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Poďme viac využívať čas 

a venujme 

5 minút
denne modlitbe 

za Slovensko. 

Poďme do zápasu za náš národ, 

za naše rodiny, za našu mládež. 

Viac na stranách 2-3  >>

pre vedúcich spoločenstiev 
a ľudí v duchovnej službe
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Začali sme ďalší rok v našich životoch, 
neviem ktorý v poradí je u Teba a ani 
neviem aký bude. Viem ale, že je to pre 
každého z nás veľkou príležitosťou. Je 
na každom z nás ako túto príležitosť 
uchopíme, ako sa postavíme k minútam, 
hodinám, dňom a mesiacom ktoré sú pre 
nás darom. Ako si ty a ja vážime čas? Čas 
sa nedá zastaviť, nedá sa vrátiť, nedá sa 
opakovať. Myslím, že pre zrelého kresťa-
na je dôležité vedieť zodpovedne naplniť 
čas. Možno to stojí za pokus snažiť sa 
v tomto smere urobiť kroky, možno viac 
plánovať a následne byť za naše plány 
a predsavzatia zodpovední. Nebojme sa 
meniť veci, ktoré sme zaužívali niekedy aj 
dlhé roky a mesiace. Stále je čo zlepšovať 

a stále je možnosť zefektívňovať. Benja-
min Franklin povedal: „Času máme veľa, 
len ho málo využívame.“ 
Predstavme si, ak by každý kresťan na 
Slovensku denne venoval 5 minút svojho 
času modlitbe za požehnanie nášho 
národa. Päť minút ďakovania, prosby, 
chvály. To by bol poriadny nápor. Ak by 
sa modlilo „len“ 400 000 ľudí, denne by to 
bolo 2 milióny minút, čo je 33 333 hodín 
a to je 1 388 dní,  to sú necelé 4 roky. Štyri 
roky nepretržitých modlitieb za jeden 
deň. Neverím, že by odozva nebola žiad-
na, neverím, že by sme ostali ako národ 
taký istý. Verím, že milosť a požehnanie 
nášho Pána by premieňala naše dediny 
a mestá. Verím, že srdce Európy by bolo 

ÚVODNÍK, alebo 5 minút za Slovensko

postupne uzdravené zo všetkého čo ho 
sužuje a bolí. A následne ako je úlohou 
srdca čerpať krv do celého organizmu 
a pľúc a tým zabezpečiť dostatočné 
množstvo kyslíka a výživy pre všetky 
tkanivá a orgány, tak by mohlo Slovensko 
byť požehnaním pre naše blízke a možno 
aj vzdialenejšie okolie. Prečo to neskúsiť? 
Prečo nemôžeme začať my? Prečo nie ja? 
Prečo nie naše spoločenstvá?
Ideme spoločne do toho? Poďme viac 
využívať čas a venujme 5 minút denne 
modlitbe za Slovensko. Poďme do zápasu 
za náš národ, za naše rodiny, za našu 
mládež. Ak veríme, že Pán Boh počuje 
volanie svojho ľudu, tak verím, že ovocie 
modlitieb bude posilou a nádejou pre 

lepšiu budúcnosť. V prvom Jánovom liste lepšiu budúcnosť. V prvom Jánovom liste 
čítame: „Toto som vám napísal, aby ste 
vedeli, že máte večný život vy, čo veríte 
v meno Božieho Syna. A toto je dôvera, 
ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď 
o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak 
vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek 
prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo 
sme ho žiadali.“ Nech sú tieto slová pre 
nás povzbudením do zápasu.  

Ján Buc
ilustračné foto:

www.slovakia.travel / Daniel Hajdúch
www.quiksilver.com

Slovensko / Vysoké Tatry



Na čo som tu na zemi?
Návrh na tematické stretko

Pokračovanie témy
Stretko pre birmovancov alebo začiatočníkov vo viere.

