhé roky a výsledka
nevidno. Toľkokrát sme prosili, snívali,
predkladali svoje túžby a potreby pred Pána
a On stále mlčí. Možno prišlo znechutenie,
dopadla na nás únava, a už nemáme vôle, ani
túžby o niektoré veci opakovane prosiť. Hoci
v hĺbke nášho vnútra tlie túžba, lebo ju
vnímame ako od Boha, predsa začíname byť
zmietaní pochybnosťami, či vôbec je Božia
voľa to, o čom sme tak dlho snívali, za čo sme
opakovane prosili. Či Boh vôbec spolusúcití
s našimi ťažkosťami a problémami, ktoré nás
trápia.

Jeden človek raz povedal: Vtedy, keď je
najťažšie, keď si najunavenejší a už nevládzeš,
keď si myslíš, že to už stratilo zmysel, práve
vtedy urob ešte jeden krok.

Náman sýrsky mal jednoduchú úlohu. Časove
ju vlastne ani nebolo problém zvládnuť, skôr tu
šlo o pocit, či to vôbec má zmysel. Ponoril sa
prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát... stále všetko
rovnaké. Žiadna zmena. Znova to urobil
štvrtýkrát, piatykrát, šiestykrát... nevieme, čo si
myslel v tých chvíľach, ale bolo treba zostať
dôsledný a trpezlivý. Mohol to po šiestom raze
úplne vzdať. Veď, či to nevyzeralo, že je to
ponáranie sa do vody len bezvýznamné
opakovanie niečoho bez viditeľného výsledka?
A predsa – predsa sa ponoril aj siedmykrát,
a vtedy prišla zmena.

Nikdy nevieme, kedy naša modlitba bude tá
,,siedma“ v poradí. Nevieme, či práve zajtra
nepríde ten deň, keď Pán vykoná
dlhoočakávaný alebo ťažko dosiahnuteľný div
pre nás. Nikdy sa nevzdajme! Nikdy! Túžby,
ktoré vložil do nášho srdca, Boh vyplní.
Potreby, ktoré nám tlačia dušu, On uzdraví,
vyrieši. Možno to nebude v čase, v ktorom si
my prajeme, ale bude to práve vtedy, keď On
a Jeho kráľovstvo budú mať z toho najväčší
osoh a splní to účel k Jeho sláve. Chceme sa
vzdať? Sme unavení? Znechutení? Urobme ešte
jeden krok. Zavolajme ešte raz, ponorme sa ešte
raz. Možno práve vtedy príde odpoveď.
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EDITORIÁL

Vážení čitatelia,

hneď na začiatku Vás chcem osloviť a Vašu myseľ
upriamiť na slová zo Svätého Písma:

„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom
modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky
prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj,
ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše
srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi"

(Filipanom 4:6-7).

„A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj.
Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte

vďační" (Kološanom 3:15).

Zopakujem. Buďte vďační. Buďme vďační! Nech
sa vďačnosť rozmnoží v našej mysli a na našich
perách. Ó, tak mnohokrát máme na jazyku všetko,
len nie vďaku. A predsa, všetko to, čím sme a čo
vlastníme, pochádza od Boha, ktorý je darcom
všetkých dobrých vecí (Jakob 1:17). Dokonca aj
to, čo hovoríme, že vlastníme, vlastne len
používame. Zverené nám je dočasu, aby nám
poslúžilo na našej zemskej púti a aby nám
pomohlo v úlohe, ktorú máme splniť pre svojho

Stvoriteľa.

Nezabúdajme, že sme iba pútnikmi. Neviažme
svoje srdcia za zemské, pominuteľné veci.
Dvíhajme svoj pohľad hore, k nebesiam, kde nám
miesto prichystal náš drahý Pán a Spasiteľ. Nech
žiadna vec, žiadna suma peňazí, žiadosť po
prestíži, pozícii v práci, žiadne ľudské ocenenie
nie je príčinou, aby sme sa nedostali hore
k výšinám. Do Jeho prítomnosti sa tisnime, nech
sa túžba po Ňom rozhorlí už dnes v našom srdci,
nech Jeho pokoj naplňuje našu myseľ, nech je Jeho
slovo na našich perách. A všetko, čo naozaj
potrebujeme, pokým sme na zemi, nám bude
pridané (Matúš 6:33). Preto nebuďme ustarostení,

ale ďakujme za všetko!

Verím, že aj toto číslo časopisu poslúži Vám na
povzbudenie a posilnenie k horlivosti v chodení za
Pánom Ježišom Kristom, kým nás neodvolá do

večnej a krajšej vlasti.

manna
editoriál
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NASLEDOVAŤ

NEBUDEŠ
V našom ľudskom povedomí, ktoré je zamerané
hlavne na viditeľnú stranu života, najčastejšie
pozorujeme veci, o ktorých máme doniesť
rozhodnutie, aký je k tomu postoj väčšiny. Keď,
napríklad, nakupujeme a vidíme, že nejakú vec
si mnohí ľudia kupujú, hneď nám to dodá
dôveru, že je to dostatočné svedectvo, aby sme
si aj my to zadovážili. Mohli by sme uviesť
mnoho príkladov z každodenného života, aký
silný vplyv na nás má postoj väčšiny.
Napriek tomu, že je to často dobré potvrdenie, že
to väčšina aj schváli, môžeme sa stretnúť aj
s jednotlivcami, ktorí si volia vždy to, čo je opak
od výberu väčšiny. Samotný výber, buď týkajúci
sa vačšiny, alebo menšiny, neznamená nič. Nie
je svätý a ani hriešny. Čo Biblia o tom hovorí?
Hospodin, keď dával úpravy vyvolenému
národu, povedal: „Nebudeš nasledovať
mnohých, pretože ich je mnoho...“ (2. Moj.
23:2).
Doniesť rozhodnutie je veľká zodpovednosť.
Hovorí sa, že Boh dal iba dva výbery, o ktorých
Boh potvrdil človekovi právo na slobodnú vôľu.
Prvé, že si môžeme vybrať, či budeme slúžiť
Bohu, alebo nie. Druhý výber je výber
manželského druhu. Na tieto dva najdôležitejšie
životné výbery Boh zaručil nám, ľuďom,
absolútnu slobodnú vôľu. Boh nám nebude
zbraňovať, ani nám nevezme možnosť na
slobodnú vôľu. Popri tom nám radí, aby sme to
urobili v rámci Jeho svätého Slova. Pretože On
je náš predivný Radca a chce nám dať to

najlepšie. Ak Ho neposlúchneme, namiesto
najlepšieho môžeme dostať aj to, čo nie je dobré.
Pripomeňme si niekoľkých biblických hrdinov
viery, ktorí boli v menšine. Mojžiš mal deň vo
svojom živote, keď celý národ sa obrátil proti
nemu a niekoľkým jeho bratom. Stratili vieru, že
ich Boh vôbec vovedie do Zasľúbenej zeme.
Pretože svedectvo, ktoré nosili desiati vyzvedači
bolo svedectvo strachu a nie opravdivé,
o ktorom im sám Boh zasľúbil, že ich vovedie do
Kanaánu, oni ho prĳali a Mojžiš stratil stranu
väčšiny. To nezastavilo Boha vo svojom pláne
a takmer celý národ zahynul. Väčšina bola
oklamaná, ale nie Mojžiš.
Prorok Eliáš, keď ho Boh prevzal do svojho
plánu, aby navrátil Jeho ľud na správne
uctievanie Hospodina, potom, ako nebolo dažďu
viac ako tri roky a nebolo by ho aj dlhšie, kým
by Eliáš slovom nezvolal dážď. Biblia hovorí, že
sa Eliáš sprotivil bálovým prorokom, ktorých
bolo viac ako štyristo. Počtove tu nebolo
pochybností, na ktorej strane je väčšina. Bolo to
jasné, že Eliáš je sám. On sa na túto vec aj vo
svojej modlitbe sťažoval hovoriac, že zostal
sám. A ani v seba veľmi nedúfal. Žiadal si
zomrieť. A ako by dúfal, keď bol opravdivý
prorok Hospodinov? Taký druh ľudí nikdy
nedúfa v seba. Pretože opravdivosť
a bezúhonnosť pred Bohom sa dosahuje aj
v tom, že nevidíme cenu v sebe, ale naša cena
a hodnota je v Bohu, ktorý prebýva v nás.
Služobníci Boží neupútajú pozornosť na seba.

perom kazateľa

Nebudeš nasledovať mnohých
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Neskladaj svoju vieru do väčšiny.
Neskladaj ju ani do menšiny.
Polož svoju dôveru v Pána Ježiša Krista!

