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iekedy je nutné položi� si �ažké 
otázky. A ešte �ažšie rozhodnutia 
treba robi� na základe odpovedí 
na tieto otázky.N  

Dovo¾te mi, aby som to vysvetlil. Keï 
Anthony Norris Groves opustil svoj domov a 
pres�ahoval sa na územie súèasného Iraku, 
prevládajúcou reakciou medzi jeho pria-
te¾mi a príbuznými bolo zdesenie. Pred-
stava, že takýto nadaný mladý muž vezme 
svoju mladú rodinu k takým nepriate¾sky 
naladeným a neprístupným ¾uïom ako boli 
moslimovia v Bagdade, bola považovaná, 
mierne povedané, za nezodpovednos�. 
Fakt, že tam pochoval svoju manželku ako 
obe� morovej epidé-
mie a že tam nevidel 
žiadne valné ovocie v 
podobe obrátených, 
prispel k pocitu, že je-
ho misia bola zlyhaním.

� a ž k é  m i e s t a  
pred nás stavajú �až-
ké otázky. Naozaj to 
chceme, aby sa naše 
rodiny, naši nadaní 
mladí muži a ženy, 
pres�ahovali na tvrdé, 
neprístupné misijné 
polia sveta, keï je stále to¾ko príležitostí 
k službe na miestach, ktoré sú dobre obro-
bené a úrodné?

Možno vás to prekvapí, ale istým 
spôsobom s tým súhlasím. Severná èas� Indie 
za riekou Ganges s omraèujúcou štatistikou 
„1 zbor na 2000 osád“ možno nebude tým 
ideálnym miestom pre pôsobenie krehkej 
anglickej alebo americkej rodinky. Šanca, že 
tam prežijú viac než šes� rokov, je 
štatisticky ve¾mi nízka.

Jednoducho povedané, výdrž potrebná 
k prežitiu rodiny v priekopníckej situácii 
v tvrdej, odpor kladúcej oblasti, sa v našich 
zboroch tak èasto nevyskytuje. Nechcem sa 
tým nikoho dotknú� ani urazi�, len konšta-
tujem, že taký je život.

Takže pred nami stojí �ažká otázka, ako 
chceme reagova� na ve¾ké nezasiahnuté 
oblasti sveta. Odpoveï sa ponúka v troch 
èastiach: (1) To najlepšie pre to najhoršie, 
(2) Zocelení do tvrdých pomerov a (3) Sta-
rí pre mladých.

(1) To najlepšie pre to najhoršie

(2) Zocelení do tvrdých pomerov

Je mnoho ve¾mi tvrdých miest, kde 
evanjelium zatia¾ nepreniklo. Už spomínaná 
severná India je ním zasiahnutá tak málo, že 
nárast poètu obrátených je len nepatrným 
zlomkom prírastku obyvate¾stva. Èoko¾vek sa 
dosiahne v oblasti duchovného rastu, je za-
nedbate¾né v porovnaní s obrovským poètom 
obyvate¾ov, ktorý sa zdvojnásobuje každých 
25 rokov. Severozápadná Èína, západná Jáva 
v Indonézii, juh Filipín a dokonca, èi tomu 
veríte alebo nie, oblasti západnej a strednej 
Európy patria k fakticky nezasiahnutým.

V našom zhromaždení môžeme vidie� 
mladú rodinu. Prejavuje sa pri nich ovocie 

Ducha a rast v chodení 
s Bohom. Sú otvorení 
pre Božie povolanie 
vo svojom živote. Dá 
sa poveda�, že patria 
k tomu najlepšiemu, 
èo doma máme. A 
teraz príde tá tvrdá 
otázka. Povzbudíme 
ich k tomu, aby nasa-
dili svoje dary v ži-
v o t e  m i e s t n e h o  
zboru alebo sa ako 
vodcovia zídeme a 

modlíme a postíme za naše duchovné 
prvotiny s otázkou, kde ich Boh chce pou-
ži�? Ak urobíme to druhé, budeme pravde-
podobne zažíva� viac situácií toho druhu, 
ako v Skutkoch 13, kde Svätý Duch viedol 
starších k oddeleniu Pavla a Barnabáša 
a vyslaniu na najhoršie myslite¾né miesta 
(z duchovného poh¾adu).

Buïme ¾uïmi, ktorí vyh¾adávajú to 
najlepšie a takýchto ¾udí vysielajú zasiahnu� 
evanjeliom tie najhoršie miesta.

Je mnoho vyzretých misionárov, ktorí už 
na svojom súèasnom misijnom poli dosiahli 
maximum. Pokraèujú ïalej a odvádzajú 
dobrú prácu, ale v skutoènosti s tou výzvou, 
ktorá ich hnala do misie, sa už vyrovnali. A aj 
keï to nenapíšu do svojho modlitebného 
listu, ak nenájdu nejakú novú výzvu, 
zaèínajú sa nudi�.

�ažké miesta, �ažké otázky

Choï, ku komu-

ko¾vek �a pošlem, 

a hlásaj všetko, 

èo ti rozkážem!

Ajh¾a, dal som ti 

do úst svoje slová.

(Jeremiáš 1,7-9)
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Podpora 
Božieho diela

ako pravidelný záväzok viery

N
ajvyšším testom našej lásky je 
dávanie. Ono nás odha¾uje. Dia-
gnostikuje naše srdce. Ukazuje, 
v akom trezore uchovávame svoj 

skutoèný poklad. Spontánne dávanie 
darov pre Božie dielo je nám blízke, no 
dávanie formou predsavzatia formou pra-
videlného záväzku viery je pre väèšinu 
èitate¾ov vzdialené. Èo na to Biblia?

Uctievanie sa nijako nedá oddeli� od 
dávania. Nikdy sa nedalo a nikdy sa 
nebude da�. V živote prvého muža viery 
v Biblii, Ábela, vidíme neoddelite¾né 
prepojenie medzi pravým uctievaním 
a dávaním. V jeho živote èasto sledujeme 
pravos� jeho uctievania, no uniká nám 
skutoènos�, že pravá viera je vždy dáva-
júca viera. Pouèenia zo života Abraháma 
v dobe pred zákonom, ako i v dobe Novej 
zmluvy nám ukazujú, že pravá viera si ctí 
Boha aj majetkom – finanène (Pr 3,9). Nie 
náhodou autor listu Židom spája obeto-
vanie našich chvál s finanèným a mate-
riálnym obetovaním sa v prospech iných 
(Žd 13,15-16).

Pozrime sa na biblické princípy dáva-
nia na podklade 8. a 9. kapitoly 2. listu 
Korin�anom. Korintskí kres�ania urobili 
osobné predsavzatia – individuálne osob-

né záväzky do budúcnosti, že pomôžu 
núdznym kres�anom v Jeruzaleme. Vo 
svojom predsavzatí však neboli dôslední. 
Pavol im po èase pripomína ich s¾ub a uèí 
ich nasledovným princípom dávania.

Bohu niè nedávaj, ak tvoje srdce nie 
je Pánovi cele vydané! To je prvý princíp. 
Boh sa nepotrebuje obohati� tvojimi 
korunami. On má všetko. Aj Teba celého. 
Ak stojí o tvoje peniaze, tak len preto, že 
sleduje vyššie zámery a vyššie princípy.

Pavol smelo vyzýva Korintských 
k dávaniu. Za vzor im dáva macedónskych 
kres�anov. Napriek súženiu a hlbokej 
chudobe títo veriaci podstupujú ve¾ké 
osobné obete na podporu Božieho diela. 
A robia to s ve¾kým nadšením, nie z donú-
tenia, nie zo strachu pred Božím hnevom, 
ale z lásky, z vlastného popudu. Dokonca 
prosíkali Pavla, aby tie peniaze prijal 
(v. 4), napriek tomu, že oni sami trpeli 
nedostatok. Svoje obete chápali ako 
výsadu. Pavol dokonca prezrádza, že vo 
svojom dávaní išli až za hranice 
racionálneho kalkulovania, teda „nad 
možnos�“ (v. 3), aby len dali viac, než si 

Dávanie sa zaèína vydaním sa 

Pánovi (2Ko 8,1-7)

mohli v danej chvíli dovoli�. To nebolo niè 
iné ako záväzok viery.

Pavol sa vo svojich listoch vyjadruje 
o peòažných daroch metaforicky ako 
o „milosti“, „úèastenstve“, „svätosluž-
be“, „požehnaní“, „¾úbeznej vôni“, atï., 
pretože skutoèné zámery, ktoré Boh 
sleduje v našom dávaní skutoène sledujú 
vyššie princípy a širšie spektrum cie¾ov, 
než sa nám zdá na prvý poh¾ad.

Pavlove oèakávania vzh¾adom na 
Macedónskych kres�anov boli vysoko 
prekonané. Oni sa dokázali „rozda�“ 
v prospech kres�anov v Jeruzaleme práve 
preto, lebo oni sa najskôr cele vydali 
svojmu Pánovi (v. 5).

Nadšenie týchto Božích detí vo veci 
finanènej pomoci bolo tak prekvapujúce 
a motivujúce, že Pavol vysiela Títa do 
Korintského zboru s odkazom, aby 
pomohli tiež, a to hojným spôsobom. Má 
im pripomenú�, aby dovàšili svoje 
zapoèaté predsavzatia vo veci pomoci 
núdznym kres�anom.

Pavol im pripomína, že sú bohatí vo 
všelièom možnom  vo viere, v slove, v bib-
lických vedomostiach, v nadšení i v láske 
voèi nemu samému, ale je potrebné, aby 
zbohatli aj v dávaní.

Dávanie musí by� motivované 

milos�ou (8,8-9)

Dávanie si vyžaduje záväzok 
(8,10-15)

Rozkaz by znièil podstatu daru ako 
takého. Príklad macedónskych kres�anov 
Pavol prezentuje ako povzbudenie pre 
Korin�anov, nie ako príkaz. Ukazuje im 
vzorovú obetavos� iných, aby tak vyskúšal 
ich srdcia. Pravos� lásky sa nedokazuje 
krásnymi reèami, ani biblickými vedo-
mos�ami, ale skutkami. Ak èlovek raz po-
chopil a prijal dar milosti, nemôže inak, 
než tiež chcie� rás� v službe dávania.

Je tu ešte väèší vzor než sú Mace-
dónci! Pán Ježiš bol nesmierne bohatý 
v nebi, no v jednom rozhodnutí prijíma 
nepredstavite¾nú chudobu a nakoniec 
príšernú smr�. Schudobnel, aby si ty a ja 
mohol prija� veèné bohatstvá. Všetko 
z milosti k nám. Táto istá motivácia 
milosti sa musí odzrkadli� aj v našom 
dávaní. Zákon rozkazuje. Milos� vyvoláva 
túžbu a rados� z dávania. V dávaní sa 
podobáme na Pána Ježiša Krista.

Dary môžu by� jednorazové ale aj 
také, ktoré majú podobu záväzku o dlho-
dobejšej podpore.

Korin�ania urobili jeden rok predtým 
záväzok, že budú pomáha� svojimi darmi 
(v. 10-11 a 9,2-5). Boli ochotní dáva� nie 
z nadbytku, ale aj za cenu obetí. Potom 
prešiel urèitý èas a bolo potrebné, aby 
s¾úbené finanèné dary boli pripravené 
a zhromaždené. Preto ich Pavol vyzýva 
k tomu, aby dovàšili to, èo zaèali robi� rok 
predtým a aby sa ich pekné úmysly stali 
skutoènos�ou. Nejde tu o obohacovanie 
iných na náš úkor, ale o u¾ahèenie �ažkej 
situácie, ktorou prechádzajú iní. Pouèe-
nie z Pavlových slov je jasné. Prijatie 
osobného záväzku o podpore Božieho 
diela do budúcnosti je biblické.

Misionári vo všetkých dobách odchá-
dzali do iných zemí s cie¾om prinies� 
novým národom evanjelium. Každý z nich 
tak urobil úžasný krok viery. Urobili 
predsavzatie, v ktorom mnohokrát zostali 
verní až do smrti. Žili z milodarov, ktoré 
im pravidelne posielali kres�ania z domá-
cich zborov. Posielanie podpory však 
nebolo také jednoduché, ako je tomu 
dnes. Naše Kres�anské zbory na Slovensku 
tiež poèas komunizmu navštevovali 
misionári, ktorí prijímali pravidelnú 
podporu od svojich domácich zborov. 
Mnohé dary, ktoré nám prinášali v podobe 
Biblií a inej literatúry, èi v podobe rozhla-
sového vysielania, boli výsledkom osob-
ného, pravidelného a trvalého záväzku 
veriacich v službe dávania na Božie dielo. 
Boli to kres�ania, ktorí urobili predsa-
vzatie viery na modlitbách, že každý 
mesiac budú podporova� Božie dielo 
konkrétnou minimálnou sumou. Takíto 
kres�ania si tiež uvedomili, že ak vieme 
urobi� predsavzatie vo vz�ahu k našim 
každodenným fyzickým potrebám a pravi-
delne posiela� svoje peniaze rôznym 
inštitúciám, ako napríklad za elektrinu, 
vodu, telefón, bývanie, za lízing a pod., 

preèo by sme nevedeli urobi� podobný 
záväzok aj v prospech Božieho diela? Ako 
sa vyhovoríme pred Bohom, ak nám 
nerobí problém urobi� s¾ub svetskej inšti-
túcii, že im mesaène budeme posiela� 
svoje peniaze, no nie sme ochotní urobi� 
záväzok vo veci pravidelného finanèného 
podporovania Božieho diela konkrétnou 
minimálnou sumou?

Kres�ania, ktorí si tieto otázky 
položili, milujú Boha. Ide im o to, aby sa 
evanjelium šírilo od Jeruzalema až po 
všetky konèiny zeme. Ak vedia misionári 
urobi� krok viery, že fyzicky odídu do 
ïalekej zeme a opustia svoje istoty 
domáceho prostredia, nemali by sme aj 
my všetci robi� podobné kroky viery aj 
bez toho, aby sme sa museli fyzicky 
ods�ahova�? Patrí takého „privilégium“ 
len misionárom, aby žili z viery? Odchod 
misionára do cudzej krajiny je pre neho 
ve¾kým krokom viery. V zmysle fyzického 
pres�ahovania sa urèite nie je tento krok 
urèený pre každého z nás. Pre každého z 
nás je však urèený podiel na šírení 
evanjelia a budovania Božieho diela. 
Efektívnejšiu formu podpory Božieho 
d ie la ,  ako  je  o sobný  záväzok  
pravidelného dávania v prospech Pánovej 
práce nepoznám. Nikto z nás nemusí 
akoby zïaleka a túžobne pozera� na 
misionára, ktorý v jednom kroku viery 
opúš�a svoju zem, príbuzných a svoje 
istoty bez toho, aby sa nemohol pripoji� k 
nemu podobným krokom viery - formou 
obetavej pravidelnej podpory. Aj na 
jedno, aj na druhé je potrebná úprimná 
viera, láska, odhodlanie sa rozdáva�. 
Dvaja z misionárov, ktorí slúžili a položili 
svoje životy v Ekvádore pred 50 rokmi, 
boli z našich bratských zborov. Tá práca 
bola možná len preto, že za òou stáli 
kres�ania, ktorí urobili osobný záväzok 
viery formou pravidelného podporovania 
konkrétnou minimálnou sumou.