1. Otázka EXISTENCIE – prečo som na 
žive?  Nie je nijak novou otázkou.  Ľudia si 
ju kladú už tisícky rokov.  Rovnako na tom 
bol aj Jeremiáš 20:18: „Prečože som vyšiel 
z lona vidieť bolesť a utrpenie, 
aby sa v hanbe míňali moje dni?”  aby sa v hanbe míňali moje dni?”  aby sa v hanbe míňali moje dni?”
Určite sa vyskytli v tvojom živote mo-
menty, kedy si sa cítil podobne a kládol si 
si otázky tipu:  Narodil som sa len preto, 
aby som mal problémy?  Som tu na tejto 
zemi, iba preto aby som sa trápil a stre-
soval.  
Život bez cieľa, nie je hodný žitia! Tento 
fakt doslovne platí u ľudí, ktorí spáchali 
samovraždu.
Ľudia sa snažia zodpovedať otázku vlast-
nej existencie, žiaľ vynechávajú pri tom 
Boha a tak sa snažia prísť celej veci na kĺb.
Možno aj ty si sa pokúšal prísť na to jed-
ným z týchto prístupov:

dobudnúť majetok.”  
Problém s týmito prístupmi je v tom, že 
sľubujú rôzne potešenia, výhody, ale ne-
riešia fakt, že človek raz zomrie a čo bude 
potom. Aj najbohatší človek planéty 
nemusí zomrieť šťastný. 
C. Individualistický prístup - snažíš 
si vytvoriť svoj vlastný zmysel života.  
Existuje veľa odbornej literatúry ktorá 
ti k tomu dopomôže.  Ponúkajú takýto 
vzorec – objav svoje sny, chod za svojimi 
cieľmi, buď ambiciózny, ver tomu, čo 
chceš dosiahnuť, poznaj svoje silné strán-
ky,  nikdy sa nevzdávaj, nadchni pre svoju 
vec druhých.  Toto všetko sú dobré rady, 
a ak sa budeš podľa nich riadiť, budeš 
úspešný v živote. Je však veľký rozdiel 
medzi tým byť úspešný a poznať zmysel 
života! Môžeš byť veľmi inteligentný, 
môžeš byť úspešný, môžeš byť braný 
v partii a predsa nemusíš vedieť odpoveď 
na otázku „Prečo som tu na 
zemi?“  Čo 
tým myslel 
Boh, keď 
ma šupol na 
zem?  
Poznať 
zmysel 
života je viac 
ako osobné 

A. Mystický prístup – mystický prístup 
hovorí: “zahĺb sa do svojej duše a poznáš 
zmysel svojej existencie.”   Na tomto si 
zakladajú rôzne orientálne náboženstvá. 
Ale poznať zmysel vlastnej existencie je 
viac ako len skúmanie svojej duše.  
B. Filozofický prístup – je reprezentova-
ný rôznymi filozofickými smermi.
• Existencionalisti tvrdia, “zmyslom je 
prežiť čo najdlhšie.”   
• Naturalisti hovoria, “zmyslom je repro-
dukovať sa.”  Inak povedané, sme tu len 
z biologických dôvodov.  
• Hedonisti píšu, “zmyslom je mať poteše-
nie – zabávať 
sa a užívať si” 
• Materia-
listi hovoria, 
“Zmyslom 
života je na-