MNOHÝCH



NASLEDOVAŤ

NEBUDEŠTaký bol aj prorok Eliáš. Ako odpoveď na jeho
modlitbu, Boh poslal oheň z neba a potvrdil, že stojí
na jeho strane. Niežeby nemiloval množstvo
falošných prorokov. On nenávidel to, že boli falošní.
Prorokovi Eliášovi ukázal, že nie je sám, ale je
tisícový zástup na strane Hospodinovej. To, že my
vidíme, že nás nie je mnoho, nemusí byť realita
v Božích očiach.
Ježiš Kristus, náš dokonalý príklad vo všetkom, bol
počas svojej služby, ktorá trvala asi tri roky,
obklopený zástupom. Ľudia Ho počúvali, dotýkali sa
Ho, jedli s Ním, cestovali a plavili sa spolu. On
mnohých zázračne uzdravil. Tisíce ľudí nasýtil
chlebom a mal s nimi priamy dotyk. Mnohí povedali,
že si naňho pamätajú ako na tesárovho syna, muža
z Galiley, z mesta Nazareta. Aj keď falošne svedčili
o Ňom, že zvádza národ, On nemal klam vo svojich
ústach. Hovoril vždy výlučne pravdu. Pravdu aj žil,
lebo On bol a je tá pravda. Povedal: milujte, žite
pravdu a ona vás vyslobodí. Pán Ježiš Kristus bol
a ešte stále aj je osoba, po ktorej môžeme iba túžiť
a priať si, aby bol našim vodcom. Avšak väčšina to
nepochopila a zradili Ho. Od Jeho najbližších po
tých, ktorým bol možno aj neznámy. Predsa, vo
svojich najväčších životných bojoch, keď mu bolo
ako človekovi najťažšie, zostal sám. Mnohí boli
sklamaní, ale Ježiš Kristus nie. Bol spravodlivý vo
všetkom.
Boh nás mnohokrát buduje v tom, že dopustí, aby
sme zostali sami. Prečo to Boh robí? Či nie je
zasľúbenie, že v jednote je požehnanie? Ako sa
môžem zjednotiť s niekým, keď som sám? Obdobie
samoty a opustenosti od všetkých je práve čas, keď
nás Boh buduje. Keď zostaneš sám, aby si
pokračoval v živote s Bohom, musíš dôverovať iba
Jemu.

Keď by si mal niekoho blízko seba, pravdepodobne
svojou ľudskosťou by si sa pokúsil pomôcť tým, že
máš popri sebe niekoho. Je to milosť byť čiastka
početnej rodiny, cirkevného zboru alebo hocĳakej
skupiny. Ale je to aj nebezpečenstvo klamnej nádeje,
že väčšina je v pravde. Neskladaj svoju vieru do
väčšiny. Neskladaj ju ani do menšiny. Polož svoju
dôveru v Pána Ježiša Krista a Jeho sväté Písmo. Je to
jediná istota každého výberu, že je správny.

Vladislav Širka
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Obdobie samoty a
opustenosti od všetkých je

práve čas, keď nás Boh
buduje.
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„A išli aj päťdesiati mužovia zo synov prorokov
a postavili sa naproti zďaleka, a oni dvaja stáli
pri Jordáne. A Eliáš vezmúc svoj plášť svinul ho
a uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem i ta, a prešli
obaja po suchu. A stalo sa, keď prešli, že Eliáš
riekol Elizeovi: Žiadaj, čo ti mám učiniť, prv ako
budem vzatý od teba. A Elizeus povedal: Nech je,
prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha na mne.”
2.Kráľov 2:7-9

Z prečítaného textu si môžeme všimnúť dve
skupiny ľudí. Jednu tvoria synovia prorokov,
ktorí všetko vedeli, ale dívali sa zďaleka a druhú
skupinu ľudí tvorili Eliáš a Elizeus, ktorí boli
zapojení do toho, čo Boh koná.

Meno Eliáš sa spomína takmer cez celú Bibliu. O
ňom hovorili iní proroci Starého zákona, bol
príkladom v Novom zákone, o ňom sa pýtali
farizeji a zákonníci, o ňom hovoril Ježiš a tiež
Ján v knihe Zjavenia.

Prorok Eliáš žil v čase, v ktorom Izrael opustil
prikázania Hospodinove, v čase, keď kraľoval
Achab, ktorý bol horší od všetkých, ktorí boli
pred ním. A hovorí Písmo, že mu aj to bolo málo,
tak si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru sidonského
kráľa, slúžil bálovi a klaňal sa mu.

História hovorí, že neprešlo ani 100 rokov
odvtedy, ako Šalamún dokončil chrám a
slávnostne urobili zmluvu s Bohom, kde sláva
Hospodinova naplnila chrám tak, že kňazi
nemohli slúžiť kvôli prítomnosti, ktorá sa zjavila

na tom mieste. Ale Izraelci na tieto veci zabudli
a obrátili sa bálovi.

V tom čase sa narodil Eliáš, ktorého meno
znamená: Hospodin je Bohom. Biblia nehovorí o
rodičoch tohto Eliáša, ale meno, ktoré dali
Eliášovi, nám o nich hovorí, že sa nezhodovali s
tým, že sa Izrael klaňal bálovi. História nám tiež
hovorí, že je veľká pravdepodobnosť, že jeho
rodičia boli pri dokončení Šalamúnovho chrámu
a že boli zasiahnutí Božou prítomnosťou, kým
spolu dobrorečili Bohu a je možné, že sa preto
rozhodli niečo vykonať. Uprostred Izraelovho
cudzoložstva dali svojmu dieťaťu meno:
Hospodin je Bohom.

- Ak chceš byť zapojený do toho, čo Boh koná,
potrebuješ aj ty vykonať niečo, lebo Boh
potrebuje smelých Eliášovcov. Keď niečo nie je
podľa Božej vôle, a s tým nesúhlasíme, naše
predsavzatia môžu doniesť veľké výsledky. Eliáš
vystupuje smelo pred kráľa a hovorí slová, ktoré
nechávajú pečať v histórii v izraelskom národe.
Predtým nečítame o jeho živote, ako vyrastal, ale
vidíme dramatický vstup do jeho služby:
„Nebude dažďa, len na moje slovo.“

- Tvoje vykročenie vierou aktivuje život divov a
zázrakov. Eliášov život je vyplnený divmi a
zázrakmi, ktoré nasledovali jeho službu. Bol
kŕmený krkavcami, u vdove spôsobil, aby sa
nepominulo múky a oleja, vzkriesil syna tejto
vdovy.

Z ktorej strany Jordánu stojíš?
Boh potrebuje smelých Eliášovcov

perom kazateľa
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BOH POTREBUJE
SMELÝCH
ELIÁŠOVCOV

- Ak smelo vystúpiš vierou, Boh ti bude na
pomoci vždy a všade, lebo Boh potrebuje
smelých Eliášovcov. Kým Jezábeľ vraždila
Hospodinových prorokov, Eliáš smelo konal a
išiel vpred.

- Ak smelo vystúpiš vierou, Boh ťa povolá
obrátiť srdcia ľudí k Bohu a pobiť bálových
prorokov. Eliáš vyzýva 450 bálových prorokov
na vrch Karmel a celý izraelský národ, aby
videli, že Hospodin je Bohom. Oheň prišiel z
neba a celý Izrael kričal: Hospodin je Bohom,
Hospodin je Bohom alebo Eliáš, Eliáš.

- Keď si zapojený do toho, čo Boh koná,
nedovoľ, aby falošní proroci posiali strach do
tvojho života, lebo môžeš prísť o svoju službu a
povolanie. Keď Eliáš pobil bálových prorokov a
prišiel dážď, Jezábeľ mu odporúča, že za 24h sa
stane jemu ako bálovým prorokom. Eliáš uteká,
skrýva sa a žiada si zomrieť. Ale Eliáš nezomrel
za 24h, ani za deň, mesiac, rok, 100 ani 3000
rokov a ešte nezomrel, lebo má prísť pred
druhým príchodom Pánovým.