Narábanie s Božími peniazmi je hákli-
vou vecou. Preto je duchovná vyspelos�, 
dokázanos� a vernos� tých, èo s milo-
darmi narábajú, nutná, aby neboli žiadne 
pochybnosti, podozrenia a zlé reèi. Títus 
a ïalší dokázaný a verný brat zanesú 
zozbierané financie spo¾ahlivým spôso-
bom núdznym kres�anom. Opatrnos� a 
poriadok je aj v tejto veci potrebný. 
Podporuj dielo, nad ktorým majú doh¾ad 
verní a spo¾ahliví kres�ania!

Korin�ania urobili záväzok pomáha� 
núdznym Jeruzalemèanom. Svoju horli-
vos� v dávaní vyjavili do takej miery, že 
Pavol o nej rozprával všade, kade chodil. 
Žiadne tajnostkárstvo. Svedectvo o horli-
vosti Korintských z radostného dávania ho 
povzbudilo mimoriadnym spôsobom a vy-
provokovalo kres�anov v Tesalonike, 
Berei a Filipis (t.j. Macedónèanov) k ešte 
obetavejšiemu dávaniu. Je vidie�, že 
svedectvo o radostnom a úprimnom dáva-

Dávanie si vyžaduje vernos� 

(8,16-24) 

Dávanie je svedectvom a moti-

váciou pre iných (2Ko 9,1-5)

_

Jozef Abrman:

ní je „nákazlivé“. Od tej udalosti však 
ubehol už takmer jeden rok (v. 2) a teraz 
Pavol musí vyprovokova� ich samých, aby 
dali to, k èomu sa zaviazali. Si vzorom v 
službe dávania? Si nákazlivý rozdávaè? 
Reklamu si sám robi� nemusíš. Ona sa 
stane sama.

Akýko¾vek osobný záväzok po dlhšom 
èase stratí svoje nadšenie. Korin�ania si 
„zaumienili v srdci“, že pomôžu (v. 7), a 
preto ich Pavol teraz o rok neskoršie 
povzbudzuje, aby zostali verní svojmu 
rozhodnutiu. Nechce, aby dávali z donú-
tenia, nasilu alebo s pocitom ¾útosti, že 
urobili nesprávny a prenáhlený s¾ub, ale 
aby si uvedomili, že Boh skutoène miluje 
ochotného darcu.

Dávanie ako také je krásnou duchov-
nou skúsenos�ou. Je neoddelite¾nou 
súèas�ou nášho životného štýlu ako uctie-
vaèov Pána Ježiša. Ono obohacuje aj nás, 
pretože ak dávame svoje dary ako 
skutoènú obe�, tak sa každý náš dar 
Pánovi stáva priestorom, v ktorom Boh 
môže rozhojni� každý prejav svojej 
milosti naproti nám (v. 8). Praktizuj 
radostné dávanie, pretože skúpa sejba 
prinesie aj skúpu žatvu!

Pravé dávanie podporuje duchovný 
rast samotného darcu, prijímate¾a ako aj 
tých, ktorí sú svedkami tejto služby. Pavol 
spojil svätoslužbu dávania s nádherným 
následným ovocím v podobe rozhojne-
ného ïakovania Bohu (v. 12), oslavovania 
Boha zo strany tých, ktorým sa pomoc 
dostáva (v. 13) a prímluvných modlitieb 
(v. 14). Službou dávania sa môžeš podie-
¾a� na šírení evanjelia v spolupráci s tými, 
ktorí sú na misijných poliach doma ako 
i v zahranièí.

Je varujúce, že svätoslužba dávania 
je vo v.13 predkladaná ako dôkaz 
„poddanosti k evanjeliu Kristovmu“. 
Dávanie je svätoslužba, na ktorej má ma� 
každý kres�an úèas� bez oh¾adu na svoje 
„obdarovania“ alebo ekonomické pod-
mienky. Pavol píše: „Jeden každý tak, ako 
si zaumienil v srdci…“ Nepíše len na 
adresu tých, èo si to môžu dovoli�.

Ak vidíš Pána Ježiša Krista oèami 
viery na kríži, kde zomiera a vzdáva sa 
všetkého za nás, tak vidíš ten najvyšší 
vzor svätoslužby dávania. Potrebuješ 
viac? Nie je to o citoch, ale o poslušnosti. 
Nie o tom, aby si neškodil iným, ale 
o životnom štýle oslavovania Boha 
dávaním. Lebo Boh tak miloval svet, že 
DAL  

Dávanie musí by� radostné 

(9,6-15) 

               y

_

Toto je zásobáreò potenciálnych 
pracovníkov pre tvrdé polia súèasného 
sveta. Títo už boli pokrstení ohòom, 
prešli kultúrnym šokom, nauèili sa 
zaobchádza� s duchovnou výzbrojou, 
prešli všetkými procesmi a skúsenos�ami 
v misii, ale ich dary pre pioniersku prácu 
boli vymenené za údržbársku a mana-
žérsku funkciu.

Charles Marsh opustil svoje zhromaž-
denie na severe Londýna pred druhou 
svetovou vojnou a vydal sa do Alžírska. 
V tom èase to bolo jedno z najtvrdších 
polí na svete. Potom po 25 rokoch sa 
pres�ahoval do Èadu, hlboko do púštnej 
kultúry, a zaèal úplne nový duchovný 
pohyb. Pravda je taká, že Charles Marsh 
mohol ís� na dôchodok alebo na ve¾mi 
pohodlné miesto profesora misie na 
biblickej škole, avšak on sa rozhodol 
zužitkova� skúsenosti z 25 rokov služby 
v priekopníckej práci na ïalšom poli.

Pre starších zboru je jednou ve¾kou 
otázkou duchovného rozpoznania, ako sa 
modli� a poskytova� rady a usmernenie 
tým, èo už slúžia v misii, aby mohli by� 
nanovo nasadení na niektorom z �ažších 
miest, kde by nováèik jednoducho 

neprežil. Taká negatívna skúsenos� by len 
zvýšila tlak na cirkev aby prestala vy-
siela� ¾udí do tvrdých podmienok. A kaž-
dých sedem sekúnd ïalší moslim odíde do 
veènosti bez Krista bez toho, že by èo len 
raz poèul dobrú správu evanjelia.

Potrebujeme zocelených ¾udí do 
tvrdých podmienok.

Pre mladého èloveka je prechod do 
inej kultúry, tobôž do takej, ktorá kladie 
odpor, ve¾kou zmenou. Fanfáry dozneli. 
Slávnostné prejavy utíchli. Pocit, že na 
nich ¾udia vytrvale myslia, pominul a oni sa 
cítia ve¾mi osamelí. Boja sa prizna� svoje 
pochybnosti. Prevažujúcim pocitom je 
neistota. Peklo nasadí všetky sily, aby im 
ukázalo, že urobili životný omyl. V nie-
ktorých prípadoch vyèkajú do konca pláno-
vaného èasu, aby mohli odís� so c�ou.

Tu by sme mali nasadi� našich 
„starých harcovníkov“. Áno, je dôležité 
vytvori� starým misionárom priestor na 
dôchodok. Sú to naši hrdinovia. Odviedli 
dobrú službu. Ale boj sa nikdy nekonèí a 
kým je v nich dych, je v nich život, a kým 
je tam život, je tam znalos�, a táto sa 

(3) Starí pre mladých

vekom mení na múdros�. Túto múdros� 
treba nasadi� na tvrdých miestach sveta. 
Žiadny dôchodok nie je len užívaním 
penzie. Múdros� týchto starých ¾udí je 
súèas�ou Božieho plánu pre udržanie a 
dospievanie mladých.

Máme v našich zboroch takýchto 
starých „štátnikov“? Treba ich spoji� ako 
mentorov s bojovníkmi v prvej línii, aby 
ich mohli zásobova� múdros�ou a láskou, 
aby tam mohli obstá�.

Múdros� èlovek nezíska s rannou 
šálkou kávy; tá sa rozvíja poèas celého 
života.

Krá¾ovstvo tohto sveta je nebezpeèné 
miesto a boj pokraèuje. Táto vojna je 
skutoèná. Bitevné èiary sú narysované. Nie 
je väèšie bláznovstvo než nasadi� naše 
elitné jednotky na udržiavanie mierovej 
zóny. To by bolo ako vysla� skautský oddiel 
do Iraku a vycepovanú námornú pechotu 
robi� dozor na mládežníckom pobyte.

Tvrdé miesta tohto sveta nás musia 
nauèi� robi� tvrdé rozhodnutia.

Slovo na záver

Bob Hitching a Roger Malstead, 
prevzaté z èasopisu ECHOES y



Podpora 
Božieho diela

ako pravidelný záväzok viery

N
ajvyšším testom našej lásky je 
dávanie. Ono nás odha¾uje. Dia-
gnostikuje naše srdce. Ukazuje, 
v akom trezore uchovávame svoj 

skutoèný poklad. Spontánne dávanie 
darov pre Božie dielo je nám blízke, no 
dávanie formou predsavzatia formou pra-
videlného záväzku viery je pre väèšinu 
èitate¾ov vzdialené. Èo na to Biblia?

Uctievanie sa nijako nedá oddeli� od 
dávania. Nikdy sa nedalo a nikdy sa 
nebude da�. V živote prvého muža viery 
v Biblii, Ábela, vidíme neoddelite¾né 
prepojenie medzi pravým uctievaním 
a dávaním. V jeho živote èasto sledujeme 
pravos� jeho uctievania, no uniká nám 
skutoènos�, že pravá viera je vždy dáva-
júca viera. Pouèenia zo života Abraháma 
v dobe pred zákonom, ako i v dobe Novej 
zmluvy nám ukazujú, že pravá viera si ctí 
Boha aj majetkom – finanène (Pr 3,9). Nie 
náhodou autor listu Židom spája obeto-
vanie našich chvál s finanèným a mate-
riálnym obetovaním sa v prospech iných 
(Žd 13,15-16).

Pozrime sa na biblické princípy dáva-
nia na podklade 8. a 9. kapitoly 2. listu 
Korin�anom. Korintskí kres�ania urobili 
osobné predsavzatia – individuálne osob-

né záväzky do budúcnosti, že pomôžu 
núdznym kres�anom v Jeruzaleme. Vo 
svojom predsavzatí však neboli dôslední. 
Pavol im po èase pripomína ich s¾ub a uèí 
ich nasledovným princípom dávania.

Bohu niè nedávaj, ak tvoje srdce nie 
je Pánovi cele vydané! To je prvý princíp. 
Boh sa nepotrebuje obohati� tvojimi 
korunami. On má všetko. Aj Teba celého. 
Ak stojí o tvoje peniaze, tak len preto, že 
sleduje vyššie zámery a vyššie princípy.

Pavol smelo vyzýva Korintských 
k dávaniu. Za vzor im dáva macedónskych 
kres�anov. Napriek súženiu a hlbokej 
chudobe títo veriaci podstupujú ve¾ké 
osobné obete na podporu Božieho diela. 
A robia to s ve¾kým nadšením, nie z donú-
tenia, nie zo strachu pred Božím hnevom, 
ale z lásky, z vlastného popudu. Dokonca 
prosíkali Pavla, aby tie peniaze prijal 
(v. 4), napriek tomu, že oni sami trpeli 
nedostatok. Svoje obete chápali ako 
výsadu. Pavol dokonca prezrádza, že vo 
svojom dávaní išli až za hranice 
racionálneho kalkulovania, teda „nad 
možnos�“ (v. 3), aby len dali viac, než si 

Dávanie sa zaèína vydaním sa 

Pánovi (2Ko 8,1-7)

mohli v danej chvíli dovoli�. To nebolo niè 
iné ako záväzok viery.

Pavol sa vo svojich listoch vyjadruje 
o peòažných daroch metaforicky ako 
o „milosti“, „úèastenstve“, „svätosluž-
be“, „požehnaní“, „¾úbeznej vôni“, atï., 
pretože skutoèné zámery, ktoré Boh 
sleduje v našom dávaní skutoène sledujú 
vyššie princípy a širšie spektrum cie¾ov, 
než sa nám zdá na prvý poh¾ad.

Pavlove oèakávania vzh¾adom na 
Macedónskych kres�anov boli vysoko 
prekonané. Oni sa dokázali „rozda�“ 
v prospech kres�anov v Jeruzaleme práve 
preto, lebo oni sa najskôr cele vydali 
svojmu Pánovi (v. 5).

Nadšenie týchto Božích detí vo veci 
finanènej pomoci bolo tak prekvapujúce 
a motivujúce, že Pavol vysiela Títa do 
Korintského zboru s odkazom, aby 
pomohli tiež, a to hojným spôsobom. Má 
im pripomenú�, aby dovàšili svoje 
zapoèaté predsavzatia vo veci pomoci 
núdznym kres�anom.

Pavol im pripomína, že sú bohatí vo 
všelièom možnom  vo viere, v slove, v bib-
lických vedomostiach, v nadšení i v láske 
voèi nemu samému, ale je potrebné, aby 
zbohatli aj v dávaní.

Dávanie musí by� motivované 

milos�ou (8,8-9)

Dávanie si vyžaduje záväzok 
(8,10-15)

Rozkaz by znièil podstatu daru ako 
takého. Príklad macedónskych kres�anov 
Pavol prezentuje ako povzbudenie pre 
Korin�anov, nie ako príkaz. Ukazuje im 
vzorovú obetavos� iných, aby tak vyskúšal 
ich srdcia. Pravos� lásky sa nedokazuje 
krásnymi reèami, ani biblickými vedo-
mos�ami, ale skutkami. Ak èlovek raz po-
chopil a prijal dar milosti, nemôže inak, 
než tiež chcie� rás� v službe dávania.

Je tu ešte väèší vzor než sú Mace-
dónci! Pán Ježiš bol nesmierne bohatý 
v nebi, no v jednom rozhodnutí prijíma 
nepredstavite¾nú chudobu a nakoniec 
príšernú smr�. Schudobnel, aby si ty a ja 
mohol prija� veèné bohatstvá. Všetko 
z milosti k nám. Táto istá motivácia 
milosti sa musí odzrkadli� aj v našom 
dávaní. Zákon rozkazuje. Milos� vyvoláva 
túžbu a rados� z dávania. V dávaní sa 
podobáme na Pána Ježiša Krista.

Dary môžu by� jednorazové ale aj 
také, ktoré majú podobu záväzku o dlho-
dobejšej podpore.

Korin�ania urobili jeden rok predtým 
záväzok, že budú pomáha� svojimi darmi 
(v. 10-11 a 9,2-5). Boli ochotní dáva� nie 
z nadbytku, ale aj za cenu obetí. Potom 
prešiel urèitý èas a bolo potrebné, aby 
s¾úbené finanèné dary boli pripravené 
a zhromaždené. Preto ich Pavol vyzýva 
k tomu, aby dovàšili to, èo zaèali robi� rok 
predtým a aby sa ich pekné úmysly stali 
skutoènos�ou. Nejde tu o obohacovanie 
iných na náš úkor, ale o u¾ahèenie �ažkej 
situácie, ktorou prechádzajú iní. Pouèe-
nie z Pavlových slov je jasné. Prijatie 
osobného záväzku o podpore Božieho 
diela do budúcnosti je biblické.