naplnenie.  Je to viac ako osobné šťastie.  
A dokonca viac ako pokoj mysle.
Bol si stvorený Bohom a bol si stvo-
rený pre neho a si tu kvôli Jeho cieľu.  
Pokiaľ nepochopíš túto vec,  tvoj život 
Ti nebude dávať zmysel.  Poďme sa na 
to pozrieť z blízka.
Prečo nás tu Boh chce mať?  Prečo žijeme 
na tejto planéte?  
V Písme stojí: „Pán všetko stvoril pre svoj 
cieľ ”  (Príslovia 16,4).
Boh nikdy nič 
neurobil bez 
určitého zámeru 
(cieľa). Každá 
skala má svoje 
určenie, cieľ, 
taktiež každá 
rastlina, každé 
zviera a ak 
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Každý človek si skôr, či neskôr v živote položí tri otázky:  
1) Otázku existencie – prečo som na žive?  
2) Otázku významu  – záleží niekomu, že žijem?   
3) Otázku cieľa – čo je mojim cieľom?
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si nažive, tak aj tvoj život má cieľ (zámer). 
Ak chceš vedieť, či má Boh ešte stále pre 
tvoj život cieľ (zámer, určenie), daj si ruku 
na srdce (vyskúšaj si srdce), ak ti ešte stále 
bije, tak ešte stále trvá Boží zámer pre 
tvoj život.  
Božie pohnútky sú jasné! Pozri sa na 
nasledujúci verš, Ef 1:4 – „veď v Ňom si nás 
ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme 
boli pred Jeho tvárou svätí a nepoškvrnení 
v láske.“ 
Boh ťa stvoril na to, aby ťa mohol 
milovať! Bol si stvorený na to, aby si bol 
milovaný Bohom. Boh je láska a chcel 
stvoriť niečo, čo by mohol milovať, a tak 
stvoril teba. On ťa nepotreboval. On 
nebol osamotený, ale napriek tomu ťa 
stvoril, aby ťa miloval. On ťa chcel. Toto 
je najdôležitejšia vec, musíš pochopiť, 
že toto je to, prečo si tu na zemi – byť 
milovaný Bohom.

2.  Druhou kľúčovou otázkou našich živo-
tov je HODNOTA  (VÝZNAM) našich živo-
tov. Stojí môj život za to? (Má môj život 
význam?). Izaiáš sa pýtal na to tiež: verš 
49:4a hovorí: „...všetka moja práca vyzerá 
byť taká zbytočná. Svoju silu som zbytočne 
premrhal na nič, pre žiaden zámer“. Tvoj premrhal na nič, pre žiaden zámer“. Tvoj premrhal na nič, pre žiaden zámer“
život má zmysel a cieľ, a ak ho ty nemáš 
a nevieš, prečo ťa Boh stvoril a dal na 
túto planétu, tak ti to celé naozaj nedáva 
zmysel (tvoj život nedáva zmysel).
Ak chceš vedieť, aký má tvoj život pre 
Boha význam, pozri  sa do Písma. 
Boh hovorí: „Ja som tvoj stvoriteľ. Sformo-
val som ťa v materskom lone a pomáham 
ti“ (par. Iz 44,2). Boh sa o teba staral už ti“ (par. Iz 44,2). Boh sa o teba staral už ti“

vo svojej mysli pri tom, ako ťa vytváral. 
Boh rozvrhol (naplánoval) každý tvoj deň 
pred tým, ako si začal dýchať. Tak takýto 
význam má pre Boha tvoj život! Má to 
význam aj pre teba? Stvoril ťa na to, aby 
ťa miloval a biblia hovorí o tom, že tebe 
by to malo pridať na pochopení významu  

vlastného bytia. On vidí všetko v tvojom 
živote, všetko zlé aj všetko medzi tým. Si 
pre neho dôležitý.
Boh chce, aby si poznal zmysel svojho 
života. On chce, aby si poznal Jeho záme-
ry. A urobil toho naozaj veľa pre to, aby 
sme sa toto všetko mohli naučiť, mohli 
to pochopiť. Boh má s tebou (extrémne) 
dlhodobé ciele. Pozri sa na nasledujúci 
verš:
2Kor 5:1 „Veď vieme, že keď sa tento stánok 
– náš pozemský dom rozpadne, máme od 
Boha príbytok, nie rukou zhotovený, ale 
večný dom v nebi.“ 
Jeho úmysly trvajú večne, Jeho  zámery 
s tebou siahajú do večnosti. Nebol by si 
pre Boha asi taký vzácny, keby nechcel 
s tebou stráviť večnosť. Nikdy sa mu 
nezunuješ!