- Ak chceš byť zapojený do toho, čo Boh koná,
musíš najprv tlačiť pluh. Eliáš našiel Elizea orať

na poli a hodil na neho svoj plášť. Bolo mnoho
prorokov v Izraeli v tom čase, ktorí mohli
pokračovať v službe Eliášovej, ale Boh si zvolil
poľnohospodára. Boh hľadá robotníkov. Elizeus
všetko zanechal a išiel za Eliášom, slúžil mu a
pokračoval v jeho službe s dvojnásobným
dielom.

Žijeme v dobe, keď duch Jezábeľ popudzuje
národ Boží, aby sa klaňal bálovi. Kým duch
Jezábeľ chce zničiť Božích prorokov, Boh hľadá
kto povstane v duchu Eliášovom. Ako pred
prvým príchodom Ježiša povstal Ján Krstiteľ v
duchu Eliášovom, tak Boh hľadá dnes, kto
povstane v duchu Eliášovom. Môžeš sa na všetko
pozerať zďaleka ako synovia prorokov, ktorí stáli
z druhej strany Jordánu a dívali sa na všetko, čo
Boh koná alebo môžeš byť zapojený do
všetkého, čo Boh koná.

Z ktorej strany Jordánu stojíš? Budeš divákom
alebo účasníkom vecí, ktoré Boh chystá pred
svojím príchodom? Sú dve skupiny ľudí a Boh
potrebuje smelých Eliášovcov.

Dávid Mamojka

Ako pred prvým
príchodom Ježiša
povstal Ján Krstiteľ v
duchu Eliášovom, tak
Boh hľadá dnes, kto
povstane v duchu
Eliášovom.
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ponuku z tohto sveta

Mnoho vecí sme dostali, za niektoré pracujeme,
aby sme si ich zadovážili, kúpili, získali nám do
dedičstva. Na to vynakladáme veľkú snahu,
mnoho úsilia a zriekania sa, pritom stratíme veľa
času. Niečo sme z milosti Božej dostali zdarma.
Je to život večný v Kristu Ježišovi a v Ňom
dedičstvo v nebi (Efežanom 1:11). On zasľúbil,
„Tam, kde som ja, bude aj môj slúžobník“ (Ev.
Jána 12:26). Sme blahoslavení, lebo sme Jeho
dedičstvom (Žalm 33:12). Ako Božie deti máme
zdediť neporušiteľné, nepoškvrniteľné
a neuvädnuteľné dedičstvo v nebesiach, ktoré je
prichystané pre nás (1.Petrova 1:3-5). Sláva
a blaho nového neba je naše dedičstvo, ktoré sa
čoskoro zjaví a nás uvíta. No ešte sme na zemi, tu,
kde diabol obchádza a útočí (1.Petrova 5:8)
a hľadí, ako by nás zviedol, zastavil a olúpil, aby
sme toto dedičstvo nezískali. On bol v sláve
Božej a vie, čo stratil, a preto závidí naše spasenie
a dedičstvo, ktoré nám je prihotovené. V tomto
poslednom čase a urýchlenom tempe života
diabol má mnoho taktík a chce nás zaujať, aby
sme svoje úsilie a svoj čas a námahu vynakladali
na veci, ktoré sú dočasné, prechodné a zhoria.

Mnohí sú tými vecami premožení a chytení do
osídla, o ktorom hovorí Lukáš 21:34-35. Tým
osídlom je jesť, piť a starať sa o tento život. Čím
viac nadobudnúť, zarobiť a získať do dedičstva
veci tejto zeme, ktoré sú pominuteľné. To, čo
Ježiš povedal, vidíme, že sa v skutočnosti deje
okolo nás, toto osídlo je čoraz väčšie a čoraz viac
ľudí je v ňom.

Apoštol Pavel v druhom liste Timoteovi 1:14 nás
vyzýva strážiť naše duchovné imanie a zachovať
ho Svätým Duchom. Nábot si dedičstvo svojich
otcov veľmi vážil a nepredal za nĳakú ponuku,
ktorú dával kráľ Achab (1.Kráľov 21:2-3).
Žiadnu ponuku nezobral, svoje dedičstvo
nepredal a to zaplatil aj svojim životom.

Drahý čitateľ, koľko si ty vážiš imanie
a dedičstvo Božie vo svojom živote, ktoré ti je
Kristom získané? Nepredaj ho za nĳakú ponuku,
ktorá je z tohto sveta, za lepšiu a väčšiu vinicu, za
možnosť získať veľa peňazí... Varuj sa osídla,
o ktorom Pán Ježiš upozorňoval. Nedaj imanie
a dedičstvo Božie, nech ti je na prvom mieste
(Matúš 6:33). Neber ani ty ponuky tohto sveta a
dedičstvo Božie zachovaj.

Ako Božie deti
máme zdediť

neporušiteľné,
nepoškvrniteľné
a neuvednuteľné

dedičstvo
v nebesiach.

perom kazateľa

Váž si Kristovo
dedičstvo

Nepredaj ho za nĳakú

Miroslav Hromčík
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Božie slovo nás učí slušnému obliekaniu. Našim
prarodičom, Adamovi a Eve, keď boli posielaní
preč z Edenskej záhrady, Boh urobil odev
a zaodial ich (1.Mojžišova 3:21). Teda,
obliekanie je závažnou časťou v živote každého
kresťana. Odev nás chráni od úrazu, chladu,
horúčosti, a dokonca i od toho, aby sa nevidela
naša hanba. Naše nohy sú tiež citlivé na úraz
a potrebujú ochranu, teda obuv.

Ak je oblečenie a obuv pre ochranu nášho tela,
tak je i duchovné oblečenie a obuv, ktoré nám
podáva náš Pán. Apoštol Pavel píše o ňom
v Efežanom 6:13-18 a hovorí, že to je zbraň
Božia, v ktorej vykonáme všetko a budeme stáť.

- opasok pravdy,
- pancier spravodlivosti,
- obuv pokoja,
- štít viery,
- prilba spasenia,
- meč Ducha, ktorým je Slovo Božie,
- modlitba s vytrvalosťou.
V tomto prípade našu pozornosť zaujalo slovo o
„nohách obutých v hotovosť evanjelia pokoja“.

Je pozoruhodné, že vojaci tohto sveta nechodia
bosí do boja, ale sú adekvátne obutí. Tým skôr
i vojaci a bojovníci Ježiša Krista musia byť obutí
v „hotovosť evanjelia pokoja“. Náš boj nie je
proti telu a krvi, ale proti mocnostiam temnosti,
ktoré vládnu týmto svetom. Preto i výzbroj
nášho bojovania musí byť duchovná, mocná
v Bohu na borenie pevností.

Pokoj je vlastne Pán Ježiš Kristus.

„Lebo On je naším pokojom... aby tých dvoje,
Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového
človeka, činiac pokoj“ (Efežanom 2:14-15).

A On prišiel a zvestoval pokoj nám ďalekým
a pokoj blízkym.

Drahý čitateľ, si v Ježišovi Kristovi novým
stvorením? Si obutý v pokoj alebo chodíš bosý
a roznášaš nepokoj? Si zaodiaty v pravdu,
spravodlivosť Kristovu, obutý v pokoj, nosíš štít
viery, prilbu spasenia, meč Ducha a si
vyzbrojený modlitbou?

Je to otázka pre každého jedného kresťana, aby
sme doplnili to, čo nám ešte chýba v našom
zápase a v nasledovaní Ježiša Krista.

Kamkoľvek ideme, donesme tam pokoj, a keď
vstupujeme do domu, pozdravme ho
a povedzme: Pokoj domu tomuto! A buďme
vždy hotoví tvoriť pokoj, lebo Pán je blízko
a prorockým duchom je povedané: „Aké krásne
sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné
veci, ktorý hlása pokoj... hlása spasenie,
ktorý hovorí Sionu: TVOJ BOH KRAĽUJE!“
Izaiáš 52:7

Amen

perom kazateľa

KRÁSNE NOHY

Ján Zima



BOŽIA RODINA SA RODÍ

SPOLOČENSTVO VERIACICH9

Spoločenstvo veriacich

Zdravím Vás! Píšem tým, ktorí nachádzajú
nádej v Ježišovi Kristovi a útechu v Duchu
Svätom. A píšem tým, ktorí sa snažia, zápasia a
hľadajú pravdu. Mojou modlitbou je, aby Boží
Duch poslúžil každému dokonale, síce sú moje
slová nedokonalé.

Podľa mojej nedávnej osobnej skúsenosti, ocitla
som sa zúfalá po Božom slove a Jeho stále
prítomnej pomoci v čase problémov (Žalm
46:2).

Možno ty tiež?