Misionári vo všetkých dobách odchá-
dzali do iných zemí s cie¾om prinies� 
novým národom evanjelium. Každý z nich 
tak urobil úžasný krok viery. Urobili 
predsavzatie, v ktorom mnohokrát zostali 
verní až do smrti. Žili z milodarov, ktoré 
im pravidelne posielali kres�ania z domá-
cich zborov. Posielanie podpory však 
nebolo také jednoduché, ako je tomu 
dnes. Naše Kres�anské zbory na Slovensku 
tiež poèas komunizmu navštevovali 
misionári, ktorí prijímali pravidelnú 
podporu od svojich domácich zborov. 
Mnohé dary, ktoré nám prinášali v podobe 
Biblií a inej literatúry, èi v podobe rozhla-
sového vysielania, boli výsledkom osob-
ného, pravidelného a trvalého záväzku 
veriacich v službe dávania na Božie dielo. 
Boli to kres�ania, ktorí urobili predsa-
vzatie viery na modlitbách, že každý 
mesiac budú podporova� Božie dielo 
konkrétnou minimálnou sumou. Takíto 
kres�ania si tiež uvedomili, že ak vieme 
urobi� predsavzatie vo vz�ahu k našim 
každodenným fyzickým potrebám a pravi-
delne posiela� svoje peniaze rôznym 
inštitúciám, ako napríklad za elektrinu, 
vodu, telefón, bývanie, za lízing a pod., 

preèo by sme nevedeli urobi� podobný 
záväzok aj v prospech Božieho diela? Ako 
sa vyhovoríme pred Bohom, ak nám 
nerobí problém urobi� s¾ub svetskej inšti-
túcii, že im mesaène budeme posiela� 
svoje peniaze, no nie sme ochotní urobi� 
záväzok vo veci pravidelného finanèného 
podporovania Božieho diela konkrétnou 
minimálnou sumou?

Kres�ania, ktorí si tieto otázky 
položili, milujú Boha. Ide im o to, aby sa 
evanjelium šírilo od Jeruzalema až po 
všetky konèiny zeme. Ak vedia misionári 
urobi� krok viery, že fyzicky odídu do 
ïalekej zeme a opustia svoje istoty 
domáceho prostredia, nemali by sme aj 
my všetci robi� podobné kroky viery aj 
bez toho, aby sme sa museli fyzicky 
ods�ahova�? Patrí takého „privilégium“ 
len misionárom, aby žili z viery? Odchod 
misionára do cudzej krajiny je pre neho 
ve¾kým krokom viery. V zmysle fyzického 
pres�ahovania sa urèite nie je tento krok 
urèený pre každého z nás. Pre každého z 
nás je však urèený podiel na šírení 
evanjelia a budovania Božieho diela. 
Efektívnejšiu formu podpory Božieho 
d ie la ,  ako  je  o sobný  záväzok  
pravidelného dávania v prospech Pánovej 
práce nepoznám. Nikto z nás nemusí 
akoby zïaleka a túžobne pozera� na 
misionára, ktorý v jednom kroku viery 
opúš�a svoju zem, príbuzných a svoje 
istoty bez toho, aby sa nemohol pripoji� k 
nemu podobným krokom viery - formou 
obetavej pravidelnej podpory. Aj na 
jedno, aj na druhé je potrebná úprimná 
viera, láska, odhodlanie sa rozdáva�. 
Dvaja z misionárov, ktorí slúžili a položili 
svoje životy v Ekvádore pred 50 rokmi, 
boli z našich bratských zborov. Tá práca 
bola možná len preto, že za òou stáli 
kres�ania, ktorí urobili osobný záväzok 
viery formou pravidelného podporovania 
konkrétnou minimálnou sumou.

Narábanie s Božími peniazmi je hákli-
vou vecou. Preto je duchovná vyspelos�, 
dokázanos� a vernos� tých, èo s milo-
darmi narábajú, nutná, aby neboli žiadne 
pochybnosti, podozrenia a zlé reèi. Títus 
a ïalší dokázaný a verný brat zanesú 
zozbierané financie spo¾ahlivým spôso-
bom núdznym kres�anom. Opatrnos� a 
poriadok je aj v tejto veci potrebný. 
Podporuj dielo, nad ktorým majú doh¾ad 
verní a spo¾ahliví kres�ania!

Korin�ania urobili záväzok pomáha� 
núdznym Jeruzalemèanom. Svoju horli-
vos� v dávaní vyjavili do takej miery, že 
Pavol o nej rozprával všade, kade chodil. 
Žiadne tajnostkárstvo. Svedectvo o horli-
vosti Korintských z radostného dávania ho 
povzbudilo mimoriadnym spôsobom a vy-
provokovalo kres�anov v Tesalonike, 
Berei a Filipis (t.j. Macedónèanov) k ešte 
obetavejšiemu dávaniu. Je vidie�, že 
svedectvo o radostnom a úprimnom dáva-

Dávanie si vyžaduje vernos� 

(8,16-24) 

Dávanie je svedectvom a moti-

váciou pre iných (2Ko 9,1-5)

_

Jozef Abrman:

ní je „nákazlivé“. Od tej udalosti však 
ubehol už takmer jeden rok (v. 2) a teraz 
Pavol musí vyprovokova� ich samých, aby 
dali to, k èomu sa zaviazali. Si vzorom v 
službe dávania? Si nákazlivý rozdávaè? 
Reklamu si sám robi� nemusíš. Ona sa 
stane sama.

Akýko¾vek osobný záväzok po dlhšom 
èase stratí svoje nadšenie. Korin�ania si 
„zaumienili v srdci“, že pomôžu (v. 7), a 
preto ich Pavol teraz o rok neskoršie 
povzbudzuje, aby zostali verní svojmu 
rozhodnutiu. Nechce, aby dávali z donú-
tenia, nasilu alebo s pocitom ¾útosti, že 
urobili nesprávny a prenáhlený s¾ub, ale 
aby si uvedomili, že Boh skutoène miluje 
ochotného darcu.

Dávanie ako také je krásnou duchov-
nou skúsenos�ou. Je neoddelite¾nou 
súèas�ou nášho životného štýlu ako uctie-
vaèov Pána Ježiša. Ono obohacuje aj nás, 
pretože ak dávame svoje dary ako 
skutoènú obe�, tak sa každý náš dar 
Pánovi stáva priestorom, v ktorom Boh 
môže rozhojni� každý prejav svojej 
milosti naproti nám (v. 8). Praktizuj 
radostné dávanie, pretože skúpa sejba 
prinesie aj skúpu žatvu!

Pravé dávanie podporuje duchovný 
rast samotného darcu, prijímate¾a ako aj 
tých, ktorí sú svedkami tejto služby. Pavol 
spojil svätoslužbu dávania s nádherným 
následným ovocím v podobe rozhojne-
ného ïakovania Bohu (v. 12), oslavovania 
Boha zo strany tých, ktorým sa pomoc 
dostáva (v. 13) a prímluvných modlitieb 
(v. 14). Službou dávania sa môžeš podie-
¾a� na šírení evanjelia v spolupráci s tými, 
ktorí sú na misijných poliach doma ako 
i v zahranièí.

Je varujúce, že svätoslužba dávania 
je vo v.13 predkladaná ako dôkaz 
„poddanosti k evanjeliu Kristovmu“. 
Dávanie je svätoslužba, na ktorej má ma� 
každý kres�an úèas� bez oh¾adu na svoje 
„obdarovania“ alebo ekonomické pod-
mienky. Pavol píše: „Jeden každý tak, ako 
si zaumienil v srdci…“ Nepíše len na 
adresu tých, èo si to môžu dovoli�.

Ak vidíš Pána Ježiša Krista oèami 
viery na kríži, kde zomiera a vzdáva sa 
všetkého za nás, tak vidíš ten najvyšší 
vzor svätoslužby dávania. Potrebuješ 
viac? Nie je to o citoch, ale o poslušnosti. 
Nie o tom, aby si neškodil iným, ale 
o životnom štýle oslavovania Boha 
dávaním. Lebo Boh tak miloval svet, že 
DAL  

Dávanie musí by� radostné 

(9,6-15) 

               y

_

Toto je zásobáreò potenciálnych 
pracovníkov pre tvrdé polia súèasného 
sveta. Títo už boli pokrstení ohòom, 
prešli kultúrnym šokom, nauèili sa 
zaobchádza� s duchovnou výzbrojou, 
prešli všetkými procesmi a skúsenos�ami 
v misii, ale ich dary pre pioniersku prácu 
boli vymenené za údržbársku a mana-
žérsku funkciu.

Charles Marsh opustil svoje zhromaž-
denie na severe Londýna pred druhou 
svetovou vojnou a vydal sa do Alžírska. 
V tom èase to bolo jedno z najtvrdších 
polí na svete. Potom po 25 rokoch sa 
pres�ahoval do Èadu, hlboko do púštnej 
kultúry, a zaèal úplne nový duchovný 
pohyb. Pravda je taká, že Charles Marsh 
mohol ís� na dôchodok alebo na ve¾mi 
pohodlné miesto profesora misie na 
biblickej škole, avšak on sa rozhodol 
zužitkova� skúsenosti z 25 rokov služby 
v priekopníckej práci na ïalšom poli.

Pre starších zboru je jednou ve¾kou 
otázkou duchovného rozpoznania, ako sa 
modli� a poskytova� rady a usmernenie 
tým, èo už slúžia v misii, aby mohli by� 
nanovo nasadení na niektorom z �ažších 
miest, kde by nováèik jednoducho 

neprežil. Taká negatívna skúsenos� by len 
zvýšila tlak na cirkev aby prestala vy-
siela� ¾udí do tvrdých podmienok. A kaž-
dých sedem sekúnd ïalší moslim odíde do 
veènosti bez Krista bez toho, že by èo len 
raz poèul dobrú správu evanjelia.

Potrebujeme zocelených ¾udí do 
tvrdých podmienok.

Pre mladého èloveka je prechod do 
inej kultúry, tobôž do takej, ktorá kladie 
odpor, ve¾kou zmenou. Fanfáry dozneli. 
Slávnostné prejavy utíchli. Pocit, že na 
nich ¾udia vytrvale myslia, pominul a oni sa 
cítia ve¾mi osamelí. Boja sa prizna� svoje 
pochybnosti. Prevažujúcim pocitom je 
neistota. Peklo nasadí všetky sily, aby im 
ukázalo, že urobili životný omyl. V nie-
ktorých prípadoch vyèkajú do konca pláno-
vaného èasu, aby mohli odís� so c�ou.

Tu by sme mali nasadi� našich 
„starých harcovníkov“. Áno, je dôležité 
vytvori� starým misionárom priestor na 
dôchodok. Sú to naši hrdinovia. Odviedli 
dobrú službu. Ale boj sa nikdy nekonèí a 
kým je v nich dych, je v nich život, a kým 
je tam život, je tam znalos�, a táto sa 

(3) Starí pre mladých

vekom mení na múdros�. Túto múdros� 
treba nasadi� na tvrdých miestach sveta. 
Žiadny dôchodok nie je len užívaním 
penzie. Múdros� týchto starých ¾udí je 
súèas�ou Božieho plánu pre udržanie a 
dospievanie mladých.

Máme v našich zboroch takýchto 
starých „štátnikov“? Treba ich spoji� ako 
mentorov s bojovníkmi v prvej línii, aby 
ich mohli zásobova� múdros�ou a láskou, 
aby tam mohli obstá�.

Múdros� èlovek nezíska s rannou 
šálkou kávy; tá sa rozvíja poèas celého 
života.

Krá¾ovstvo tohto sveta je nebezpeèné 
miesto a boj pokraèuje. Táto vojna je 
skutoèná. Bitevné èiary sú narysované. Nie 
je väèšie bláznovstvo než nasadi� naše 
elitné jednotky na udržiavanie mierovej 
zóny. To by bolo ako vysla� skautský oddiel 
do Iraku a vycepovanú námornú pechotu 
robi� dozor na mládežníckom pobyte.

Tvrdé miesta tohto sveta nás musia 
nauèi� robi� tvrdé rozhodnutia.

Slovo na záver

Bob Hitching a Roger Malstead, 
prevzaté z èasopisu ECHOES y



Moja prvá misia
           na školách
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Vyplatí sa mi to?

vanjelista Lukáš v troch krátych 
dialógoch predstvuje troch h¾ada-
èov Pána Ježiša, ktorí ho však ne-
dokážu nájs� a nasledova�. Dvaja 

z nich zvláš� snaživo zdôrazòujú, že s ním 
chcú ís� za každú cenu. A predsa to nejde. 
Je síce možné, že sa im otvorili oèi po 
vypoèutí Pánových slov, ale táto pasáž skôr 
vyznieva tak, že za ním napokon nešli.

Je �ažké urèi�, kedy presne sa táto 
udalos� odohrala v priebehu služby Pána 
Ježiša. Evanjeliá nie sú vždy usporiadané 
chronologicky ale tematicky a spolu sú 
zaznamenané udalosti, ktoré nemusia na-
sledova� èasovo, ale majú spoloèný námet. 
Niektorí hovoria, že to bolo poèas pobytu 
v Kafarnaum, iní že po prekroèení jazera, 
kde ho nasledovali davy ¾udí, a èasovo to 
predchádza vyslaniu 70 apoštolov. Všetky 
možnosti majú jedno spoloèné, že ¾udia, 
èo sú tu s Ježišom, boli jeho blízkymi 
nasledovníkmi. Neboli len súèas�ou obrov-
ského zvedavého davu. Mohlo tu by� okolo 
150 až 200 ¾udí, ktorí nasledovali Pána 
z miesta na miesto. Pridàžali sa ho. Mnohí 
v neho úprimne uverili, mnohí boli iba 
pri�ahovaní jeho osobnos�ou, jeho zázrak-
mi, jeho uèením, jeho spôsobmi.

Ten prvý je vo verši 57. A stalo sa, keï 
išli, že mu povedal ktosi na ceste: Pane, 
pôjdem za tebou, kamko¾vek pôjdeš. Tento 
muž je ve¾mi odhodlaný. U Matúša sa o òom 
dozvedáme ešte viac: zis�ujeme, že bol 
zákonníkom. Je to teda významný èlovek, 
profesionálny uèite¾ Hospodinovho zákona. 
Vyuèoval v chráme alebo aspoò v miestnej 
synagóge. Bol to zbožný èlovek a vyznal sa 
vo veci. A tento prichádza k Pánovi so 
slovami: „Pane, budem �a nasledova�.“ To 
je pozoruhodné. Hoci niektorí zo zákonní-
kov uverili Pánovi, väèšina držala spolu 
proti nemu. Tento dokonca nazýva Ježiša 
Pánom a Uèite¾om. Zákonník by rozhodne 
nenazval druhého èloveka Pánom, ak by 
neveril, že je to ktosi vyšší od neho. Snáï 
prorok – alebo možno dokonca Mesiáš.