3. Nakoniec prichádza otázka CIEĽA. Čo 
je môj cieľ? Čo by som mal tu na zemi 
robiť? Boh je tvojim tvorcom a On vie na 
čo Ťa stvoril. Obráť sa na Neho. On má 
pre Teba dobré zámery. Všetko začína 

Bohom, všetko pokračuje Bohom, všetko 
končí Bohom. Pozri sa na nasledujúci 
verš. Kol 1:16: „Lebo v Ňom bolo stvorené 
všetko na nebi aj na zemi, tróny aj panstvá, 
kniežatstvá i mocnosti. Všetko je stvore-
né skrze Neho a pre Neho.“  né skrze Neho a pre Neho.“  né skrze Neho a pre Neho.“ V Kristovi 
nachádzame, kým sme a pre čo žijeme.   
Ak chceš nájsť zmysel a cieľ svojho života, 
začni spoznávať Boha. Čím  viac budeš 
poznávať Boha, tým viac začneš rozu-
mieť Božím cestám, Jeho múdrosti a tak 
začneš chápať zmysel a cieľ svojho života. 
A tiež začneš viac chápať všetko ostatné, 
lebo biblia hovorí, že poznanie Boha spô-
sobuje poznanie (porozumenie) všetkých 
ostatných vecí. Nemôžeš sa to naučiť ani 
na nejakom intelektuálnom seminári   
Nedá sa to naučiť na nejakých „seansách“, 
alebo že budeš čítať v kávových zrnách, či 
tarotových kartách. 
Ak chceš poznať Božie zámery pre tvoj 
život, mal by si začať poznávať BOHA. Je 
to tak jednoduché. Ale bude to nejaký 
čas trvať. Pomôže ti v tom:
• čítanie sv. Písma,
• osobná modlitba,
• spoločenstvo s inými kresťanmi - stret-
ko,
• účasť na živote Cirkvi. 
Jediný spôsob, akým môžeš pochopiť 
(porozumieť, naučiť sa) zmysel a cieľ 
tvojho života je poznávanie Boha. 
Všetko začína Bohom, pretože všetko je 
o Bohu. 

Martin Štuk
S pomocou Rick Warren: Život s jasným cieľom 

a poznámok Charlesa Hammonda
foto: www.sxc.hu

V Kristovi nachádzame, 
kým sme a pre čo žijeme. 
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1. Kedy je čas otvoriť skupinku 
pre nových ľudí?

Toto je  častá otázka ľudí, ktorí chcú, aby ich 
stretko rástlo. Ja by som však predsa len začal 
protiotázkou. Kedy nie je čas, aby sa skupinka 
otvorila pre nových? Tých prípadov, kedy to 
nie je možné, je  menej :-).
A) Nie je dobré prijímať nových ľudí do sku-
pinky, keď je váš stav plný, tzn., keď je vás už 
toľko, že prijatím ďalšieho člena by ste presta-
li byť malou skupinkou. O procese rozdelenia 
skupinky budeme hovoriť nabudúce.
B) Ak ste do skupinky prijali nového člena 

len nedávno a ešte s vami nie je zžitý, je tiež 
lepšie počkať nejaký čas, kým sa opäť otvoríte 
pre niekoho ďalšieho. 
C) Ďalej by som v prípade, ak sa bojíte prijať 
niekoho nového, pretože si myslíte, že ste 
priveľmi „zohratá“ partia a ďalší by medzi vás 
nemusel dobre zapadnúť, otvorili novú sku-
pinku, ktorá by sa stala vašou službou, kam 
by mohli  prísť noví záujemcovia.
D) Ak ste začali nejakú špecifickú formá-
ciu a príchod nových členov by ju narušil, 
nemusíte ich prijímať hneď  a môžete v pokoji 
dokončiť svoju formáciu. Žiadna formácia by 
však nemala byť nekonečná! Malé skupinky 
sú tu hlavne preto, aby  ľudia mohli spoznávať 
Boha a aby pomáhali ľuďom žiť vzťah s Ním. 