Bola som vedená Pánom čítajúc list Jakuba
a Boh bol moja prítomná pomoc. Už niekoľko
mesiacov som „zaseknutá“, ale v dobrom
zmysle, v tomto liste a Boh ma učí mnohým
pravdám. A tieto pravdy sú priamo uplatniteľné
na môj každý deň a, pokorne, na moje boje,
ktoré vediem hodinu za hodinou. Toto nie sú
existenciálne teologické predpisy, ktoré nemôžu
ovplyvniť moju realitu! Prečítajte si Jakubov list
sami a presne uvidíte, aké praktické a (keď sa
uplatňujú) vplyvné tieto pravdy sú.

Aby som zdôraznila jedno napomenutie, dávam
vám do pozornosti Jakuba 5:13-16.
„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje
sa niekto? Nech spieva žalmy! Je niekto medzi
vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a
nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom
mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni
chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil
hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda
navzájom hriechy a modlite sa jeden za
druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže
účinná modlitba spravodlivého.“

Pred tromi rokmi, po návrate do Štátov, som si
veľmi dobre uvedomila svoju potrebu miestneho
spoločenstva a „prítomných“ modlitebných
partnerov. Začala som pozývať ženy, ktoré mi
Boh ukázal, ku mne domov na modlitbu. Po
určitom čase sme mali štyri verné modlitebné
partnerky. Pokračovali sme v modlitbách v
mojom dome a modlili sme sa; nájsť si prácu,
aby sa naše deti uzdravili, pre adoptované deti,
aby sa darilo našim manželstvám, našej cirkvi,
nášmu mestu, aby sa prejavovala Božia moc a
pre naše služby (ako nás Boh povolal, aby sme
boli jeho učeníkmi). Počas nedávneho obdobia
lockdown-u, virtuálne sme sa stretli a Boh nás
pri týchto stretnutiach milosrdne stretol.

Keď premýšľam o veršoch v Jakubovi,
týkajúcich sa spoločenstva veriacich, vidím
v myšlienkach našu vzácnu modlitebnú skupinu
a všetky naše slzy bolesti a radosti, ktoré sme
spolu preliali, a viem, že Božie slovo je
pravdivé. Lebo ako čítame v Kaz. 4:9-12,
„Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú
odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden
druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď
padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol. Aj
dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako
zahreje? Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa
však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa
tak rýchlo nepretrhne.“ Budú dobré dni s
dobrými správami a v tieto dni sme povolaní
radovať sa jeden s druhým. Budú dni utrpenia a
povolaní sme niesť bremená jeden druhého.
Budú dni choroby a dni vyslyšanej modlitby!
Sme povolaní súcitiť jeden s druhým. Aby sme
vkladali ruky jeden na druhého.

statočná

Božia rodina sa rodí duchovne a duchovne rastie

Ale keď sa stretnú, budú znášať jeden
druhého, budú v spoločenstve, počúvať,
učiť sa a vzdávať si navzájom česť.
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Pomazať a modliť sa - a pozvať viac ľudí, aby sa
modlili! A uvidíme Božiu ruku, ktorá nás
všetkých nádherne nasmeruje, požehná, uzdraví,
vyslobodí a udrží svojím vlastným zázračným
spôsobom!

Prečo by sa mal modliť ten, kto trpí? A prečo by
ten veselý mal spievať chvály? Prečo sa veselí
nemajú modliť za trpiacich? Možno preto, že
nebudú svojou veselosťou úprimne vyjadrovať
Božiu útechu tým, ktorí trpia. Prečo by tí veselí
mali spievať chvály? Možno preto, že budú
úprimne vyjadrovať Božie srdce radosti a dvíhať
bremeno z ostatných. Tak či onak, títo veriaci by
mali stáť blízko pri sebe. Inými slovami, nemalo
by dôjsť k „smúteniu“ v modlitebnom stretnutí
alebo k modlitebnému stretnutiu „veselej
chvály“. Ale keď sa stretnú, budú znášať jeden
druhého, budú v spoločenstve, počúvať, učiť sa
a vzdávať si navzájom česť.

S vekom prichádza skúsenosť a s Bohom
múdrosť. Múdrosť vás naučí, že aj keď sa dnes
radujete, váš deň problémov je pred vami.
Alebo, že síce ste v sezóne boja, nebude to trvať
večne. A tí, ktorí zhrešili, sa musia priznať a byť
uzdravení, a niekedy aj duchovne, aj telesne. To
je ďalšia pravda, ktorú si musíte pamätať pri
čítaní povzbudzujúcich veršov - potrebujeme sa
navzájom. Musíte si navzájom odpúšťať tak,
ako Boh skrze Krista odpustil vám (Ef. 4:32).
Božia rodina sa rodí duchovne a duchovne
rastie. Ako sa to však doslova deje? Odohráva sa
vo chvíľach lámania chleba, modlitebných
stretnutí, biblických štúdií a bohoslužieb. A my,
Božia rodina, sme denne duchovne udržiavaní
každým Jeho slovom. Modlím sa, aby tieto slová
z lista Jakuba a z mojej skúsenosti Vás
povzbudili, aby ste boli spolu so svojimi bratmi
a sestrami, skloňte hlavy, priznajte sa/odpustite
a neste vzájomné bremená. Povzbudzujem Vás
žiť život vedený Duchom Svätým! Na slávu
Boha a Jeho Krista mocou Ducha Svätého.
Amen.

Jennifer Tomášiková
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Medzi staršími a mladšími mužmi dnes existuje
smutná, široká priepasť. Medzigeneračná
diskriminácia a odlúčenie sú živé a, nuž,
demotivujúce. Potrebujeme nájsť spôsob ako
predať fakľu, ale príliš veľa mostov je spálených.
Mladší chlapi potrebujú starších chlapov. Starší
muži! Vďaka Božiemu plánu a milosti sú veci,
ktoré môžeme prijať len od vás a nikoho iného!
Špeciálne tí z nás, ktorí nemáme otcov, alebo
kresťanských otcov, alebo aktívnych a
sústredených kresťanských otcov. Ale zdá sa, že
rozdiel v dekádach dokáže spolu dobre fungovať
nanešťastie iba veľmi sporadicky.
Ja sám sa ako mladý muž pokúšam zistiť, ako
konkrétne dokážu starší chlapi milovať, napomínať
a investovať do mladých mužov okolo seba -
mužov ako som ja. V mene ostatných mladých
mužov, pokorne a priamo vás spoločne s mojimi
bratmi prosím o päť vecí.

1. Lásku
Mladí muži kladú starším mužom otázku: „Záleží
ti na mne? Skutočne ti na mne záleží?“ Môžeme
hľadať odpovede, múdrosť a inšpiráciu pre
komplexnosť života sledovaním videí na YouTube.
Vďaka kresťanským blogom dnes dokážeme
získať prístup k odpovediam na väčšinu životných
otázok bez potreby vôbec zdvihnúť telefón. Stále
sa vás síce môžeme spýtať, ale starších mužov
potrebujeme nie kvôli tomu, že sú chytrejší.
Mladí muži potrebujú neustálu lásku, lásku, ktorá
odráža lásku Otca (1. Jánov 2:13-14). Potrebujeme
to, lebo kráčame po ceste monštrami na horizonte
- monštrami hlboko v našich srdciach a všade
okolo nás. Vy, starší muži, nie ste nevyhnutne
našimi otcami, ale ste „priateľom otca“ - „blízkym
susedom“ (Príslovia 27:10), ktorý nás učí o
„káraní“, „múdrosti“, „utrpení“, „cudzoložstve“ a
„preklínaní“ (Príslovia 27:11-14) - o tom, ako
konať to všetko (alebo sa tomu vyhýbať). Kráľ
hovorí, „priateľa svojho otca neopúšťaj.“ Tak sme
tu. Aspoň teda niektorí z nás. Možno vás hneváme,
ale neopúšťame vás.