Ale je tu problém: jeho predstava 
o Mesiášovi nie je celkom správna. Zákon-
níci vyuèovali, že keï príde Mesiáš, bude to 
nesmierne mocný krá¾, ktorý vyslobodí 
národ z rímskej poroby a nastolí dobu úžas-
nej prosperity a židovskú nadvládu nad sve-
tom. Takže tento zákonník je naklonený 
uveri�, že Ježiš by mohol by� Mesiášom; 
z toho vyplýva že zakrátko bude nielen 
populárny, ale svojou mocou a zázrakmi 
zmobilizuje celý národ, ujme sa moci 

a obráti naruby celé politické zriadenie a 
prinesie národu pokoj a prosperitu. Inými 
slovami, oèakával Mesiáša, ktorý dosiahne 
ve¾ké veci na pozemskej úrovni.

Samozrejme, mýlil sa. Keï prišiel sku-
toèný Mesiáš, ako to predpovedal Starý 
Zákon, prišiel poslúži� ¾uïom v duchovnej 
oblasti. Bol to Boh, ktorý sa stal èlovekom, 
prišiel trpie�, zomrie� za hriech a ponúk-
nu� odpustenie. Aby duše boli zachránené, 
aby z pozemských ¾udí sa mohli sta� ducho-
vní s novým rozmerom svojich životov, 
znova spojení s Bohom, chodiaci s Ním. 

Tento zákonník to nechápe. Èaká po-
zemského vyslobodite¾a. Vraví silné slová: 
„Pane, pôjdem za tebou, kamko¾vek pôj-
deš.“ Prijal by odriekanie – pretože poèíta 
s tým, že to dobré v budúcnosti preváži nad 
zlým. Za týchto podmienok je ochotný 
doèasne zaplati� vysokú cenu. Riskoval by, 
že ostatní zákonníci ho odmietnu a nebude 
to ma� ¾ahké. Ale èo chýbalo v jeho 
chápaní, bolo evanjelium. A tak mu Pán 
odpovedá týmito zvláštnymi slovami: „Líš-
ky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, 
ale Syn èloveka nemá, kde by sklonil hla-
vu.“ (v. 58) Toto muselo by� pre zákonníka 
ve¾kým sklamaním. Líšky boli neèisté zvie-
ratá, hospodársky škodlivé – a Ježiš hovorí, 
že aj tieto mizerné tvory majú svoj domov, 
miesto, ktoré je ich vlastné, ale Mesiáš si 
nemá kde zloži� hlavu. Nežiada ho o po¾u-
tovanie, len konštatuje, aká je pravda. On 
stále putuje, káže, uzdravuje ¾udí, nezará-
ba a nezariaïuje si hospodárstvo. Pri inej 
príležitosti povedal: „Moje krá¾ovstvo nie 
je z tohto sveta.“ Preto si ani nikdy ne-
kúpil dom. Nikdy nešporil peniaze. Nemal 
ani vlastnú spálòu, nieto ešte dom. Bol 
závislý na tom, aby ho vždy niekto z ¾udí 
vzal k sebe. Mesiáša neèaká skvelá pozem-
ská kariéra. To muselo by� pre zákonníka 
ve¾kým sklamaním.

Doktori si v tých èasoch vynikajúco 
zarobili a pritom nestáli za ve¾a, málokto-
rému zo svojich pacientov skutoène po-
mohli. Pán Ježiš uzdravoval ¾udí po tisíc-
kach a nezobral od nich ani halier. Keby 
chcel, vedel by sa nabali�, ale nevzal si niè 
za svoje služby. Pri to¾kých nasledovníkoch 
sa mohol z neho sta� najbohatší èlovek 
v krajine. A namiesto toho pozerá zákon-
níkovi do oèí a hovorí, že Syn èloveka nemá 
ani vlastnú poste¾. Vtáci majú svoje 
hniezda, ale Syn èloveka si nemá kde polo-
ži� hlavu. Celý jeho spôsob života podèiar-
koval, že on nie je pozemský Mesiáš, 
politický oslobodite¾, nie je z tohto sveta. 
Jeho poslanie je duchovné.

Na zákonníka pôsobili jeho múdre slo-
vá a mocné zázraky a podobné veci a toto 
naozaj neèakal. Nebol pripravený nasle-
dova� ho, ak nemal prís� mocný židovský 
štát s nadvládou nad ostatnými národmi. 
Ak on sám po doèasnom odriekaní bez 
domáceho pohodlia nemal by� odmenený 
pozíciou nejakého vrchného klerika alebo 
vládcu, jeho záujem sa vytratil.

Aj my musíme toto posolstvo vzia� do 
úvahy. Možno si myslíš, že jediný dôvod, 
preèo prís� k Ježišovi a získa� Božie odpus-
tenie a požehnanie, je aby si mal š�astnejší 
život. Keï budem Božie die�a a príde 
nejaká skúška, pomodlím sa a Boh mi 
pomôže. Keï potrebujem dobré zamest-
nanie, pomodlím sa a Boh mi ho dá. Keï 
potrebujem alebo chcem nieèo väèšie ale-
bo lepšie, Boh je tu na to. Ale evanjelium 
nie je o tom, že nám Boh dá lepší život na 
zemi, že nás urobí bohatými a zdravými. 
Niektorí ¾udia síce kážu takéto nezmysly, 
ale je to zjavný omyl. To nie je posolstvo 
Biblie. Poslaním Ježiša Krista je prinies� ti 
odpustenie hriechov, urobi� �a Božím 
die�a�om, pripoji� �a k Božej rodine, 
k ¾uïom smerujúcim k nebu, ži� s tebou, 
vies� �a, odpoveda� na tvoje modlitby tak, 
aby si mohol ži� svätým a zbožným životom 
aj vo všetkých skúškach a �ažkostiach 
života. Tomu musíš rozumie�. Ak si v srdci 
povieš, že prídeš k Ježišovi, lebo chceš 
nebo na zemi, chceš lepší život, nenájdeš 
Pána. Musíš k nemu prís� s vyznaním 
svojich hriechov, že si premrhal život, 
ktorý ti dal, že si zhrešil proti nemu a že 
teraz chceš by� novým èlovekom, jemu 
patri� a jemu slúži�. To je duchovné 
požehnanie. Nestaraj sa, èi �a bude vola� k 
chudobe, k jednoduchému životu, èo ti 
povie na tvoje ambície a plány; hlavné je, 
aby si sa stal Božím die�a�om. 

Tento zákonník chcel všetko pre se-
ba, chcel prosperitu na zemi a potreboval 
poèu� tieto slová, ktoré ho odkázali do 
správnych medzí. Rád by som veril, že 
tieto slová mu pomohli pozna� pravdu, 
ale v príbehu sa ïalej o òom nehovorí.

Vo verši 59 stretávame druhého muža. 
Kristus mu hovorí: „Poï za mnou!“ Tento-
krát nie je iniciatíva na jeho strane, ale Pán 
ho volá k nasledovaniu. Zdá sa, že to je 
váhajúci uèeník a potrebuje povzbudenie 
aby sa pohol dopredu. Rozumel posolstvu. 
Poznal ho tak dobre, že ho mohol káza�, 
Pán Ježiš to neskôr hovorí. Ale hoci poznal 
vo svojej hlave zves� o Božom krá¾ovstve a 

Èo má prednos�?

H¾adajúci,
ktorí nemôžu nájs�

o novom živote, ktorý Kristus ponúkal, zdá 
sa, že ten život skutoène nemal. Vedel, èo 
mal urobi�, ale neurobil to. Pán ho povzbu-
dzuje: „Poï za mnou!“ Ale jeho odpoveï 
je: „Dovo¾ mi najprv odís� a pochova� si 
otca.“ Ježiš mu na to hovorí: „Nech si màtvi 
pochovávajú svojich màtvych.“

Na prvý poh¾ad to vyzerá ve¾mi nelo-
gicky. Zdá sa rozumné dovoli� mu, aby šiel 
domov a pochoval si otca – až na to, že jeho 
otec nebol màtvy, ba ešte ani nezomieral. 
To je zrejmé: ak by bol jeho otec po smrti a 
chystal by sa pohreb, alebo by bol na 
smrte¾nej posteli, tento muž by nechodil s 
Ježišom a jeho družinou z miesta na miesto 
po celej Galilei. Už dávno by bol doma. Keï 
hovorí: „Dovo¾ mi najprv odís� a pochova� 
si otca,“ myslí tým nieèo celkom odlišné 
(ako sa zhodujú mnohí komentátori). Jeho 
slová znamenajú èosi takéto: „Dovo¾ mi 
odís� domov kým môj otec nezomrie.“ To 
môže trva� roky. Hoci to nehovorí otvore-
ne, myslí zrejme na svoje dedièstvo: „Je to 
predsa ve¾ký statok. Som síce najstarší, ale 
keï pri tom nebudem, pripadne mlad-
šiemu bratovi. Ak ten bude doma v tomto 
èase do otcovej smrti gazdova�, môžem si 
by� istý, že obídem skrátka.“ Takéto uva-
žovanie sa zrejme skrýva za jeho slovami. 
Najprv si zariadim svoje veci aby som 
neškodoval a potom môžem nasledova� 
Pána. Za to mu patria prísne Pánove slová: 
„Nech si màtvi pochovávajú svojich màt-
vych; ale ty choï a zvestuj krá¾ovstvo 
Božie!“ Nech sa duchovne màtvi starajú 
o dedièstvo a tomu podobné veci. 

Aj my môžeme takto premýš¾a�: Ja 
potrebujem odpustenie svojich hriechov. 
Potrebujem pozna� Pána. Potrebujem 
istotu spasenia a Božej prítomnosti. Potre-
bujem vedie�, že som Božie die�a, cíti� 
jeho lásku. Potrebujem sa premieòa�, ma� 
novú prirodzenos�. Potrebujem to všetko – 
ale nie hneï. Najprv ešte chcem naplni� 
nejaké svoje ambície. Ešte nieèo musím 
dosiahnu� v tomto svete. Potrebujem sa 
hmotne zabezpeèi�. Som èlovek dvojakej 
mysle: vidím ako potrebujem Pána, ale 
chcem aj tieto ostatné veci.

Pán na to hovorí: Nechaj svet màtvych 
a jeho veci a priority pre duchovne màt-
vych. Pre nich je to všetko, na èom záleží. 
Ty musíš myslie� na svoju dušu, stara� sa 
o duchovné veci. Tento muž v tom nemal 
jasno – kiež by sme my mali! Aj dnes môžu 
by� v našom zhromaždení takí ¾udia. Môže-
me ich presvedèi�, že sú hriešni, že potre-
bujú milos� a odpustenie, potrebujú nový 
život, vyrovna� sa so svojou hriešnou minu-
los�ou. Možno túto potrebu uvidia. Ale je 
tu pre nich ešte nieèo iné, nieèo ve¾mi prí-
�ažlivé. Pán musí poèka�, jeho slovo musí 
poèka�. Takíto h¾adajúci nikdy nenájdu, ak 
sa neoddelia od starého života, od starých 
priate¾ov, od starých ambícií.

Pod¾a niektorých vykladaèov Pánove 
slová mohli znamena� aj nieèo iné (hoci to 
je diskutabilné): „OK, tak choï domov, ale 
nie aby si sa nabalil, aby si naklonil otcovu 
priazeò na svoju stranu a získal si majetok, 
ale choï im poveda� o Božom krá¾ovstve. 
Možno si ich tým pohneváš, ale potrebujú 
to poèu�. Ide o spásu – tvoju aj ich.“

Opusti� starý život

Dr. PETER MASTERS je kazate¾om 
METROPOLITAN TABERNACLE v Londýne 

kde kázal i Charles. H. Spurgeon y

Pozrieme sa teraz na posledný prípad, 
v nieèom podobný. Ešte iný povedal: „Pôj-
dem za Tebou, Pane, ale dovo¾ mi najprv 
rozlúèi� sa s domácimi.“ Ježiš mu však 
povedal: „Kto položí ruku na pluh a ob-
zerá sa spä�, nehodí sa pre krá¾ovstvo 
Božie.“ (v. 61-62) Tento èlovek chce nasle-
dova� – ale nie je realistický. Znova na 
prvý poh¾ad vyzerá jeho postoj logicky. Èo 
môže ma� Pán proti tomu, aby sa išiel 
domov rozlúèi�? Ale všimnime si slová 
Pána, ktorý èíta myšlienky srdca. To jeho 
slovo „obzerá sa spä�“ nehovorí o mimo-
vo¾nom poh¾ade ale o zah¾adení sa doza-
du, uprenom poh¾ade dozadu, skúmaní 
toho, èo je za chrbtom. Pán tu hovorí 
o ¾uïoch zah¾adených do toho, èo majú 
opusti�.

Tento èlovek nechcel iba poveda�: 
„Dovidenia!“ Toto mala by� ve¾mi dlhá 
odobierka. „Pôjdem od jedného priate¾a 
k druhému a poviem im, èo sa chystám 
urobi�. A ak sa im to nebude pozdáva� a 
budú ma odhovára�, pouvažujem nad tým 
chví¾u. Dobre si spoèítam, èo všetko by 
som mohol strati�. Porozmýš¾am, èo by 
som ešte mohol zaži� s partiou kamarátov 
– nao-zaj chcem o to prís�?“ To bude ve¾mi 
dlhá odobierka. H¾adí dozadu, zvažuje pre 
a proti. Starí kazatelia hovorievali: „Od 
obzerania sa naspä� je len krôèik k návratu 
naspä�.“ Toto sa mu mohlo sta�.

Tento èlovek by chcel Pána Ježiša. 
Chcel by odpustenie, chcel by nebo. Chcel 
by jasný cie¾ v živote. Chcel by nový život – 
ale chcel by aj ten starý. Svojich starých 
priate¾ov, svoje staré ambície. Ešte raz sa 
na to pozrie� a popremýš¾a�. A Pán Ježiš 
hovorí: „Kto položí ruku na pluh a obzerá 
sa spä�…“ Rozumiete tej ilustrácii? Viete, 
ako vyzerali staré pluhy? Vpredu �ahali 
voly a vzadu stál muž, ktorý pluh riadil. Na 
konci brázdy mal kolík alebo nejakú 
znaèku, na ktorú uprene h¾adel – a tak mo-
hol ora� rovno. Ale keby držal popruhy 
volov a pritom sa obzeral dozadu, záprah 
by šiel z boka na bok alebo by opísal úplný 
obrat a išiel by za tým, na èo h¾adí. Pán 
Ježiš varuje: Ak chceš ís� za mnou, 
nemôžeš zosta� zah¾adený na to, èo si 
opustil. Svet musíš necha� za sebou.