Ak ste sa nenašli v žiadnej z týchto kategó-
rii, nebojte sa a otvorte svoje stretko pre 

nových. Tam vonku je množstvo ľudí, ktorí 
majú záujem o Boha, ale nevedia ako sa 
k nemu dostať. 
Často sa z našich spoločenstiev stávajú 
„pokeckluby“. Chodíme do skupinky možno 
preto, že  nás kedysi dávno niekto naučil, 
že treba mať skupinku. Niekedy si myslíme, 
že táto skvelá partia je miesto, kde budeme 
navždy  a na každého, kto sa medzi nás 
zapletie nazeráme ako na toho, kto narušuje 
naše skvelé spoločenstvo. Tak sa stáva, že 
začíname byť skupinkou kresťansky – vzťa-
hovo sebeckých ľudí, ktorí by najradšej 
nevideli nikoho nového medzi sebou. 

Skúsme to! Skúsme zavolať nových, čo to 
s nami spraví? Väčšinou tí noví majú takú 
zvláštnu vlastnosť (o ktorej ani nevedia), že 

nútia starých členov duchovne rásť. 

Otázky 
& odpovede

2. Ako získavať nových ľudí do 
skupinky?

Najjednoduchšie je to na báze priateľstva. 
Kamarát zavolá kamaráta atď. Takto rastú 
spoločenstvá (čo do počtu) najefektívnejšie. 
Takto to ide najrýchlejšie v skupinkách,  kde 
je nižší vekový priemer, kde sú školáci a štu-
denti. Ak ste sa dostali do fázy, keď vidíte, že 
potrebujete nových ľudí a tento „klasický“ 
spôsob je neúčinný, netreba vešať hlavy. 
Urobte nejakú akciu, na ktorú pozvete ľudí, 
o ktorých si myslíte, že by mali záujem 
o stretko. Môže to byť duchovná obnova, 
výlet, párty, futbalový zápas atď. Čokoľvek, 
kde ľudia môžu spolu tráviť čas a spoznať 
nových ľudí. Na konci  akcie môžete dať 
všeobecné pozvanie, alebo vytipovaných 
ľudí môžete pozvať osobne.
Ďalším spôsobom, ako by sa dalo systema-
ticky pracovať na získavaní nových ľudí, je 
robiť niečo pravidelné, kde budú môcť prísť 
ľudia, o ktorých máte záujem, alebo len takí 
náhodní okoloidúci. Môžu to byť napríklad 
otvorené modlitebné stretnutia, alebo 
môžete rozbehnúť nejakú službu pre deti, 
alebo mládež, rôzne kurzy atď.
A to najdôležitejšie, modlite sa za nich! Aby 
Boh v nich spôsobil hlad po Ňom a po Jeho 
veciach. Aby mali príležitosť spoznať vás, 
vašu službu a stretko. Modlite sa aj za seba 
samých, aby ste ich vedeli prijať a aby sa 
medzi vami cítili dobre.
Nebojte sa, Boh má plán ako priviesť ku vám 
ľudí. 
     

Michal Steiner
ilustračné foto: www.sxc.hu
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Rozhovor

Pavol Holeša (32)  je ženatý s manželkou 

Zuzkou  a má dve  dcérky Klárku a Evku. 

Žijú v dedinke  Teplička nad Váhom pri Ži-

line. Je vyučený elektrikár a dnes pracuje 

na železnici ako signalista.

Jeho život je  úzko spätý s hudbou a spe-

vom. Z jedného zboru, v ktorom účinko-

val vzniklo aj spoločenstvo Živé kamene. 

Stretávajú sa od roku 1998. Slúžia priamo 

vo farnosti. Dnes majú nastarosti liturgic-

kú službu pre deti. 

1. Aká bola tvoja cesta k vodcovstvu?

Na službu vedúceho som sa dlho necí-
til, resp. myslím, že som si to dlho ani 
neuvedomoval a nevnímal som potrebu 
tejto služby. Prišiel som do styku z mno-
hými duchovnými (kresťanskými)smermi 
i ľuďmi, ktorí ma určite pozitívne ovplyv-
nili. A tak som bol jedného dňa vnútorne 
oslovený  prijať túto službu. Bojujúc so 
svojou ľudskou prirodzenosťou, s chy-
bami, pádmi si aj tak uvedomujem, že 
som na správnom mieste. Ľudia s môjho 
spoločenstva sú pre mňa v tejto oblasti  
veľkým povzbudením. Vnútorne ma to 
napĺňa radosťou a pokojom.
Som vďačný za službu Spol. pri Dome sv. 
Martina, pretože ich kvalitné vyučovania 
vnášajú svetlo do rastu spoločenstiev 
(i toho nášho), do duchovného života 
jednotlivcov, ich poslania a služieb, aby 
sme tak napĺňali Božie zámery.