2. Príbehy
Mladí muži potrebujú počuť: „Všetko bude v
poriadku“. Väčšinu dní sme celkom presvedčení,
že naše životy sú úplným sklamaním, ba dokonca
miestom zasiahnutým prírodnou katastrofou.
Počúvame: „Ty nie si muž!“ To, čo potrebujeme
počuť, je: „Si muž! Tak sa podľa toho správaj.“
Počúvame: „Nad týmto nemôžeš vyhrať.“
Potrebujeme počuť: „Poznám ten hlas. Takto sa s
ním dá bojovať.“ Počúvame: „Ona ťa nemiluje,
takže tvoj život je bezcenný.“ Potrebujeme počuť:

„Toto je len také obdobie. Boh pozná tvoje potreby.
Porozprávajme sa o tom.“
Boh vás učil lekcie, keď ste boli mladí. Modlíte sa:
„Učil si ma od mojej mladosti“ a „ani do staroby
a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje
rameno všetkým budúcim pokoleniam“ (Žalm
71:17-18). A teraz za každý váš sivý vlas chceme
počuť jeden príbeh o Božej vernosti, jednu lekciu z
rokov, keď ste sa učili o Bohu a Jeho slove, jedno
„budeš v poriadku“ za každý sivý prameň.
Stalo sa vám niekedy, že ste mali rovnakú životnú
skúsenosť? Povedzte nám o nej. Potrebujeme
počuť: „Boh je verný v tejto situácii, videl som to -
ja som to zakúsil. Neviem ako to bude vyzerať u
teba, ale On je s tebou a On je verný.A ja som tiež.“
Hovorte nám relevantné a nápomocné príbehy.
Nikdy neuvidíte ako dopadne život mladého muža.
Ale môžete sa stať historickou kotvou nádeje, že
Boh je skutočne prítomný v tomto tragickom svete
- v tragickom živote mladého muža - pretože my si
tým niekedy nie sme takí istí.

3. Modlitbu
Pre väčšinu kresťanov je ťažké tráviť čas osamote
s Bohom. Pre nás to, že trávite čas s Otcom - s
vaším Otcom - aby ste sa za nás - za naše dobro
modlili, že sa modlíte za múdrosť pre nás - to pre
nás znamená viac, než si uvedomujete. So všetkou
zlomenosťou medzi dnešnými generáciami by bolo
neobvyklým a nezaslúženým požehnaním brať
vaše modlitby ako istotu.
Pavol sa bál, že efezskí „klesnú na mysli“ a tak sa
modlil, aby „vám [Boh] podľa bohatstva svojej
slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na

odvážny

Starší muži! Mladí muži vás potrebujú
11

Každý muž sa chce stať skúseným
milovníkom Boha, pomáhajúcim
milovníkom priateľov a slúžiacim
milovníkom ženy.
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vnútornom človeku“ (Efezským 3:13,16). Často
klesáme na mysli, keď si vyberáme vlastnú cestu.
Potrebujeme silu. V modlitbe odhaľujeme naše
nedospelé srdce. Vezmite tých desať, pätnásť
rokov, ktoré pred nami máte náskok a urobte s nimi
v modlitbe to, čo sme sa ako nešikovní, neskúsení
a vystrašení mladší muži zatiaľ nenaučili.

4. O pocit bezpečia
Necíťte potrebu s nami súťažiť. Nevyrovnáme sa
vám, takže sa s nami neporovnávajte. Pokiaľ
potrebujeme vaše dospelejšie otcovské rady, je
dosť možné, že sa nám ich nedostáva od našich
vlastných otcov. Väčšina chlapov, ktorým je ich
otec odcudzený alebo úplne neprítomný, cíti,
akoby po celý život súťažili s ostatnými mužmi -
kvôli výsledku, kvôli náklonnosti a prijatiu.
Buďte nám priateľom vo vojne života -
spoluvojakom. Potrebujeme podporu, priateľstvo a
nekonkurenčné spoločenstvo, ako to vaše -
potrebujeme osobu, ktorá by nám tvárou v tvár
zhmotnila Boží nezáujem o súťaživé výkony. Je
naozaj ťažké nič nerobiť „z hašterivosti a márnej
ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za
hodnotnejších než seba“ (Filipským 2:3). Ale
môžeme sa to naučiť robiť vďaka vášmu príkladu.
Jedna z najpraktickejších podôb, akú to môže mať,
je forma dobrého naslúchania. Pri počúvaní toho,
čo hovorí mladý muž o sebe, budete v jeho slovách
počuť ukrytý „hlas (jeho) úpenia“ (Žalm 86:6) a to
vás lepšie pripraví hovoriť „slovo povedané v
pravý čas“, ktoré je „ako zlaté jablká na
strieborných podnosoch“ (Príslovia 25:11).

Tiež možno budeme potrebovať pomoc s tým, ako
vás počúvať, pretože dokážeme byť netrpezliví,
tvrdohlaví a zaujímať obranný postoj (a aj tak, čo
by sme robili so zlatými jablkami?) Boh ponúka
model tejto pokory a trpezlivosti: „dobrota Božia
ťa vedie k pokániu“ (Rímskym 2:4). Boh je
milosrdný, pretože nikomu nepotrebuje nič
dokazovať. Toto bezpečie prináša úžasné výsledky
vo vzťahoch a v ľuďoch vo všeobecnosti.

5. Zraniteľnosť
Buďte trpezliví. Sme pomalí. Nemajte pocit, že na
nás musíte kričať. Ľudia na nás často kričia. Buďte
neoblomní, ak to potrebujeme. Potrebujeme mať
možnosť spýtať sa vás na hocičo - a dostať
úprimnú, neposudzujúcu odpoveď. A tým mám na
mysli aj otázky o kresťanskom raste vo
všeobecnosti - pri boji s hriechom. Potrebujeme
cítiť, že „sme v tom spolu“, nie „ty si také
zlyhanie“.
Väčšina mužov sa už cíti, ako zlyhanie. Buďte
originálni a buďte s nami. Je 1. Korintským 10:13
skutočne pravdou? „Pokušenie, ktoré vás
zachvátilo, je len ľudské.“ Pomôžte nám naučiť sa
žiť s napätím v tomto verši: s tým, že je to „ľudské“
- nie divné ani stigmatizované, ani niečo, čo treba
držať v temnote - a prijať volanie k tomu, „aby sme
ho mohli zniesť“, čo je bez spoločenstva takmer
nemožné. Potrebujeme nejaké miesto - nejakého
muža - ktorý by nás nabádal k rastu, ale tiež je
bezpečné spovedať sa mu.

Každý chce byť mužom.
Otcovia, tieto slová neboli adresované do súdnej
siene. Týmito „potrebami“ vás neodsudzujem. Nie,
majú za cieľ uctiť si vás. „Píšem vám, otcovia,
pretože ste poznali Toho, ktorý je od počiatku“ (1.
Jánov 2:13). Mladí muži sklamali starších mužov
mnohými spôsobmi - nekompetentnosťou a
nekonzistentnosťou, kvôli chybám a hanebným
skutkom, kritizovaním všetkých ostatných a
opájaním sa seba samými - naše životy sú
poznačené zlyhaniami. Je to tak.
Nezáleží na tom, čo vám hovorí ten mladý,
tvrdohlavý mládenec, ktorého máte vo svojom
živote, chceme dospievať. Chceme skúsenú,
pevnú, liečivú ruku naprávajúcej (nie trestajúcej)
disciplíny. Chceme, aby nám niekto povedal, že sa
mýlime. Chceme rásť! Každý muž chce byť
mužom, ktorý vie prijať lásku Kristovu a vďaka
tomu sa stať skúseným milovníkom Boha,
pomáhajúcim milovníkom priateľov a slúžiacim
milovníkom ženy.
Chceme sa vám podobať tak, ako sa vy podobáte
Kristovi (1. Korintským 11:1).

Zdroj: internet
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Malachiáš 2:16a: „Lebo nenávidím rozvod...“
hovorí Hospodin.

Manželstvá trvajú čoraz kratšie a čoraz ťažšie
odolávajú drsným podmienkam modernej doby.
Vidíme však, že podľa Biblie Božím zámerom
je, aby manželstvo bolo celoživotným zväzkom:
„Takže už nie sú dve telá ale jedno. Čo teda Boh
spojil, človek nech nerozlučuje“ (Mat 19:6).

Je alarmujúce, že rozvodovosť medzi aktívnymi
kresťanmi je takmer rovnaká ako medzi
neveriacimi, zatiaľ čo čítajú v Slove, že Boh
rozvod nemá rád. Niežeby nemiloval ľudí, ktorí
ho páchajú. Miluje ich a súcití s nimi; veď oni,
predsa, veľmi trpia. Boh chce, aby zmierenie a
odpúšťanie sprevádzalo život veriaceho a učí
nás, že je to možné (Luk. 11:4, Ef. 4:32).
Potrebné je totiž pracovať, budovať a
zdokonaľovať svoje manželstvá a vynaložiť
všetku silu pre to, aby k rozvodu nikdy nedošlo.
Na to nám je potrebná nadprirodzená Božia sila,
ktorú nadobúdame v modlitbe a dovolíme Duchu
Svätému, aby nás premieňal a učil.