To isté platí aj pre mòa. Keï váham, 
keï mám rozdvojenú myse¾, znamená to, 
že som stratil zo zrete¾a nieèo dôležité: 
Potrebujem odpustenie hriechov. V Božích 
oèiach som biedny, stratený èlovek. Zúfalo 
potrebujem aby Boh zmenil môj život. 
Potrebujem jeho požehnanie, lebo ináè 
budem jedného dòa odsúdený. Pán Ježiš 
prišiel z neba aby tu zomrel v hroznej agó-
nii na golgotskom kríži – aká úžasná milos� 
je v tom pre èloveka ako som ja. Ako to na 
mòa pôsobí? Mám do èinenia so Spasi-
te¾om sveta. Jeho potrebujem – a preto 
odvraciam poh¾ad od vecí, ktoré ma chcú 
drža� pozadu. Keï to porozumiem, po-
viem s celou vážnos�ou: „Pane, pôjdem 
za tebou, kamko¾vek pôjdeš.“

Peter Masters

A stalo sa, keï išli, že mu povedal ktosi na ceste: 
Pane, pôjdem za tebou, kamko¾vek pôjdeš. (Lukáš 9,57)

Moja prvá misia
           na školách

K
eï som sa zúèastnil v máji tohto 
roku ako jeden z èlenov gedeon-
ského hnutia na stretnutí v Pieš-
�anoch, ve¾mi ma oslovili svedec-

tvá o tom, ako Boh pracuje cez túto 
organizáciu na mnohých miestach vo sve-
te. Dal som si otázku: A èo ja? Ko¾ko Biblií 
som rozdal za uplynulý rok èi dva? Hanbil 
som sa sám pred sebou. Na druhej strane 
práve takéto stretnutie ma správne mot-
ivovalo ku konkrétnym následným krokom.

Zaèalo to modlitbami a skonèilo na 
troch základných školách, kde mi Pán otvo-
ril dvere. Èachtický pán riadite¾ ma privítal 
ve¾mi milým spôsobom. Mal záujem dozve-
die� sa viac o tejto organizácii, a tak som 
mal široký priestor k diskusii. Dohodli sme 
sa, že na druhý stupeò môžem kedyko¾vek 
prís� a ponúknu� žiakom Novú Zmluvu.

Ešte v ten deò som navštívil školu v 
Beckove a Koèovciach a podobne som sa 
stretol s oboma riadite¾kami.

V Koèovciach, malej dedinke v 
blízkosti Nového Mesta nad Váhom, ktorej 
obyvatelia sú prevažne katolíckeho viero-
vyznania, som musel poèíta� s tým, že tu 
možno budem ma� dvere zatvorené. Pani 
riadite¾ka mi povedala, že ona nemá žia-
den problém ak nebude ma� nijaké nám-
ietky ani pán farár, ktorý vyuèuje na škole 
katolícke náboženstvo. Èakalo ma teda 
stretnutie s pánom farárom, ktorý po krát-
kej debate súhlasil a ja som mohol spolu 
s ním ís� na jeho hodinu a rozda� žiakom 23 
Nových zákonov. To je zázrak – aspoò pre 
mòa urèite! Chválil som Boha, že otvoril 
dvere aj na túto školu. Nie je to vôbec 
samozrejmos� rozdáva� Novú Zmluvu 
v evanjelickom preklade priamo na hodine 
katolíckeho náboženstva.

S ve¾kou rados�ou som sa presunul 
ešte do spomínanej ZŠ v Beckove. Tam už 
na mòa èakal pán farár u ktorého bola, 
žia¾, odozva negatívna. Potešilo ma, že na 
škole sa vyuèuje aj evanjelické nábo-
ženstvo a tam som mal dvere otvorené. 
Deti ma privítali s ve¾kým záujmom 
a mnohými otázkami. Strávil som s nimi 
asi 20 minút a mohol som im poveda� 
o najvzácnejšej Knihe kníh, ktorú som 
rozdal v poète 30 kusov.

Pre mòa osobne to bola nová 
skúsenos� a som odhodlaný v tejto službe 
pokraèova� aj na iných školách, hoteloch 
a podobných miestach.

Daniel Volár y
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Vyplatí sa mi to?

vanjelista Lukáš v troch krátych 
dialógoch predstvuje troch h¾ada-
èov Pána Ježiša, ktorí ho však ne-
dokážu nájs� a nasledova�. Dvaja 

z nich zvláš� snaživo zdôrazòujú, že s ním 
chcú ís� za každú cenu. A predsa to nejde. 
Je síce možné, že sa im otvorili oèi po 
vypoèutí Pánových slov, ale táto pasáž skôr 
vyznieva tak, že za ním napokon nešli.

Je �ažké urèi�, kedy presne sa táto 
udalos� odohrala v priebehu služby Pána 
Ježiša. Evanjeliá nie sú vždy usporiadané 
chronologicky ale tematicky a spolu sú 
zaznamenané udalosti, ktoré nemusia na-
sledova� èasovo, ale majú spoloèný námet. 
Niektorí hovoria, že to bolo poèas pobytu 
v Kafarnaum, iní že po prekroèení jazera, 
kde ho nasledovali davy ¾udí, a èasovo to 
predchádza vyslaniu 70 apoštolov. Všetky 
možnosti majú jedno spoloèné, že ¾udia, 
èo sú tu s Ježišom, boli jeho blízkymi 
nasledovníkmi. Neboli len súèas�ou obrov-
ského zvedavého davu. Mohlo tu by� okolo 
150 až 200 ¾udí, ktorí nasledovali Pána 
z miesta na miesto. Pridàžali sa ho. Mnohí 
v neho úprimne uverili, mnohí boli iba 
pri�ahovaní jeho osobnos�ou, jeho zázrak-
mi, jeho uèením, jeho spôsobmi.

Ten prvý je vo verši 57. A stalo sa, keï 
išli, že mu povedal ktosi na ceste: Pane, 
pôjdem za tebou, kamko¾vek pôjdeš. Tento 
muž je ve¾mi odhodlaný. U Matúša sa o òom 
dozvedáme ešte viac: zis�ujeme, že bol 
zákonníkom. Je to teda významný èlovek, 
profesionálny uèite¾ Hospodinovho zákona. 
Vyuèoval v chráme alebo aspoò v miestnej 
synagóge. Bol to zbožný èlovek a vyznal sa 
vo veci. A tento prichádza k Pánovi so 
slovami: „Pane, budem �a nasledova�.“ To 
je pozoruhodné. Hoci niektorí zo zákonní-
kov uverili Pánovi, väèšina držala spolu 
proti nemu. Tento dokonca nazýva Ježiša 
Pánom a Uèite¾om. Zákonník by rozhodne 
nenazval druhého èloveka Pánom, ak by 
neveril, že je to ktosi vyšší od neho. Snáï 
prorok – alebo možno dokonca Mesiáš.

Ale je tu problém: jeho predstava 
o Mesiášovi nie je celkom správna. Zákon-
níci vyuèovali, že keï príde Mesiáš, bude to 
nesmierne mocný krá¾, ktorý vyslobodí 
národ z rímskej poroby a nastolí dobu úžas-
nej prosperity a židovskú nadvládu nad sve-
tom. Takže tento zákonník je naklonený 
uveri�, že Ježiš by mohol by� Mesiášom; 
z toho vyplýva že zakrátko bude nielen 
populárny, ale svojou mocou a zázrakmi 
zmobilizuje celý národ, ujme sa moci 

a obráti naruby celé politické zriadenie a 
prinesie národu pokoj a prosperitu. Inými 
slovami, oèakával Mesiáša, ktorý dosiahne 
ve¾ké veci na pozemskej úrovni.

Samozrejme, mýlil sa. Keï prišiel sku-
toèný Mesiáš, ako to predpovedal Starý 
Zákon, prišiel poslúži� ¾uïom v duchovnej 
oblasti. Bol to Boh, ktorý sa stal èlovekom, 
prišiel trpie�, zomrie� za hriech a ponúk-
nu� odpustenie. Aby duše boli zachránené, 
aby z pozemských ¾udí sa mohli sta� ducho-
vní s novým rozmerom svojich životov, 
znova spojení s Bohom, chodiaci s Ním. 

Tento zákonník to nechápe. Èaká po-
zemského vyslobodite¾a. Vraví silné slová: 
„Pane, pôjdem za tebou, kamko¾vek pôj-
deš.“ Prijal by odriekanie – pretože poèíta 
s tým, že to dobré v budúcnosti preváži nad 
zlým. Za týchto podmienok je ochotný 
doèasne zaplati� vysokú cenu. Riskoval by, 
že ostatní zákonníci ho odmietnu a nebude 
to ma� ¾ahké. Ale èo chýbalo v jeho 
chápaní, bolo evanjelium. A tak mu Pán 
odpovedá týmito zvláštnymi slovami: „Líš-
ky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, 
ale Syn èloveka nemá, kde by sklonil hla-
vu.“ (v. 58) Toto muselo by� pre zákonníka 
ve¾kým sklamaním. Líšky boli neèisté zvie-
ratá, hospodársky škodlivé – a Ježiš hovorí, 
že aj tieto mizerné tvory majú svoj domov, 
miesto, ktoré je ich vlastné, ale Mesiáš si 
nemá kde zloži� hlavu. Nežiada ho o po¾u-
tovanie, len konštatuje, aká je pravda. On 
stále putuje, káže, uzdravuje ¾udí, nezará-
ba a nezariaïuje si hospodárstvo. Pri inej 
príležitosti povedal: „Moje krá¾ovstvo nie 
je z tohto sveta.“ Preto si ani nikdy ne-
kúpil dom. Nikdy nešporil peniaze. Nemal 
ani vlastnú spálòu, nieto ešte dom. Bol 
závislý na tom, aby ho vždy niekto z ¾udí 
vzal k sebe. Mesiáša neèaká skvelá pozem-
ská kariéra. To muselo by� pre zákonníka 
ve¾kým sklamaním.

Doktori si v tých èasoch vynikajúco 
zarobili a pritom nestáli za ve¾a, málokto-
rému zo svojich pacientov skutoène po-
mohli. Pán Ježiš uzdravoval ¾udí po tisíc-
kach a nezobral od nich ani halier. Keby 
chcel, vedel by sa nabali�, ale nevzal si niè 
za svoje služby. Pri to¾kých nasledovníkoch 
sa mohol z neho sta� najbohatší èlovek 
v krajine. A namiesto toho pozerá zákon-
níkovi do oèí a hovorí, že Syn èloveka nemá 
ani vlastnú poste¾. Vtáci majú svoje 
hniezda, ale Syn èloveka si nemá kde polo-
ži� hlavu. Celý jeho spôsob života podèiar-
koval, že on nie je pozemský Mesiáš, 
politický oslobodite¾, nie je z tohto sveta. 
Jeho poslanie je duchovné.

Na zákonníka pôsobili jeho múdre slo-
vá a mocné zázraky a podobné veci a toto 
naozaj neèakal. Nebol pripravený nasle-
dova� ho, ak nemal prís� mocný židovský 
štát s nadvládou nad ostatnými národmi. 
Ak on sám po doèasnom odriekaní bez 
domáceho pohodlia nemal by� odmenený 
pozíciou nejakého vrchného klerika alebo 
vládcu, jeho záujem sa vytratil.

Aj my musíme toto posolstvo vzia� do 
úvahy. Možno si myslíš, že jediný dôvod, 
preèo prís� k Ježišovi a získa� Božie odpus-
tenie a požehnanie, je aby si mal š�astnejší 
život. Keï budem Božie die�a a príde 
nejaká skúška, pomodlím sa a Boh mi 
pomôže. Keï potrebujem dobré zamest-
nanie, pomodlím sa a Boh mi ho dá. Keï 
potrebujem alebo chcem nieèo väèšie ale-
bo lepšie, Boh je tu na to. Ale evanjelium 
nie je o tom, že nám Boh dá lepší život na 
zemi, že nás urobí bohatými a zdravými. 
Niektorí ¾udia síce kážu takéto nezmysly, 
ale je to zjavný omyl. To nie je posolstvo 
Biblie. Poslaním Ježiša Krista je prinies� ti 
odpustenie hriechov, urobi� �a Božím 
die�a�om, pripoji� �a k Božej rodine, 
k ¾uïom smerujúcim k nebu, ži� s tebou, 
vies� �a, odpoveda� na tvoje modlitby tak, 
aby si mohol ži� svätým a zbožným životom 
aj vo všetkých skúškach a �ažkostiach 
života. Tomu musíš rozumie�. Ak si v srdci 
povieš, že prídeš k Ježišovi, lebo chceš 
nebo na zemi, chceš lepší život, nenájdeš 
Pána. Musíš k nemu prís� s vyznaním 
svojich hriechov, že si premrhal život, 
ktorý ti dal, že si zhrešil proti nemu a že 
teraz chceš by� novým èlovekom, jemu 
patri� a jemu slúži�. To je duchovné 
požehnanie. Nestaraj sa, èi �a bude vola� k 
chudobe, k jednoduchému životu, èo ti 
povie na tvoje ambície a plány; hlavné je, 
aby si sa stal Božím die�a�om. 

Tento zákonník chcel všetko pre se-
ba, chcel prosperitu na zemi a potreboval 
poèu� tieto slová, ktoré ho odkázali do 
správnych medzí. Rád by som veril, že 
tieto slová mu pomohli pozna� pravdu, 
ale v príbehu sa ïalej o òom nehovorí.

Vo verši 59 stretávame druhého muža. 
Kristus mu hovorí: „Poï za mnou!“ Tento-
krát nie je iniciatíva na jeho strane, ale Pán 
ho volá k nasledovaniu. Zdá sa, že to je 
váhajúci uèeník a potrebuje povzbudenie 
aby sa pohol dopredu. Rozumel posolstvu. 
Poznal ho tak dobre, že ho mohol káza�, 
Pán Ježiš to neskôr hovorí. Ale hoci poznal 
vo svojej hlave zves� o Božom krá¾ovstve a 

Èo má prednos�?

H¾adajúci,
ktorí nemôžu nájs�

o novom živote, ktorý Kristus ponúkal, zdá 
sa, že ten život skutoène nemal. Vedel, èo 
mal urobi�, ale neurobil to. Pán ho povzbu-
dzuje: „Poï za mnou!“ Ale jeho odpoveï 
je: „Dovo¾ mi najprv odís� a pochova� si 
otca.“ Ježiš mu na to hovorí: „Nech si màtvi 
pochovávajú svojich màtvych.“

Na prvý poh¾ad to vyzerá ve¾mi nelo-
gicky. Zdá sa rozumné dovoli� mu, aby šiel 
domov a pochoval si otca – až na to, že jeho 
otec nebol màtvy, ba ešte ani nezomieral. 
To je zrejmé: ak by bol jeho otec po smrti a 
chystal by sa pohreb, alebo by bol na 
smrte¾nej posteli, tento muž by nechodil s 
Ježišom a jeho družinou z miesta na miesto 
po celej Galilei. Už dávno by bol doma. Keï 
hovorí: „Dovo¾ mi najprv odís� a pochova� 
si otca,“ myslí tým nieèo celkom odlišné 
(ako sa zhodujú mnohí komentátori). Jeho 
slová znamenajú èosi takéto: „Dovo¾ mi 
odís� domov kým môj otec nezomrie.“ To 
môže trva� roky. Hoci to nehovorí otvore-
ne, myslí zrejme na svoje dedièstvo: „Je to 
predsa ve¾ký statok. Som síce najstarší, ale 
keï pri tom nebudem, pripadne mlad-
šiemu bratovi. Ak ten bude doma v tomto 
èase do otcovej smrti gazdova�, môžem si 
by� istý, že obídem skrátka.“ Takéto uva-
žovanie sa zrejme skrýva za jeho slovami. 
Najprv si zariadim svoje veci aby som 
neškodoval a potom môžem nasledova� 
Pána. Za to mu patria prísne Pánove slová: 
„Nech si màtvi pochovávajú svojich màt-
vych; ale ty choï a zvestuj krá¾ovstvo 
Božie!“ Nech sa duchovne màtvi starajú 
o dedièstvo a tomu podobné veci. 