2. Čo potrebuje spoločenstvo, aby 
dospelo do zrelosti?

Skúsenosť nemám, ale myslím, že verné 
nasledovanie nášho Pána v jeho pláne 
evanjelizácie a tiež nasledovanie  skú-
senosti jeho učeníkov a spoločenstiev  
plných ovocia.

3. Čo je dôležité na to, aby spoločen-
stvo zostalo dlho spolu?

Keďže naše spoločenstvo existuje  10 
rokov,  vnímam dôležitosť dobrých 
vzťahov-osobné prijatie sestier a bratov, 
záujem jeden o druhého, úprimná otvo-
renosť, komunikácia v konfliktoch. Tým 
ale nehovorím, že treba udržať kruh tých 
istých ľudí stoj čo stoj! 

Za rozhovor ďakuje Soňa Jančíková
Foto: archív Pavla Holešu
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„Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že 
vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári 
im dávajú cítiť svoju moc.  Medzi vami to tak 
nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť 
stať veľkým, bude vaším služobníkom.“ (Mt 
20,25-26)

Vedenie, ktoré slúži, predstavuje najväčší 
kontrast medzi duchovným a sekulárnym 
vodcovstvom. Ježiš, počas svojej tri a pol 
roka trvajúcej verejnej služby stále učil svo-
jich učeníkov, že vodcovstvo znamená byť 
služobníkom – ako opak postoja „zhora dole“, 
ktorý v tej dobe praktizovali pohania (Matúš 
20,25).
Henri Nouwen vo svojej knihe „In the name 
of Jesus“ („V mene Ježiša“) píše o troch 
pokušeniach, ktorým čelí akýkoľvek Kristov 
služobník. Tieto pokušenia  korešpondujú 
s tými, ktorým Ježiš odolával  na púšti ešte 
predtým ako začal svoju pozemskú službu 
(Matúš 4).

1.  BYŤ SEBESTAČNÝ (ZÁVISLÝ NA SEBE 
SAMOM)
Satan povedal Ježišovi, že ak je Syn Boží, 
môže premeniť kamene na chlieb. Ježiš 
mohol prevziať kontrolu. Mohol byť úplne 
sebestačný. Tento postoj stojí v protiklade ku 

všetkému, čo vieme o Božom kráľovstve. Ako 
vodcovia musíme ostať závislí na Bohu. Na-
miesto toho, aby sme si boli istí sami sebou, 
potrebujeme byť otvorení a zraniteľní.

2. BYŤ EFEKTNÝ (MENTALITA CELEBRITY)
Potom satan pokúšal Ježiša, aby skočil 
z chrámu a nechal sa ochrániť Božími anjel-
mi. Ježiš mal urobiť šou. Pavol hovorí, že sa 
takýchto vecí máme zriekať, tak ako Ježiš. 
Nouwenovými slovami: „Ježiš odmietol byť 
kaskadérom... Neprišiel preto, aby na ľudí 
robil dojem.“ Cieľom vodcovstva nie je stať 
sa celebritou alebo si udržovať imidž, ale byť 
poslušný Bohu.

3. MAŤ MOC (VLÁDNUŤ)
Posledným satanovým pokušením voči 
Ježišovi bola výzva, aby sa mu poklonil 
a uctieval ho. Satan povedal, že mu potom 
dá všetky kráľovstvá sveta. Pokušením bolo, 
že hneď získa moc. Pavol hovorí „Veď nie 
seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme 
len vaši služobníci pre Ježiša.“ Pavol  prišiel 
ku Korinťanom v slabosti, nie v sile, aby ich 
viera nespočívala v moci človeka, ale v moci 
Boha. Viesť je správne a nutné. Ale „tlačiť“, 
manipulovať a ovládať nie je nikdy správne. 
Jednoducho povedané, jeden Boh stačí!