V posledných rokoch je hlavnou príčinou
rozvodov rozdielnosť pováh, názorov a záujmov,
ktoré sa postupom času iba zvýrazňujú.
Pokúsime sa naviesť ešte niektoré príčiny, ktoré
zapríčiňujú rozvody:

FINANČNÁ SITUÁCIA

Nevhodné a nezodpovedné správanie sa voči
partnerovi

Správanie sa ľudí v partnerskom vzťahu je
oplyvnené tým, ako boli vychovaní. To, čo
človek videl doma ako dieťa, môže preniesť aj
do svojho vzťahu. Ak sa jeden z jeho rodičov
správal k druhému nevhodne, nezodpovedne
alebo ľahkomyseľne, je dosť možné, že aj on
sám sa v dospelosti bude takto správať vo
svojom vlastnom manželstve. Taký človek si
vždy musí byť vedomý modelu správania, na
ktorý sa v detstve díval, učiť sa dobrému
správaniu a dávať si pozor, aby neopakoval
chyby tých, ktorí boli jeho vzorom.

Finančná situácia

Každý piaty manželský pár sa háda práve kvôli
peniazom. Často je to ich nedostatok, nezhody
však hrozia aj v prípade, ak jeden z partnerov
míňa neprimerane alebo ak sa partneri nedokážu
zhodnúť na postoji, aký by mal pár k peniazom
zaujať.

Alkoholizmus

Väčšinou majú problém s alkoholom muži, ale
nájdu sa aj ženy, ktoré majú s tým problém,
najmä v poslednej dobe. S alkoholikom sa žije
ťažko, prepije peniaze, nezaujíma sa o
domácnosť, ženu, deti. Alkohol mu uberie z
rozvážnosti a súdnosti a ťažko je sa s ním
dohodnúť. Často zapríčiňuje rozvod.

kresťanská rodina

ROZVOD
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najväčší dar.

FINANČNÁ SITUÁCIA

Stres v práci

Problém nastáva vtedy, keď jeden z partnerov
v práci trpí, je preťažený, šikanovaný alebo málo
zarába a svoje problémy nerieši priamo v práci,
ale vybíja si to doma na partnerovi. Aj keď je
niekedy život v práci veľmi nepríjemný, nesmie
si ventilovať frustráciu na partnerovi.

Domáce práce

Môže sa zdať, že ide o maličkosť, no práve
maličkosti sa občas nahromadia tak, že z nich
vznikne veľký a zásadný problém. Ak si teda
povinnosti v domácnosti dokážete rozdeliť tak,
že sa kvôli nim nehádate, patríte medzi tie
šťastnejšie páry.

Tiež, máloktorá žena chce živiť muža, ktorý
namiesto práce leží doma na gauči, čaká, čo mu
dá na večeru a pozerá televíziu. Ani muž nie je
šťastný, keď žena, ktorá nechodí do
zamestnania, neangažuje sa ani v domácnosti,
iba s priateľkami popíja kávu. Sú, žiaľ, aj také
prípady, a to nemusí vždy dopadnúť dobre.

Málo spoločne stráveného času

Žijeme v uponáhľanej dobe, kedy sa väčšinou
ponáhľame ráno do práce, z práce možno na
nákup potravín, potom domov, prípadne sa
postarať o deti a na partnera nám ledva ostane
chvíľka času. Veľa mužov pracuje aj na
týždňovkách alebo v zahraničí, a tak niektorí
partneri sa už takmer ani poriadne nevidia. Práve
tieto skutočnosti sú neraz kameňom úrazu a
mnoho párov tvrdí, že príčinou ich rozvodu bol
nedostatok času stráveného spolu.

Nedostatok intimity

Intimita je nevyhnutnou súčasťou zdravého
vzťahu a k najčastejším príčinám rozvodu sa
umiestnil aj nedostatok sexu. Udržať vo vzťahu
iskru je jednoducho kľúčové. Realita je však
taká, že v súčasnosti kvôli pracovnej
vyťaženosti, mnohí ľudia pracujú aj vo
viacerých zamestnaniach, v mnohých
manželstvách nezostáva dostatok času na
intímnosti. Svoju úlohu zohráva stres,
vyčerpanosť, nedostatok času a podobne.
Novodobým fenoménom je aj to, že ľudia dlho

do večerných hodín radšej sedia pri počítačoch
alebo s mobilom v ruke a nezostáva im dostatok
času na partnera.

Hádky kvôli príbuzným

Rodinu si človek nevyberá a pri toľkých
odlišných povahách a názoroch je výnimkou, ak
sa všetci jej členovia majú radi. Práve nezhody
pre príbuzných spôsobujú, že sa kvôli nim
rozvádza určitý počet manželských párov.

Chladný partner/partnerka

Samozrejme, vzťah časom prechádza zmenou,
nemali by sme však s partnerom voči sebe
vychladnúť. Dnešné vzťahy už dávno nie sú o
tom, o čom boli vzťahy našich rodičov, či
starých rodičov. Sú príliš komplikované a
nestále. Niekedy sa zdá všetko chaotické a
neprehľadné. Po viacerých rokoch to síce už
nebude rovnaké ako na prvom rande,
nezabúdajme si však navzájom
prejavovať náklonnosť, hoci aj maličkosťami.
Stačí dodržiavať niekoľko jednoduchých
prístupov, vďaka ktorým sa vzťahy stávajú
prehľadné, jednoduché a naplnené. Kto chce na
svojom vzťahu pracovať, hľadá vždy niečo, čo
by dvojicu spájalo ešte viac. Môžu to byť aj
spoločné záujmy, rôzne spoločné aktivity alebo
premyslené prístupy. Napríklad tieto:

� Keď ste spolu, vyhnite sa technológiám. Sila
prítomného okamihu silno spája ľudí.
� Prekvapujte sa navzájom malými darčekmi,
pozornosťami, alebo vymyslite spoločné
aktivity.
� Spomínajte spoločne na chvíle a okamihy,
ktoré ste spolu prežili. Nájdete v nich veľa
šťastia, smiechu a možno vám partner
pripomenie niečo, na čo ste už dávno zabudli.
� Dotýkajte sa jeden druhého. Láskavé dotyky
liečia.
� Neberte jeden druhého ako samozrejmosť. To,
že ste sa našli je pre vás ten najväčší dar. Jeden
druhého si vážte, tolerujte sa a buďte za seba
vďační.
� Nevracajte sa do minulosti a k problémom,
ktoré ste prekonali. Aby ste fungovali ako
harmonizovaná dvojica, vaša pozornosť by mala
byť zameraná do budúcnosti.
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Anna Andrášiková

� Doprajte si čas aj pre seba. Tráviť čas s
milovanou osobou je síce krásne, no občas
jednoducho potrebujeme vypnúť a vyvetrať si
hlavu.
� Veľa sa spolu smejte. Prejavujte si lásku aj
humorom a hravosťou.

Odlišné záujmy

Vo vzťahu je dôležité urobiť si čas aj pre seba a
venovať sa rôznym koníčkom a záujmom, je
však nevyhnutné, aby mali partneri aj niečo
spoločné. Pre niektoré páry je totiž nedostatok
spoločných záujmov rozsudkom vedúcim k
rozvodu.

Nezhody v rodičovstve

V mnohých domácnostiach sa rodičia nevedia
dohodnúť, akým spôsobom budú vychovávať
svoje deti. Pre mnohé páry to môže predstavovať
zásadný problém.Vychovať dieťa nie je vôbec
jednoduché, s partnerom by ste preto mali
fungovať ako tím a ešte pred narodením dieťaťa
by ste sa mali detailne porozprávať
o výchovných postupoch a v priebehu
dozrievania dieťaťa ich prispôsobovať zmenám
a vzniknutej realite.

Nevera a nedôvera

Príčinou rozvodu môže byť i nevera jedného z
partnerov a to najmä pravidelná, ale bolo zistené,
že partneri si jednorázovú neveru dokážu
odpustiť. Ibaže, neverou sa ničí dôvera. Dôvera
sa síce znova dá získať, no treba veľké úsilie pre
to, aby si ju vinník zaslúžil. A práve toto veľa
párov nevie zvládnuť a končia rozchodom.