Aj my môžeme takto premýš¾a�: Ja 
potrebujem odpustenie svojich hriechov. 
Potrebujem pozna� Pána. Potrebujem 
istotu spasenia a Božej prítomnosti. Potre-
bujem vedie�, že som Božie die�a, cíti� 
jeho lásku. Potrebujem sa premieòa�, ma� 
novú prirodzenos�. Potrebujem to všetko – 
ale nie hneï. Najprv ešte chcem naplni� 
nejaké svoje ambície. Ešte nieèo musím 
dosiahnu� v tomto svete. Potrebujem sa 
hmotne zabezpeèi�. Som èlovek dvojakej 
mysle: vidím ako potrebujem Pána, ale 
chcem aj tieto ostatné veci.

Pán na to hovorí: Nechaj svet màtvych 
a jeho veci a priority pre duchovne màt-
vych. Pre nich je to všetko, na èom záleží. 
Ty musíš myslie� na svoju dušu, stara� sa 
o duchovné veci. Tento muž v tom nemal 
jasno – kiež by sme my mali! Aj dnes môžu 
by� v našom zhromaždení takí ¾udia. Môže-
me ich presvedèi�, že sú hriešni, že potre-
bujú milos� a odpustenie, potrebujú nový 
život, vyrovna� sa so svojou hriešnou minu-
los�ou. Možno túto potrebu uvidia. Ale je 
tu pre nich ešte nieèo iné, nieèo ve¾mi prí-
�ažlivé. Pán musí poèka�, jeho slovo musí 
poèka�. Takíto h¾adajúci nikdy nenájdu, ak 
sa neoddelia od starého života, od starých 
priate¾ov, od starých ambícií.

Pod¾a niektorých vykladaèov Pánove 
slová mohli znamena� aj nieèo iné (hoci to 
je diskutabilné): „OK, tak choï domov, ale 
nie aby si sa nabalil, aby si naklonil otcovu 
priazeò na svoju stranu a získal si majetok, 
ale choï im poveda� o Božom krá¾ovstve. 
Možno si ich tým pohneváš, ale potrebujú 
to poèu�. Ide o spásu – tvoju aj ich.“

Opusti� starý život

Dr. PETER MASTERS je kazate¾om 
METROPOLITAN TABERNACLE v Londýne 

kde kázal i Charles. H. Spurgeon y

Pozrieme sa teraz na posledný prípad, 
v nieèom podobný. Ešte iný povedal: „Pôj-
dem za Tebou, Pane, ale dovo¾ mi najprv 
rozlúèi� sa s domácimi.“ Ježiš mu však 
povedal: „Kto položí ruku na pluh a ob-
zerá sa spä�, nehodí sa pre krá¾ovstvo 
Božie.“ (v. 61-62) Tento èlovek chce nasle-
dova� – ale nie je realistický. Znova na 
prvý poh¾ad vyzerá jeho postoj logicky. Èo 
môže ma� Pán proti tomu, aby sa išiel 
domov rozlúèi�? Ale všimnime si slová 
Pána, ktorý èíta myšlienky srdca. To jeho 
slovo „obzerá sa spä�“ nehovorí o mimo-
vo¾nom poh¾ade ale o zah¾adení sa doza-
du, uprenom poh¾ade dozadu, skúmaní 
toho, èo je za chrbtom. Pán tu hovorí 
o ¾uïoch zah¾adených do toho, èo majú 
opusti�.

Tento èlovek nechcel iba poveda�: 
„Dovidenia!“ Toto mala by� ve¾mi dlhá 
odobierka. „Pôjdem od jedného priate¾a 
k druhému a poviem im, èo sa chystám 
urobi�. A ak sa im to nebude pozdáva� a 
budú ma odhovára�, pouvažujem nad tým 
chví¾u. Dobre si spoèítam, èo všetko by 
som mohol strati�. Porozmýš¾am, èo by 
som ešte mohol zaži� s partiou kamarátov 
– nao-zaj chcem o to prís�?“ To bude ve¾mi 
dlhá odobierka. H¾adí dozadu, zvažuje pre 
a proti. Starí kazatelia hovorievali: „Od 
obzerania sa naspä� je len krôèik k návratu 
naspä�.“ Toto sa mu mohlo sta�.

Tento èlovek by chcel Pána Ježiša. 
Chcel by odpustenie, chcel by nebo. Chcel 
by jasný cie¾ v živote. Chcel by nový život – 
ale chcel by aj ten starý. Svojich starých 
priate¾ov, svoje staré ambície. Ešte raz sa 
na to pozrie� a popremýš¾a�. A Pán Ježiš 
hovorí: „Kto položí ruku na pluh a obzerá 
sa spä�…“ Rozumiete tej ilustrácii? Viete, 
ako vyzerali staré pluhy? Vpredu �ahali 
voly a vzadu stál muž, ktorý pluh riadil. Na 
konci brázdy mal kolík alebo nejakú 
znaèku, na ktorú uprene h¾adel – a tak mo-
hol ora� rovno. Ale keby držal popruhy 
volov a pritom sa obzeral dozadu, záprah 
by šiel z boka na bok alebo by opísal úplný 
obrat a išiel by za tým, na èo h¾adí. Pán 
Ježiš varuje: Ak chceš ís� za mnou, 
nemôžeš zosta� zah¾adený na to, èo si 
opustil. Svet musíš necha� za sebou.

To isté platí aj pre mòa. Keï váham, 
keï mám rozdvojenú myse¾, znamená to, 
že som stratil zo zrete¾a nieèo dôležité: 
Potrebujem odpustenie hriechov. V Božích 
oèiach som biedny, stratený èlovek. Zúfalo 
potrebujem aby Boh zmenil môj život. 
Potrebujem jeho požehnanie, lebo ináè 
budem jedného dòa odsúdený. Pán Ježiš 
prišiel z neba aby tu zomrel v hroznej agó-
nii na golgotskom kríži – aká úžasná milos� 
je v tom pre èloveka ako som ja. Ako to na 
mòa pôsobí? Mám do èinenia so Spasi-
te¾om sveta. Jeho potrebujem – a preto 
odvraciam poh¾ad od vecí, ktoré ma chcú 
drža� pozadu. Keï to porozumiem, po-
viem s celou vážnos�ou: „Pane, pôjdem 
za tebou, kamko¾vek pôjdeš.“

Peter Masters

A stalo sa, keï išli, že mu povedal ktosi na ceste: 
Pane, pôjdem za tebou, kamko¾vek pôjdeš. (Lukáš 9,57)

Moja prvá misia
           na školách

K
eï som sa zúèastnil v máji tohto 
roku ako jeden z èlenov gedeon-
ského hnutia na stretnutí v Pieš-
�anoch, ve¾mi ma oslovili svedec-

tvá o tom, ako Boh pracuje cez túto 
organizáciu na mnohých miestach vo sve-
te. Dal som si otázku: A èo ja? Ko¾ko Biblií 
som rozdal za uplynulý rok èi dva? Hanbil 
som sa sám pred sebou. Na druhej strane 
práve takéto stretnutie ma správne mot-
ivovalo ku konkrétnym následným krokom.

Zaèalo to modlitbami a skonèilo na 
troch základných školách, kde mi Pán otvo-
ril dvere. Èachtický pán riadite¾ ma privítal 
ve¾mi milým spôsobom. Mal záujem dozve-
die� sa viac o tejto organizácii, a tak som 
mal široký priestor k diskusii. Dohodli sme 
sa, že na druhý stupeò môžem kedyko¾vek 
prís� a ponúknu� žiakom Novú Zmluvu.

Ešte v ten deò som navštívil školu v 
Beckove a Koèovciach a podobne som sa 
stretol s oboma riadite¾kami.

V Koèovciach, malej dedinke v 
blízkosti Nového Mesta nad Váhom, ktorej 
obyvatelia sú prevažne katolíckeho viero-
vyznania, som musel poèíta� s tým, že tu 
možno budem ma� dvere zatvorené. Pani 
riadite¾ka mi povedala, že ona nemá žia-
den problém ak nebude ma� nijaké nám-
ietky ani pán farár, ktorý vyuèuje na škole 
katolícke náboženstvo. Èakalo ma teda 
stretnutie s pánom farárom, ktorý po krát-
kej debate súhlasil a ja som mohol spolu 
s ním ís� na jeho hodinu a rozda� žiakom 23 
Nových zákonov. To je zázrak – aspoò pre 
mòa urèite! Chválil som Boha, že otvoril 
dvere aj na túto školu. Nie je to vôbec 
samozrejmos� rozdáva� Novú Zmluvu 
v evanjelickom preklade priamo na hodine 
katolíckeho náboženstva.

S ve¾kou rados�ou som sa presunul 
ešte do spomínanej ZŠ v Beckove. Tam už 
na mòa èakal pán farár u ktorého bola, 
žia¾, odozva negatívna. Potešilo ma, že na 
škole sa vyuèuje aj evanjelické nábo-
ženstvo a tam som mal dvere otvorené. 
Deti ma privítali s ve¾kým záujmom 
a mnohými otázkami. Strávil som s nimi 
asi 20 minút a mohol som im poveda� 
o najvzácnejšej Knihe kníh, ktorú som 
rozdal v poète 30 kusov.

Pre mòa osobne to bola nová 
skúsenos� a som odhodlaný v tejto službe 
pokraèova� aj na iných školách, hoteloch 
a podobných miestach.

Daniel Volár y



res�anský zbor v Raèi 
pripravil 16. decem-
bra 2006 v Kultúrnom 
stredisku program K

s názvom VIANOÈNÉ DIE�A. 
Pozvali sme 97 detí, ktorých 
adresy nám poskytol Miestny 
úrad, väèšina z nich naše pozvanie 
prijala. Na konci programu, v ktorom deti 
sú�ažili v rôznych hrách, uèili sa pesnièku 
a zahrali sme scénku, ktorej cie¾om bolo 
zamyslie� sa nad pravým zmyslom 
Vianoc, sme de�om odovzdali darèeky. 
Tie zabezpeèila kres�anská charitatívna 
organizácia Samaritan's Purse. Keïže 
nám nejaké darèeky zostali, mohli sme 
obdarova� aj deti, ktoré prišli na program 
bez pozvania a aj deti, ktoré chodia na 
našu nede¾òajšiu besiedku.

Pri vyhodnotení akcie sme museli pri-
zna�, že nie všetko išlo pod¾a našich pred-
stáv a plánov a bolo cíti�, že sme amatéri. 
Modlili sme sa, aby Pán Boh prikryl všetky 
nedostatky a aby to, èo sme chceli de�om 
odovzda�, mohlo by� zasiate ako semienko 
do úrodnej pôdy ich srdieèok.

Na druhej strane sme boli vïaèní za 
príležitos� sa aj touto akciou zvidite¾ni� 
de�om a ich rodièom a tiež novozvole-
nému starostovi mestskej èasti, ktorý aj 
s manželkou prijal naše pozvanie. Niekto-
ré rodiny sme nevideli prvý krát (už boli aj 
na Dni detí) a snáï ani posledný.

Ve¾mi sme ocenili, že sa do tejto 
nemalej akcie zapojilo to¾ko èlenov 
raèianskeho zboru, že sme nepotrebovali 
pomocníkov z iných zborov. To bola asi 
prvá akcia tohto druhu. Vïaka za to 
patrila každej ruke, každej nohe, ktorá sa 
pripojila. A zároveò tým, èo nás niesli na 
modlitbách alebo nás podporili finanène. 
Ale najmä Tomu, ktorého menom sme sa 
de�om i rodièom prihovárali.

(¼ubkinými slovami: „Nemám ilúzie ale ani 
depku.“) Za tých šes� mesiacov sme mohli 
zaži�, že deti sa na klub úprimne tešili, 
mohli sme sa zblíži� a prehåbila sa dôvera 
medzi nami navzájom a mohli sme sa už 
zoznámi� aj s niektorými rodièmi.

Nepochybujeme o tom, že vynalo-
žená námaha a obete za to stoja. Je to 
milos�, že sme hneï zo zaèiatku mohli 
zažíva�, že naše snaženie má zmysel. Na 
prvé stretnutie 10. januára prišlo 10 detí, 
odvtedy sme sa stretávali každú stredu 
popoludní a za ten èas sme mali 25 malých 
návštevníkov. Bolo medzi nimi 5-6 diev-
èat, ktoré prichádzali pravidelne a so zve-
davos�ou èakali na náš príchod na Alstrovu. 
Zažili sme nieko¾ko ozaj pekných a zaují-
mavých situácií, mali sme možnos� sledo-
va�, aké tie deti vlastne sú, èo v nich je, èo 
potrebujú, a aj to, èoho sa im nedostáva. 
A isteže aj deti mohli prija� ve¾a dobrého.

Cez letné prázdniny bude ma� aj náš 
klub prázdniny. Potrebujeme prestávku, 
lebo pripravova� každý týždeò program 
na 3 hodiny, nám veru dalo zabra�. Sme 
vïaèní všetkým, ktorí nám pomáhali

(priamo na klube aj nepriamo napríklad 
opaterou detí). Aj tak si však uvedomu-
jeme, že by sa nedalo takto klub �aha� 
ove¾a dlhšie. Ve¾mi by sme privítali vytvo-
renie dvoch skupín pracovníkov, ktorí by sa 
v službe striedali. Situáciu nám skompli-
kovalo aj to, že jedna vedúca znovu nastú-
pila do zamestnania a druhá èaká die�a. 
Neradi by sme sa však úplne prestali s touto 
službou. Preto pripravujeme 5-dòový klub 
na sídlisku v Raèi v dòoch 27. - 31. augusta 
v popoludòajších hodinách. Veríme, že 
bude ma� rovnako dobrý ohlas ako ten 
minuloroèný „pokus“. Táto akcia by mala 
by� odrazovým mostíkom a pozvánkou na 
Klip-klap klub od septembra… V tejto chvíli 
však s urèitos�ou nevieme poveda�, èi a 
ako sa táto práca znovu rozbehne. 
Prosíme, predkladajte spolu s nami túto 
oblas� Tomu, ktorý chce by� Otcom aj 
týmto de�om, aby po prázdninách nebola 
len žatva, ale aj dos� pracovníkov.

Monika a Peter Kozárovci y

Služba de�om v Raèi

racuje sa naplno. Malí, ve¾kí, bok 
po boku. A teraz už aj stavebná 
firma. Práce na rekonštrukcii cha-Pty v Harmónii sa od jari nezasta-

vili. Veríme, že Pán sa prizná a chata 
bude ešte tento rok pod novou strechou.