Horizontálne myslenie verzus vertikálne 
myslenie
Ježiš pravidelne viedol svojich učeníkov od 
„horizontálneho myslenia“ k  „vertikálne-
mu mysleniu“. Príliš často sa učeníci začali 
pozerať jeden na  druhého, porovnávať  sa, 
čo urobili oni, s tým, čo urobili druhí. Často 
sa starali o to, či dostávajú  dostatok uznania. 
Dokonca aj  pri poslednej večeri...
„Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi 
najväčší. Povedal im: „Králi národov panujú 
nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú 
sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi 
vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca 
ako služobník.“ (Matúš 22,24-26)

Ako praktizovať umenie umývadla a utier-
ky: Ján 13,1-20

Vodcovia – služobníci, ktorí sú podobní 
Kristovi:
1. Sú k službe druhým motivovaní LÁSKOU 
(Ján 13,1-2)
„Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš 

vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto 
sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo 
boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ 

Ježišova láska bola:
a) OSOBNÁ  (miloval svojich vlastných)
b) USTAVIČNÁ (miloval ich až do konca)
c) BEZPODMIENEČNÁ (umyl nohy aj Judášo-
vi)
d) NESEBECKÁ  (slúžil vo svojej najťažšej 
hodine)

„ Každý môže byť významný...pretože každý 
môže slúžiť. Nepotrebuješ mať vysokoškolský 
titul, aby si mohol slúžiť. K službe nemusíš 
mať dokonalú gramatiku vo vyjadrovaní. Po-
trebuješ len srdce plné milosti. Dušu, ktorá je 
poháňaná láskou.“ (Dr. Martin Luther King, Jr.)
Otázka: Je  láska k ľuďom to, čo ťa motivu-
je k vodcovstvu? Čo je tvojou primárnou 
motiváciou?

2. Majú VNÚTORNÚ ISTOTU, ktorá im 
umožňuje slúžiť druhým (Ján 13,3)  

Vyučovanie

Umenie umývadla a utierky
(Ako rozvíjať kvality vodcu – služobníka)
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Informácie 4

RELaY konferencia

Dňa 23. - 27. apríla sa v Čechách v Seči uskutoční RELaY konferencia. RELaY je  európska sieť, 
ktorá prehlasuje Zmierenie medzi kresťanmi,  Evanjelizáciu Európy, formuje Laických vodcov a  
mobilizuje Mládež na poli evanjelizácie. Hlavnými rečníkmi budú  Raniero Cantalamessa – fran-
tiškánsky kňaz, pápežský kazateľ a Peter Herbeck – viceprezident a riaditeľ organizácie, ktorá 
napomáha prostredníctvom misií šíriť obnovu.
Viac informácií, aj v češtine nájdete na www.relay-network.org, kde sa zároveň môžte  prihlásiť.

„Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko 
a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza...,“

Ježiš poznal:
a) svoje POSTAVENIE a bol ochotný nedávať 
to okázalo najavo
b) svoje POVOLANIE a bol ochotný mu 
zostať verný
c) svoju BUDÚCNOSŤ a bol ochotný sa jej 
podriadiť

Ježiš mohol slúžiť druhým, lebo si bol istý, 
kým je. Vnímal ľudí, nie svoje postavenie. 
Prišiel, aby dával, nie aby získal.
• Vnútorná istota je dôležitou podmienkou 
pre veľké úlohy. Len vnútorne istí ľudia vedia 
NAPNÚŤ všetky svoje sily.
• Vnútorná istota je dôležitou podmienkou 
pre malé úlohy. Len vnútorne istí ľudia sa 
SKLONIA k malým úlohám.

Služobnosť začína vedomím vlastnej vnú-
tornej istoty!
Otázka: Prežívaš dostatočnú vnútornú istotu, 
aby si slúžil ľuďom  bez ohľadu na svoje 
postavenie!