Aby sme sa vyhli príčinám, ktoré vedú k
rozvodu, musíme veľa pracovať na sebe samom
a na udržaní nášho manželstva. Na prvom
mieste, v modlitbách Bohu odovzdávať všetky
svoje slabosti a nedostatky a prosiť Ho, aby ich
odstránil z môjho života. Aby mi dal nové srdce,
novú myseľ a tak aby som vplýval-a pozitívne na
svoje manželstvo.

Keď sa povie: treba sa zmeniť v tomto, vylepšiť
ono, snažiť sa o pestovanie svojho manželstva...
zvyčajne muž rozmýšľa, že žena je tá, ktorej sa
to týka. A žena zasa si myslí, že muž je ten, ktorý
má čo popracovať na sebe, meniť sa, učiť. No, je
najvyšší čas začať uvažovať nad tým, čo ja
môžem spraviť pre naše manželstvo, aby bolo
šťastné, príkladné, ľúbe Bohu? Kde robím
chybu, v čom sa mám meniť, zdokonaľovať, čo
už nemám robiť, lebo to škodí nášmu
manželstvu? Ako ja môžem prispieť tomu, aby
moje manželstvo bolo ochránené pred
nebezpečenstvom rozvodu?
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Miluj tak, akoby si nikdy
nebol zranený
Jentezen Franklin

„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj
vám odpustí váš nebeský Otec“ (Mt 6:14).

Je ľahké milovať ľudí, ak s nimi nemáme žiadny
konflikt. Je ľahké milovať manžela alebo
manželku, keď sa veci dejú tak, ako sme si to
naplánovali. Je ľahké milovať poslušné deti. Je
ľahké milovať brata alebo sestru, ktorí
rozmýšľajú rovnako ako my. Ale čo vtedy, keď
sa to všetko vytratí? Keď to nefunguje
v manželstve, v rodine, v zbore?

V tejto knihe autor sa venuje biblickému
odpusteniu a zmiereniu vtedy, keď nás niekto
zranil. Aj sám prechádzal tmavými údoliami vo
svojom živote a mnohokrát zlyhal ako manžel,
otec a pastor. Aj napriek tomu sa držal Ježiša
a rozhodol sa milovať aj napriek bolesti.

Tí, ktorých najviac milujeme, nás najčastejšie
vedia najbolestivejšie zraniť. No táto kniha nám
dáva jasné smernice na to, ako tých, ktorí nás
zranili, aj ďalej milovať a ako im odpustiť. Ježiš
rozumie našim bojom a vie, ako sa cítime
v každej chvíli života. Aj Jeho zradil jeden
z najbližších učeníkov a ostatní Ho opustili. Bol
pribitý na kríž a prebodli mu bok. A predsa, Ježiš
miloval tak, akoby nikdy nebol zranený.

Milujme aj my rovnako. Aj vtedy, keď
prichádzaju búrky do našich životov. Keď nás
zraní manžel/manželka, deti alebo najbližší
priateľ. Nebude to ľahké. Nestane sa to
v okamihu, je to proces. Ale odmietnime vo
svojom srdci chovať hnev a horkosť, pretože to
nám rany neuzdraví, ale ich len prehĺbi.

Verím, že táto kniha Vás povzbudí vo viere.
Získate nový pohľad na silu lásky a pochopíte
aké je dôležité milovať tak, akoby Vás nikto
nikdy nezranil.

čitateľ čitateľovi 16

Branislava Murtinová

,,Láska je zbraň, ktorá
dokáže zboriť múry

rozdelenia a nanovo
vybudovať to, čo sa

zničilo.”



UROBIŤ PREVENTIVU JE NAJLEPšOU

CEZ OCHRANU RASTLÍN K ZÁCHRANE

Pre ochranu rastlín od hubových ochorení sú
rôzne fungicídy, ktoré sa používajú v závislosti
od toho, do akej miery je rastlina zachytená
chorobou. Pri takýchto ochoreniach rozlišujeme
tri fázy, a zároveň aj tri druhy fungicídov.

V prvej fáze ide o prevenciu, čiže fungicídy,
ktoré sa používajú, slúžia nato, aby zdravé
rastliny, ktoré sme ostriekali zostali aj do budúca
zdravé.

V druhej fáze sa nachádzajú rastliny, ktoré sú už
trochu zachytené hubovým ochorením. Vtedy sa
používajú fungicídy, ktoré účinkujú kuratívnym
spôsobom. Teda, časti rastliny, ktoré sú
zachytené chorobou, liečime, aby ozdraveli a
boli zachránené od ďalšieho ochorenia.

A nakoniec, v tretej fáze, už jedna časť rastliny
odumiera príčinou prešíreného hubového
ochorenia. V tejto fáze používame fungicídy,
ktoré majú supresívny čiže potláčajúci efekt.
Odumierajúcej časti sa už nedá pomôcť, ale
týmto spôsobom sa chránia časti rastliny, ktoré
ešte nie sú zachytené chorobou, aby sa ochorenie
neprešírilo aj na nich.

Sú toto skrátka tri metódy, ktorými môžeme
ochrániť zeleniny alebo ovocie, ktoré pestujeme
vo svojich záhradkách. Chcel by som tieto tri
metódy pripodobniť trom spôsobom, ako
ochrániť seba pred pádom do hriechu, a v
konečnom dôsledku, aj od večného zahynutia.

Poznáme, že hriech odvája človeka od Boha a
vedie ho do večnej smrti. Z Biblie sa
dozvedáme, žeAdam, keď zhrešil, odišiel a skryl
sa, lebo mal strach od Boha (1. Moj.3:9-10). Aby
sme neprišli tam, kam prišiel Adam, a aby sme
sa ochránili od hriechu a od strachu, môžeme
urobiť niečo predtým – preventívu.

V tomto prípade priliehavý „fungicíd“ by pre nás
bolo slovo Božie. Keď si čítame slovo Božie,
chránime sa od rôznych hriechov a nemusíme
byť oddelení od Boha.

„Vo svojom srdci som ukryl tvoju reč, aby som
nezhrešil proti tebe“ (Žalm 119:11).

Urobiť preventívu je najlepšou vecou, ktorú
môžeme učiniť pre seba. Čítať si slovo Božie.
Na prvej strane svojej Biblie som si zapísal
slová, ktoré mi pripomínajú dôležitosť čítania
Božieho slova:

naša každodennosť

Cez ochranu rastlín k záchrane duší
Ako sa ochrániť pred chorobou duše?
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A hriech ťa vzdali od tejto knihy.“

Ale ak už príde k hriechu, ako človek môže byť
oslobodený a uzdravený? A tu prichádzame po
druhý spôsob ochrany, čiže k liečivej metóde.

„Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech“
(Žalm 32:5).

„Keď vyznáme svoje hriechy, verný je aj
spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil
nas od každej neprávosti“ (1.Ep. Jána 1:9).

Áno, vyznávaním svojich hriechov pred Pánom.
Je to prvý krok, aby sme prijali odpustenie
našich hriechov, a tak uplatnili tú liečivú metódu
vo svojom duchovnom živote.

U evanjeliu podľa Lukáša v piatej kapitole Pán
Ježiš povedal porazenému človekovi, že sú mu
odpustené hriechy a tieto slová mu priniesli
nielen vyslobodenie od hriechov, ale aj
uzdravenie. Tento človek nemohol prísť sám k
Ježišovi a hľadať uzdravenie, priniesli ho tam iní
ľudia. Oni videli, že je nemocný a mali vieru, že
ho Pán uzdraví. Ale Pán Ježiš videl niečo viac.
Videl, že ten človek nie je len porazený, Ježiš
videl príčinu a koreň jeho stavu. K uzdraveniu
prišlo vtedy, keď na skutku Pán odpustil
porazenému jeho hriechy.

Teda, druhý spôsob, ako sa zachrániť, je
vyznávať si svoje hriechy a modliť sa jeden za
druhého.

„Preto si vyznávajte navzájom hriechy a
navzájom sa modlite za seba, aby ste sa
vyliečili“ (Jakuba 5:16).

Nakoniec, keby prišlo až po tretiu fázu, je tu ešte
tretí spôsob – potláčajúca metóda, ktorou
zastavujeme šírenie hriechu a chránime sa, aby
neprišlo do zahynutia našej duše, čiže duchovnej
smrti. Zastaviť šírenie hriechu môžeme iba cez
pokánie.

„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí
nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo
nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali
na pokánie“ (2. Petrova 3:9).