Mnohí z vás, ktorí èítate tieto riadky, 
pomáhate svojimi modlitbami, radami, 
povzbudením, darmi a fyzickou prácou. 
Je tomu už tri roky, èo bola chata zverená 
z Božej milosti do našej správy. 
Uplynulých tisíc dní staèilo na to, aby sme 
vycítili, o èom je tento celý projekt a aký 
potenciál sa v nej ukrýva pre budúcnos� 
našich zborov. Èas potvrdil, že „táto 
chata“ sa stala „našou chatou“, a to 
nielen na papieri, ale aj srdcom.

Od jari 2004 sme tu prežili ve¾a 
úžasných chví¾. Aj s Bohom, aj s ¾uïmi. 
Mládežnícke tábory, brigády, zborové 
víkendovky, opekaèky a spoloèné chvíle 
na modlitbách èi pri piesòach sa už 
nezmazate¾ne zapísali do našich pamätí. 
Spoloèenstvo bratskej lásky sa potvrdilo 
medzi nejedným srdcom, ktoré bolo 
dovtedy odcudzené. Medzi mladými 
¾uïmi vznikli priate¾stvá. Áno, i najmenej 
dve srdcia môžu poda� svedectvo o tom, 
ako pobyt práve na „našej chate“ ich 
priviedol k Pánovi Ježišovi Kristovi. To 
všetko sa tu udialo. Prehlbujú sa vz�ahy s 
Bohom i navzájom jeden s druhým. Ba 
viac, vïaka tomuto rekreaènému objektu 
tu mohli zacíti� vôòu Kristovho evanjelia 
už mnohí neveriaci, ktorí odišli oslovení a 
z èasu na èas sa medzi nás vracajú. Mnohí 
mládežníci sa tu uèia manuálne pracova� 
a spolupracova� s ïalšími ¾uïmi na 
jednom projekte.

Urèite nesnívam, ani nepreženiem, ak 
poviem, že chatu sme si ve¾mi ob¾úbili. Pre 
naše zbory sa stala dôležitým nástrojom 
pre uplatnenie Božích zámerov, ktoré nám 
Pán cirkvi zveril. Ovocie, ktoré tu už teraz 
vidíme, nás ve¾mi povzbudzuje a dôveru-
jeme nášmu Pánovi, že rozsiahla rekon-
štrukcia, uprostred ktorej stojíme, bude 
dovàšená pre Božiu slávu a pre našu rados�.

Je leto 2007 a my sme uprostred 
rekonštrukcie. Starú strechu sme v apríli 
rozobrali. Prieèky medzi jednotlivými 
izbami ako i samotný strop sa odstránil. 
Mnohé deti, mládežníci i starci pomáhali 
pri „o�ukávaní“ tehiel, aby sa vyèistili a 
pripravili pre ïalšie použitie.

Nikdy nezabudneme na 10 aprílových 
dní, poèas ktorých 7-èlenná nemecko-
americká pracovná skupina robila jeden 
zázrak za druhým. Ich výkon a nasadenie 
sa nám stali vzorom a inšpiráciou. Vzali si 
dovolenky len pre to, aby nám prišli 
pomôc� pri budovaní Božieho diela.

O jednotlivých brigádach, ktoré 
zorganizovali bratia zo zborov z rôznych 
èastí Slovenska a ktoré sa majú toto leto 
ešte len uskutoèni�, by som mohol ve¾a 
písa� „èernidlom a perom“. Jednu sobotu 
tu pracovalo 40 párov usilovných rúk. Ako 
v knihe Nehemiáša.

Chcel by som vás požiada� o modli-
tebnú podporu tohto diela. Rekonštrukcia 
chaty v Harmónii je pre nás všetkých 
ve¾kým krokom viery, ktorý sme neurobili 
ani s kalkulaèkou v ruke, ani s naplneným 
bankovým úètom, ale v poslušnosti voèi 
Pánovej vôli.

Na otázku, èi máme potrebné finan-
cie na rekonštrukciu chaty, musíme jasne 
odpoveda�, že nie. Na otázku, èi máme 

Rekonštrukcia chaty v Harmónii
aktuálna správa, jún 2007

potrebné prís¾uby na pomoc od ¾udí, 
musíme rovnako odpoveda�, že nie. Na 
otázku, èi stoja za nami bohatí 
„západniari“, musíme poveda�, že nie. 
Ale na otázku, èi máme ve¾kého Boha, 
vám môžeme celkom hlasne poveda�, že 
ÁNO. A tento Boh nás nesklame. Nevieme 
a netušíme, ako Boh naplní naše potreby, 
ale už dopredu sa radujeme, že On sa 
postará (1M 22,8.14).

Náš plán pre rok 2007 zahàòa 
zastrešenie zrekonštruovanej chaty novou 
strechou, aby sme v prácach mohli pokra-
èova� aj po príchode zimy i po novom roku. 
Tak, ako nám financie budú dovo¾ova�, 
budeme pokraèova�. Do zimy by sme chceli 
vykona� nasledujúce práce: Prístavbu 
zádveria na južnej strane, prístavbu scho-
diska na západnej strane budovy, nový 
strop na 1. poschodí, nadstavbu 2. poscho-
dia, prístavbu podpivnièenej terasy na 
východnej strane, konštrukciu novej 
strechy s podkrovným poschodím a osade-
nie okien, vchodových a balkónových dve-
rí. Zatia¾ ide len o hrubú stavbu všetkých 
spomenutých prác. Odborníci tvrdia, že 
pre zrealizovanie tohto plánu do novembra 
nám na úète chýba ešte asi jeden milión 
korún.

Ako bratia, ktorí dohliadame na 
rozvíjajúce sa dielo viery uprostred nás a 
na úsilnú prácu lásky, stojíme pred Ním v 
radostnom úžase nad tým, ako sa k nám 
priznáva. Rekonštrukcia chaty v Harmónii 
je predmetom mnohých pravidelných 
modlitieb a úprimných obetí mnohých 
bratov, sestier, mládeže i detí. Veríme, že 
Pán sa prizná k tomu, èo On sám vypôsobil 
v našich srdciach.

Jozef Abrman y

Akcia VIANOÈNÉ DIE�A pre nás nezna-
menala koniec, vyvrcholenie úsilia, skôr 
zaèiatok. Èoho? Viacerí v našom zbore už 
dlhšie cítili potrebu venova� sa de�om 
z Raèe pravidelne. A tak sme sa s ve¾kým 
oèakávaním, ale aj istými obavami pustili 
do prípravy vo¾noèasového klubu pre deti 
od 8 do 12 rokov v zborovom dome na 
Alstrovej ulici v snahe poskytnú� de�om to, 
èo máme – svoj èas, svoju pozornos� a 
nieèo z toho, èo sami vieme. Využili sme 
kontakty získané z vianoènej akcie, rozpo-
slali sme pozvánky tým istým de�om, 
vymysleli sme názov klubu, aby sa dobre 
pamätal a snažili sme sa zakaždým pripra-
vi� taký program, aby našich návštevníkov 
zaujal. Spolu vyrábame rôzne drobné vý-
robky, ktorými je možné poteši� blízkych, 
hráme sa rôzne skupinové a spoloèenské 
hry, objavujeme a riešime rôzne záhady, 
spievame kres�anské pesnièky, èítame a 
rozprávame pouèné biblické príbehy, de-
batujeme na zaujímavé témy. Ak vás to 
zaujíma podrobnejšie (a máte prístup na 
internet), struèné správy z každého týždòa 
si môžete preèíta� a fotky poprezera� na 
stránke  . 

Požehnanie z tejto služby sa prejavuje 
na dvoch stranách. Vyskytol sa ïalší 
priestor pre aktívnu službu sestier. 
�ahúòmi sa stali Monika Kozárová a ¼ubka 
Vyhnánková, ale pripojili sa aj ïalší bratia 
a sestry. Ukazuje sa, že poctivá príprava si 
vyžaduje skutoène ve¾ké nasadenie a nie je 
možné takúto prácu utiahnu� bez podpory 
širšieho spoloèenstva. Na druhej strane 
vznikol priestor k pokraèujúcej službe de-
�om, ktoré inde nemajú príležitos� poèu� 

o Božej láske. Skoro všetky deti pochádza-
jú z neúplných alebo nefunkèných rodín. 
Majú ve¾a energie, sú temperamentné, 
niektoré aj konfliktné. Musia sa uèi� 
vzájomne sa rešpektova� v kolektíve, 
sústredi� sa na tvorivú prácu alebo na 
poèúvanie biblických príbehov (lebo nevy-
rástli v besiedke) a podriadi� sa vedúcim, 
dokonca sme mali aj takú skúsenos�, že sa 
nevedia ani hra�. Je to beh na dlhé trate, 
ktorý vyžaduje vytrvalos� a trpezlivos�. 

www.kzraca.sk/klub

Ïalšie aktuálne správy nájdete priebežne na www.berea.sk/chata



res�anský zbor v Raèi 
pripravil 16. decem-
bra 2006 v Kultúrnom 
stredisku program K

s názvom VIANOÈNÉ DIE�A. 
Pozvali sme 97 detí, ktorých 
adresy nám poskytol Miestny 
úrad, väèšina z nich naše pozvanie 
prijala. Na konci programu, v ktorom deti 
sú�ažili v rôznych hrách, uèili sa pesnièku 
a zahrali sme scénku, ktorej cie¾om bolo 
zamyslie� sa nad pravým zmyslom 
Vianoc, sme de�om odovzdali darèeky. 
Tie zabezpeèila kres�anská charitatívna 
organizácia Samaritan's Purse. Keïže 
nám nejaké darèeky zostali, mohli sme 
obdarova� aj deti, ktoré prišli na program 
bez pozvania a aj deti, ktoré chodia na 
našu nede¾òajšiu besiedku.

Pri vyhodnotení akcie sme museli pri-
zna�, že nie všetko išlo pod¾a našich pred-
stáv a plánov a bolo cíti�, že sme amatéri. 
Modlili sme sa, aby Pán Boh prikryl všetky 
nedostatky a aby to, èo sme chceli de�om 
odovzda�, mohlo by� zasiate ako semienko 
do úrodnej pôdy ich srdieèok.

Na druhej strane sme boli vïaèní za 
príležitos� sa aj touto akciou zvidite¾ni� 
de�om a ich rodièom a tiež novozvole-
nému starostovi mestskej èasti, ktorý aj 
s manželkou prijal naše pozvanie. Niekto-
ré rodiny sme nevideli prvý krát (už boli aj 
na Dni detí) a snáï ani posledný.

Ve¾mi sme ocenili, že sa do tejto 
nemalej akcie zapojilo to¾ko èlenov 
raèianskeho zboru, že sme nepotrebovali 
pomocníkov z iných zborov. To bola asi 
prvá akcia tohto druhu. Vïaka za to 
patrila každej ruke, každej nohe, ktorá sa 
pripojila. A zároveò tým, èo nás niesli na 
modlitbách alebo nás podporili finanène. 
Ale najmä Tomu, ktorého menom sme sa 
de�om i rodièom prihovárali.

(¼ubkinými slovami: „Nemám ilúzie ale ani 
depku.“) Za tých šes� mesiacov sme mohli 
zaži�, že deti sa na klub úprimne tešili, 
mohli sme sa zblíži� a prehåbila sa dôvera 
medzi nami navzájom a mohli sme sa už 
zoznámi� aj s niektorými rodièmi.

Nepochybujeme o tom, že vynalo-
žená námaha a obete za to stoja. Je to 
milos�, že sme hneï zo zaèiatku mohli 
zažíva�, že naše snaženie má zmysel. Na 
prvé stretnutie 10. januára prišlo 10 detí, 
odvtedy sme sa stretávali každú stredu 
popoludní a za ten èas sme mali 25 malých 
návštevníkov. Bolo medzi nimi 5-6 diev-
èat, ktoré prichádzali pravidelne a so zve-
davos�ou èakali na náš príchod na Alstrovu. 
Zažili sme nieko¾ko ozaj pekných a zaují-
mavých situácií, mali sme možnos� sledo-
va�, aké tie deti vlastne sú, èo v nich je, èo 
potrebujú, a aj to, èoho sa im nedostáva. 
A isteže aj deti mohli prija� ve¾a dobrého.

Cez letné prázdniny bude ma� aj náš 
klub prázdniny. Potrebujeme prestávku, 
lebo pripravova� každý týždeò program 
na 3 hodiny, nám veru dalo zabra�. Sme 
vïaèní všetkým, ktorí nám pomáhali

(priamo na klube aj nepriamo napríklad 
opaterou detí). Aj tak si však uvedomu-
jeme, že by sa nedalo takto klub �aha� 
ove¾a dlhšie. Ve¾mi by sme privítali vytvo-
renie dvoch skupín pracovníkov, ktorí by sa 
v službe striedali. Situáciu nám skompli-
kovalo aj to, že jedna vedúca znovu nastú-
pila do zamestnania a druhá èaká die�a. 
Neradi by sme sa však úplne prestali s touto 
službou. Preto pripravujeme 5-dòový klub 
na sídlisku v Raèi v dòoch 27. - 31. augusta 
v popoludòajších hodinách. Veríme, že 
bude ma� rovnako dobrý ohlas ako ten 
minuloroèný „pokus“. Táto akcia by mala 
by� odrazovým mostíkom a pozvánkou na 
Klip-klap klub od septembra… V tejto chvíli 
však s urèitos�ou nevieme poveda�, èi a 
ako sa táto práca znovu rozbehne. 
Prosíme, predkladajte spolu s nami túto 
oblas� Tomu, ktorý chce by� Otcom aj 
týmto de�om, aby po prázdninách nebola 
len žatva, ale aj dos� pracovníkov.

Monika a Peter Kozárovci y

Služba de�om v Raèi

racuje sa naplno. Malí, ve¾kí, bok 
po boku. A teraz už aj stavebná 
firma. Práce na rekonštrukcii cha-Pty v Harmónii sa od jari nezasta-

vili. Veríme, že Pán sa prizná a chata 
bude ešte tento rok pod novou strechou.

Mnohí z vás, ktorí èítate tieto riadky, 
pomáhate svojimi modlitbami, radami, 
povzbudením, darmi a fyzickou prácou. 
Je tomu už tri roky, èo bola chata zverená 
z Božej milosti do našej správy. 
Uplynulých tisíc dní staèilo na to, aby sme 
vycítili, o èom je tento celý projekt a aký 
potenciál sa v nej ukrýva pre budúcnos� 
našich zborov. Èas potvrdil, že „táto 
chata“ sa stala „našou chatou“, a to 
nielen na papieri, ale aj srdcom.

Od jari 2004 sme tu prežili ve¾a 
úžasných chví¾. Aj s Bohom, aj s ¾uïmi. 
Mládežnícke tábory, brigády, zborové 
víkendovky, opekaèky a spoloèné chvíle 
na modlitbách èi pri piesòach sa už 
nezmazate¾ne zapísali do našich pamätí. 
Spoloèenstvo bratskej lásky sa potvrdilo 
medzi nejedným srdcom, ktoré bolo 
dovtedy odcudzené. Medzi mladými 
¾uïmi vznikli priate¾stvá. Áno, i najmenej 
dve srdcia môžu poda� svedectvo o tom, 
ako pobyt práve na „našej chate“ ich 
priviedol k Pánovi Ježišovi Kristovi. To 
všetko sa tu udialo. Prehlbujú sa vz�ahy s 
Bohom i navzájom jeden s druhým. Ba 
viac, vïaka tomuto rekreaènému objektu 
tu mohli zacíti� vôòu Kristovho evanjelia 
už mnohí neveriaci, ktorí odišli oslovení a 
z èasu na èas sa medzi nás vracajú. Mnohí 
mládežníci sa tu uèia manuálne pracova� 
a spolupracova� s ïalšími ¾uïmi na 
jednom projekte.