Pokánie je dôležitý krok, ktorým sa človek
rozhoduje, aby bol uzdravený a tiež aj
zachránený od hriechu. Pokánie nie je len pocit,
keď cítime, že nám je ľúto, že sme hrešili. Nie,
pokánie je vedomé rozhodnutie prestať s
hriechom a obrátiť sa smerom k Bohu. Potrebné
je, ako hovorí prorok Joel, roztrhať svoje srdcia.
Zrieknuť sa niečoho, križovať svoje telo.
Niekedy musí odumrieť tá chorobou zachytená
časť nášho bytia, obrazne hovoriac.

Pán chce, aby sme zostali v Jeho slove, a tak sa
ochránili od hriechu. Ak aj príde k pádu do
hriechu, potrebné je vyznať si svoje hriechy a
modliť sa svojmu Bohu a Boh uzdraví každú
nemoc. A neberme si naľahko dobrotu Božiu,
lebo ona nás vedie ku pokániu a aby sme sa
odvrátili od hriechu a očisťovali sa Jeho slovom.

V evanjeliu podľa Jána 15:6 Ježiš hovorí svojim
učeníkom, že kto nezostane v Ňom, vyhodí sa
von ako letorast a uschne, ale ten, kto zostane v
Pánovi, ten bude prinášať ovocie spravodlivosti
Božej. Zostaňme v Ňom a v Jeho slove chránení
od hriechu – od choroby duše.
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Kristian Đurić

„Táto kniha ťa vzdali od hriechu.
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DUCHOVNÁ INVESTÍCIA DO
NOVÝCH GENERÁCIÍ

KEMPY 2021

interview

Na Oáze Elim na Frušskej hore každoročne
prebiehajú kempy pre rôzne vekové skupiny. Pre
tých, ktorí si pamätajú začiatky takýchto podujatí sú
kempy možno už niečo všedné, a nič zvláštne.
Avšak pre každú novú generáciu kempy sú niečím
novým – zvlášť pre mladších účastníkov.
Pohnútkou pre organizáciu kempov od samého
začiatku až dodnes je bremeno pre budúce
generácie. Prejavuje sa ako starostlivosť o ich
duchovný vzrast. Jednoducho povedané, duchovná
investícia.

O výzvach a význame takého druhu investície, ako
aj o samotnej práci s mladšími generáciami,
povedali nám niektorí členovia organizačných
tímov:

Gabriela Mamojková,
V mene organizačného tímu pre detský kemp
„Patrím Bohu“

Počula som jednu dobrú myšlienku, keď som začala
pracovať s deťmi: „Dané ti je, aby si zasadila
semeno do životov detí.“ Zobrala som si to vážne.

Deti su také, že berú do seba všetko, čo im
ponúkame. Božie slovo je veľmi jednoduché, iba ho
treba vedieť predstaviť na správny spôsob, teda
primerane deťom. Jeden zo spôsobov, ako si deti
ľahko zapamätajú biblický príbeh je cez rôzne hry,
ako sú asociácie alebo napríklad aj cez ručné práce.

Vďačná som Pánovi, že nám dáva múdrosť a verím,
že to semeno, ktoré sme zasadili do nich aj počas
tohtoročného kempu, jedného dňa budeme vidieť
rásť.

Alen Kaćanski,
Vmene organizačného tímu pre tínedžerský kemp
„Odváž sa byť iný“

Práca s tínedžermi je namáhavá a zároveň
vzrušujúca. Byť jeden z deviatich členov tímu a byť
zodpovední pre každého jednotlivého kempera nie je
ľahké. Priemer rokov na takýchto kempoch je 12 až
16 rokov. V tých rokoch dochádza k najväčším
zmenám, a taktiež sa prichádza k niektorým z
najdôležitejších rozhodnutí. A preto sa každý rok
usilujeme tínedžerom dokázať, že ak sa rozhodnú
celým srdcom nasledovať Boha, že to je to najlepšie
rozhodnutie, ktoré môžu doniesť. Okrem toho,
potrebné je vedieť pochopiť ich spôsob rozmýšľania,
možno im niečo vysvetliť, ukázať na správne veci a
dobre ich usmerniť.

Čomu čelia tínedžeri, čo je teraz v ich veku
populárne, ktoré sú najväčšie výzvy a problémy, s
ktorými sa stretávajú... to sú otázky, ktoré si
kladieme, keď volíme tému pre kemp. Tohto roku to
bola „Dare to be Different“ čiže „Odváž sa byť iný“,
lebo najľahšie je byť úplne rovnaký ako naši
spolužiaci, rovnako hovoriť, rovnako sa správať.
Avšak, aby sme boli odlišní, musíme mať na to
odvahu. Odvahu naberáme, keď chodíme s Ježišom,
a vtedy ľudia uvidia, že máme živého Boha, ktorý
chce byť časťou aj ich života. Bez ohľadu na všetky
výzvy, sú to mladí ľudia plní elánu a potenciálu, je to
naša budúca generácia, a preto sa usilujeme im
pomôcť na tejto ich ceste.
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DARE
TO BE

OTKRĲ razliku

BIRAJ
DOBRO

different
patrím
BOHU

‘
‘

Vladimír Červeni,
V mene organizačného tímu pre mládežnícky kemp
„Objav rozdiel – vyvoľ si dobré“

Tohtoročný mládežnícky kemp prebiehal vo
výnimočnom duchovnom ovzduší. Viac než 90
účastníkov kempu, ako i ostatní - viac než pedesiati
návštevníci, dennodenne vpíjali kazané Božie slovo,
slávili Boha a modlili sa z celého srdca. Boh potvrdil
svoje Slovo a desiati mladí ľudia sa rozhodli odovzdať
svoj život Pánovi Ježišovi, a sedemnásť osôb Pán
pokrstil Svätým Duchom. Takéto podujatie každoročne
vyžaduje nemalé osobné obete organizačného tímu,
personálu ako i učiteľov Božieho slova. Každoročne si
všímam veriacich ľudí – volontérov, ktorí sa ochotne
zrieknu svojich vlastných záujmov a slúžia zdarma
novým prichádzajúcim generáciám. Všímam si ich
obetovaný čas, prácu, námahu, trpezlivosť a často i
únavu. Predsa, každý z nich to s radosťou robí rok za
rokom. Stačí vidieť nadšené tváre mladých ľudí, ktorí sa
na večerných bohoslužbách osobne stretli s Bohom, a po
takmer štvorhodinovéj bohoslužbe, vypočuť si ich
svedectvá o tom, čo Boh spravil v ich životoch. Vtedy
každá únava mizne, obrovská radosť zaplaví, a znovu si
uvedomujem, aký mocný vplyv takéto podujatia majú na
pozemské životy, a najmä na večnosť mladých ľudí. Len
večnosť ukáže, aké mocné zmeny nastali na takýchto
kempoch v životoch mladých ľudí a koľko duší
premenilo smer svojho života a boli vytrhnutí z pekla.
Získať pre Krista mládež je našou výnimočne dôležitou
úlohou, a keď to robíme, každá osobná, duchovná či
finančná investícía sa oplatí. Stojí to za to. Jedna ľudská
duša je hodnotnejšia viac než celý svet. Nech je Bohu
každá sláva. Pokračujeme!

DUCHOVNÁ INVESTÍCIA DO
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Objednajte si na adrese:

ZDRUŽENIE PRE PROPAGÁCIU KRESŤANSKÝCH HODNÔT „MАNNA"
KULPÍN 21472, Radnička č. 23, SRBSKO Tel/Fax: + 381 21 22 86 988

E - mail: casopis.manna@gmail.com | webová adresa: www.manna.org.rs

Inšpirujúci príbeh o živote Smitha Wiggleswortha, jeho
bojoch ako veriaceho mladíka, úplné posvätenie sa Bohu a
pátranie po krste Svätým Duchom, po ktorom sa stal Božím
nástrojom v celosvetovej službe uzdravovania. Jedinečný
príbeh vodoinštalatéra, ktorý bol vo svojich 40-tich rokoch
života navždy zmenený samým Bohom.

Autor vo svojoj knihe poskytuje a zvýrazňuje kresťanskej
čitateľskej verejnosti práve to, čo im je veľmi potrebné.
Vysvetľuje, že znovuzrodenie, ikeď človekovi úplne
zmenilo vzťah k Bohu a k životu, systém hodnôt, postoje
a priority, predsa to nie je ukončený proces.

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME

cena: 550,00 din

cena: 550,00 din

Smith Wigglesworth

Pablo Martinez

Apoštol viery

Modlitba a charakter