Urèite nesnívam, ani nepreženiem, ak 
poviem, že chatu sme si ve¾mi ob¾úbili. Pre 
naše zbory sa stala dôležitým nástrojom 
pre uplatnenie Božích zámerov, ktoré nám 
Pán cirkvi zveril. Ovocie, ktoré tu už teraz 
vidíme, nás ve¾mi povzbudzuje a dôveru-
jeme nášmu Pánovi, že rozsiahla rekon-
štrukcia, uprostred ktorej stojíme, bude 
dovàšená pre Božiu slávu a pre našu rados�.

Je leto 2007 a my sme uprostred 
rekonštrukcie. Starú strechu sme v apríli 
rozobrali. Prieèky medzi jednotlivými 
izbami ako i samotný strop sa odstránil. 
Mnohé deti, mládežníci i starci pomáhali 
pri „o�ukávaní“ tehiel, aby sa vyèistili a 
pripravili pre ïalšie použitie.

Nikdy nezabudneme na 10 aprílových 
dní, poèas ktorých 7-èlenná nemecko-
americká pracovná skupina robila jeden 
zázrak za druhým. Ich výkon a nasadenie 
sa nám stali vzorom a inšpiráciou. Vzali si 
dovolenky len pre to, aby nám prišli 
pomôc� pri budovaní Božieho diela.

O jednotlivých brigádach, ktoré 
zorganizovali bratia zo zborov z rôznych 
èastí Slovenska a ktoré sa majú toto leto 
ešte len uskutoèni�, by som mohol ve¾a 
písa� „èernidlom a perom“. Jednu sobotu 
tu pracovalo 40 párov usilovných rúk. Ako 
v knihe Nehemiáša.

Chcel by som vás požiada� o modli-
tebnú podporu tohto diela. Rekonštrukcia 
chaty v Harmónii je pre nás všetkých 
ve¾kým krokom viery, ktorý sme neurobili 
ani s kalkulaèkou v ruke, ani s naplneným 
bankovým úètom, ale v poslušnosti voèi 
Pánovej vôli.

Na otázku, èi máme potrebné finan-
cie na rekonštrukciu chaty, musíme jasne 
odpoveda�, že nie. Na otázku, èi máme 
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potrebné prís¾uby na pomoc od ¾udí, 
musíme rovnako odpoveda�, že nie. Na 
otázku, èi stoja za nami bohatí 
„západniari“, musíme poveda�, že nie. 
Ale na otázku, èi máme ve¾kého Boha, 
vám môžeme celkom hlasne poveda�, že 
ÁNO. A tento Boh nás nesklame. Nevieme 
a netušíme, ako Boh naplní naše potreby, 
ale už dopredu sa radujeme, že On sa 
postará (1M 22,8.14).

Náš plán pre rok 2007 zahàòa 
zastrešenie zrekonštruovanej chaty novou 
strechou, aby sme v prácach mohli pokra-
èova� aj po príchode zimy i po novom roku. 
Tak, ako nám financie budú dovo¾ova�, 
budeme pokraèova�. Do zimy by sme chceli 
vykona� nasledujúce práce: Prístavbu 
zádveria na južnej strane, prístavbu scho-
diska na západnej strane budovy, nový 
strop na 1. poschodí, nadstavbu 2. poscho-
dia, prístavbu podpivnièenej terasy na 
východnej strane, konštrukciu novej 
strechy s podkrovným poschodím a osade-
nie okien, vchodových a balkónových dve-
rí. Zatia¾ ide len o hrubú stavbu všetkých 
spomenutých prác. Odborníci tvrdia, že 
pre zrealizovanie tohto plánu do novembra 
nám na úète chýba ešte asi jeden milión 
korún.

Ako bratia, ktorí dohliadame na 
rozvíjajúce sa dielo viery uprostred nás a 
na úsilnú prácu lásky, stojíme pred Ním v 
radostnom úžase nad tým, ako sa k nám 
priznáva. Rekonštrukcia chaty v Harmónii 
je predmetom mnohých pravidelných 
modlitieb a úprimných obetí mnohých 
bratov, sestier, mládeže i detí. Veríme, že 
Pán sa prizná k tomu, èo On sám vypôsobil 
v našich srdciach.

Jozef Abrman y

Akcia VIANOÈNÉ DIE�A pre nás nezna-
menala koniec, vyvrcholenie úsilia, skôr 
zaèiatok. Èoho? Viacerí v našom zbore už 
dlhšie cítili potrebu venova� sa de�om 
z Raèe pravidelne. A tak sme sa s ve¾kým 
oèakávaním, ale aj istými obavami pustili 
do prípravy vo¾noèasového klubu pre deti 
od 8 do 12 rokov v zborovom dome na 
Alstrovej ulici v snahe poskytnú� de�om to, 
èo máme – svoj èas, svoju pozornos� a 
nieèo z toho, èo sami vieme. Využili sme 
kontakty získané z vianoènej akcie, rozpo-
slali sme pozvánky tým istým de�om, 
vymysleli sme názov klubu, aby sa dobre 
pamätal a snažili sme sa zakaždým pripra-
vi� taký program, aby našich návštevníkov 
zaujal. Spolu vyrábame rôzne drobné vý-
robky, ktorými je možné poteši� blízkych, 
hráme sa rôzne skupinové a spoloèenské 
hry, objavujeme a riešime rôzne záhady, 
spievame kres�anské pesnièky, èítame a 
rozprávame pouèné biblické príbehy, de-
batujeme na zaujímavé témy. Ak vás to 
zaujíma podrobnejšie (a máte prístup na 
internet), struèné správy z každého týždòa 
si môžete preèíta� a fotky poprezera� na 
stránke  . 

Požehnanie z tejto služby sa prejavuje 
na dvoch stranách. Vyskytol sa ïalší 
priestor pre aktívnu službu sestier. 
�ahúòmi sa stali Monika Kozárová a ¼ubka 
Vyhnánková, ale pripojili sa aj ïalší bratia 
a sestry. Ukazuje sa, že poctivá príprava si 
vyžaduje skutoène ve¾ké nasadenie a nie je 
možné takúto prácu utiahnu� bez podpory 
širšieho spoloèenstva. Na druhej strane 
vznikol priestor k pokraèujúcej službe de-
�om, ktoré inde nemajú príležitos� poèu� 

o Božej láske. Skoro všetky deti pochádza-
jú z neúplných alebo nefunkèných rodín. 
Majú ve¾a energie, sú temperamentné, 
niektoré aj konfliktné. Musia sa uèi� 
vzájomne sa rešpektova� v kolektíve, 
sústredi� sa na tvorivú prácu alebo na 
poèúvanie biblických príbehov (lebo nevy-
rástli v besiedke) a podriadi� sa vedúcim, 
dokonca sme mali aj takú skúsenos�, že sa 
nevedia ani hra�. Je to beh na dlhé trate, 
ktorý vyžaduje vytrvalos� a trpezlivos�. 

www.kzraca.sk/klub

Ïalšie aktuálne správy nájdete priebežne na www.berea.sk/chata
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Tento príbeh pochádza z Filipín a má 
mnoho verzií. Každá má však tú istú pointu. 
Iste neunikne žiadnemu èitate¾ovi…

 istej krajine žila skupina ¾udí, ktorí sa nazývali rybármi. A h¾a, vo 
vodách okolo nich žilo mnoho rýb. Rieky, jazerá i more ich bolo plné. 
A tie ryby boli hladné. Rok èo rok sa títo takzvaní rybári 
zhromažïovali a besedovali o svojom poslaní chyta� ryby, o hojnosti 

rýb a o tom, ako by sa rybaèka mala správne robi�. Sústavne h¾adali a vyvíjali 
novšie a výstižnejšie definície rybaèky. Usporadúvali drahé celoštátne a 
svetové konferencie, kde sa diskutovalo o rybách a propagovala sa rybaèka a 
prednášalo sa o rôznych metódach lovenia rýb.

Potom si rybári vybudovali krásne ve¾ké budovy, ktoré sa volali „Rybárske 
centrá“. Išlo im predsa o to, aby sa každý stal rybárom a aby každý rybár lovil 
ryby. Avšak jednu vec nerobili  nepustili sa do chytania rýb! Tí, èo mali ve¾kú 
víziu a odvahu reèni� na verejnosti, zriadili výbor na vysielanie rybárov na 
miesta, kde bolo ve¾a rýb. Diskutovali o myšlienke lovu rýb v ïalekých 
potokoch a jazerách, kde žilo ve¾a rýb odlišnej farby. Najímali na odbornú 
èinnos� pracovníkov, ale ani èlenovia výboru ani zamestnanci nechytali ryby.

Potom rybári založili ve¾ké vydavate¾stvá a tlaèiarne, kde sa vydávali 
rybárske príruèky. Najväèší odborníci mávali pravidelne ve¾ké prednášky s 
rybárskou tematikou. Mnohí, ktorí sa cítili by� oslovení, na to zareagovali a 
boli vyslaní na rybaèku. Ale podobne ako rybári u nich doma, ani oni naozaj 
nechytali ryby. Iní tiež chceli by� súèas�ou rybárskej spoloènosti, ale cítili sa 
by� povolaní k výrobe rybárskej výstroje. Iní prijali, že ich úlohou je 
nadväzova� s rybami priate¾ské vz�ahy, aby ryby pochopili rozdiely medzi 
dobrými a zlými rybármi.

Po jednej strhujúcej prednáške s témou „Nevyhnutnos� rybolovu“ jeden 
mladík opustil zhromaždenie a vydal sa na ryby. Na druhý deò prišiel so 
správou, že ulovil dva krásne kusy. Dostal poctu za svoj kapitálny úlovok a 
naplánovali mu vystúpenia na všetkých významných podujatiach, kde mal 
hovori� o tom, ako sa mu to podarilo. Tak prestal chodi� na ryby, aby mal èas 
zdie¾a� sa so svojou skúsenos�ou. Ako ocenenie za jeho výnimoènú skúsenos� 
bol prijatý aj do Hlavného rybárskeho výboru.

Treba uzna�, že mnohí rybári podstupovali obete a èelili najrôznejším 
�ažkostiam. Niektorí žili blízko vody a denne znášali zápach màtvych rýb. 
Zniesli aj posmech tých, èo kritizovali „rybárske kluby“, ktoré nikdy nechytili 
ani jednu rybu.

Robili si starosti o tých, ktorí strácali záujem o pravidelné týždenné 
stretnutia, kde sa hovorilo o rybaèke. Predstavte si, ako sa museli cíti�, keï 
raz ktosi vyhlásil, že tí, èo nechytajú ryby, sa nemajú preèo nazýva� rybármi, 
bez oh¾adu na to, èo o tom hovoria? Ale zdalo sa, že kúsok pravdy na tom 
bude. Môže by� rybárom ten, èo rok za rokom neuloví ani rybu?

Túto otázku si musím položi�, keï stojím pred zrkadlom: „Som rybárom? 
Chytil som v nedávnej dobe nejakú rybu?“ Veï èi Pán nepovedal: „Poïte za 
mnou a urobím z vás rybárov ¾udí.“? Cirkev tu nie je na to aby stavala budovy 
a reènila o evanjelizácii. Nie je ani povolaná organizova� nekoneèné 
programy, semináre o raste cirkvi, debaty o odchýlkach v uèení, kým ¾udské 
duše hynú ako ryby. Cirkev má naplni� Kristovo Ve¾ké poverenie a „lovi�“ 
¾udí. Dajme sa do toho!                       y

V

Podobenstvo 
o rybároch

SPRÁVY
z ïalekého sveta

IZRAEL: Návrh zákona proti evanjelizácii

V Izraeli je v súèasnosti proti zákonu 
evanjelizácia mladistvých a ponúkanie peòa-
zí alebo materiálnych výhod za obrátenie na 
iné náboženstvo. Teraz ortodoxná strana Šás 
(tretia najväèšia strana v Knessete spolu-
pracujúca s pravicovou stranou Likud) chce 
postavi� mimo zákon všetok „prozelytiz-
mus“ v krajine. "Èi kres�ania prichádzajúci 
zvonka, alebo židovskí obrátenci pracujúci 
v Izraeli, všetci usilujú o tom isté - znièi� 
každú stopu a pamä� ¾udu Izraela, a chcú to 
dosiahnu� obracaním Židov," tvrdí vo svojom 
zdôvodnení návrhu poslanec Yakov Margi. 
„Nemáme na výber, musíme rozšíri� pravidlá 
zakazujúce prozelytizmus medzi de�mi aj 
na dospelých.“

S tým súvisia ïalšie správy. Predsed-
níèka Severoamerickej islamskej spoloènosti 
vo svojej prednáške na Harvardskej Kenne-
dyho škole politických vied (Kennedy School 
of Government) varoval Izrael a Židov pred 
ešte väèším nebezpeèenstvom: konzervatív-
nymi kres�anmi. „Kres�ania z pravého krídla 
sú ve¾mi riskantní spojenci pre amerických 
Židov, lebo v skutoènosti sú antisemitsky 
zameraní a Židov nemajú radi,“ vyhlásila na 
univerzitnom podujatí Ingrid Mattson, ktorá 
konvertovala z katolicizmu na Islam. V poz-
vánke na jej prednášku bol citovaný èasopis 
Newsweek, ktorý ju charakterizoval ako 
„vyslankyòu Islamu na Západe, kážucu tole-
ranciu a porozumenie.“

(Christianity Today, YNet News)

ÈÍNA: Nové príležitosti pre evanjelium

Èínska vláda podporuje dve dobré veci: 
morálne hodnoty a schopnos� komunikácie 
v anglickom jazyku. Tak sa ponúkajú zahra-
nièným kres�anom príležitosti k vstupu do 
krajiny pri úèasti na vládou podporovaných 
programoch. Mnohé miestne komunity tak 
dostali materiálnu pomoc a na školách sa 
rozbehli programy propagujúce kres�anské 
hodnoty. Ale neoficiálne domové zbory 
v Èíne sú vládou šikanované a ich vodcovia sú 
èasto pokutovaní ba aj väznení.

(Bridgeway Publications, CNEC)

INDONÉZIA: Cirkev na smetisku

Indonézska komunita pozostávajúca asi 
z 6000 ¾udí, ktorí sa živia prevažne recyklo-
vaním odpadu z obrovského smetiska, sa 
pomaly mení pod vplyvom láskavého miest-
neho zboru. Založilo ho v roku 1993 šes� 
¾udí, ktorí sa stretávali v prenajatom dome. 
Dnes má zbor 1500 èlenov, spravuje základ-
nú školu, dva sirotince, dva domovy dôchod-
cov, kliniku a uèòovskú školu.

(Bridgeway Publications, Compassion)

   