3. INICIUJÚ službu druhým (Ján 13,4-5)
„Vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú 
zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do 
umývadla a začal umývať učeníkom nohy 
a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“

V ten večer niekto zabudol vybaviť služob-
níka a len Ježiš sa dobrovoľne rozhodol 
urobiť to, nikto iný! Ježiš inicioval služobné 
vodcovstvo, pretože to nikto iný neurobil. 
O deň neskôr Pontský Pilát zoberie umývadlo 

s vodou a vyhne sa zodpovednosti. V ten 
večer Ježiš prevezme zodpovednosť, keď 
vezme umývadlo s vodou. 
Otázka: Si iniciátorom skutkov služby voči 
tým, čo sú „pod“ tebou?

Všimni si Ježišov postoj:
a) Nemusel nič DOKAZOVAŤ.
(Ježiš nemusel hrať nejakú hru, predstierať 
svoju vlastnú hodnotu alebo sám seba   nie-
komu dokazovať.)
b) Nemal čo STRATIŤ.
(Ježiš nemusel strážiť svoju povesť, nebál sa, 
že stratí popularitu. Riskoval.)
c) Nemal čo SKRÝVAŤ.
(Ježiš nemusel pred nikým robiť imidž. Bol 
zraniteľný, transparentný.)

4. PRIJIMAJÚ službu od druhých (Ján 
13,6-8)
„Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: 
„Pane, ty mi chceš umývať nohy?“  Ježiš mu 
odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale 
neskôr pochopíš.“  Peter mu povedal: „Nikdy mi 
nebudeš umývať nohy!...“

V tomto okamžiku bol Peter stále zameraný 
na postavenie. Preto nedokázal od Ježiša pri-
jímať. Praví služobníci vedia službu  rovnako 
prijímať aj dávať, lebo vedia, že je to Božia 
milosť. Nikdy nechcú stáť v ceste dávania 
milosti.
Otázka: Máš ešte veľa pýchy, že nie si schop-
ný prijímať službu od druhých?

Pokračovanie nabudúce
Prevzaté z príručky EQUIP

ilustračné foto: www.sxc.hu

Nové víno
je lepšie!

Stretnutie NET
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Blumentálska 7
811 07 Bratislava
t.č.: 55 57 13 97
mail: infocentrum@martindom.sk, nahlas@martindom.sk 
www.martindom.sk

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
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t.č.: 0905/632 612
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www.zksm.sk
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Ako si Nahlas objednať?

Pošlite nám vyplnenú objed-
návku a s ňou nám pošlite 
potvrdenie o zaplatení Vášho 
príspevku. Nezabudnite vy-
značiť obdobie, za ktoré príspe-
vok posielate (ročné/polročné) 
a počet kusov. Ak ste zdatnej-
ší v počítačoch, a viete nám 
preposlať oskenovaný doklad 
o úhrade, alebo výpis transak-
cie z internetbankingu, môžete 
objednávku vybaviť aj mailom: 
nahlas@martindom.sk. 
Naša adresa: Informačné cen-
trum Spoločenstva pri Dóme sv. 
Martina, Blumentálska 7, 811 07 
Bratislava. Bližšie informácie na 
tel. č. 02/5557 1397.
Číslo účtu: 2661475133/1100, 
názov účtu: Infocentrum. 

Objednávka časopisu Nahlas

UPOZORNENIE: Do databázy vás môžme zaradiť, až keď od vás 
obdržíme doklad o zaplatení príspevku (ústrižok šeku, potvrdenie 
o prevode,...).

Záväzne si objednávam časopis Nahlas na nasledovné obdobie:
 pol roka (4 čísla) - príspevok 240,-Sk
 celý rok (8 čísel)ý rok (8 čísel)ý rok  - príspevok 480,-Sk 
Suma je vrátane balného a poštovného. 

Počet výtlačkov: ____ ks Nahlasu

Meno: __________________________________________________

Ulica a číslo: _____________________________________________

Obec / Mesto: ______________________________ PSČ: _________

E-mail: ____________________________ Telefón: ______________

Časopis dodávajte na adresu (ak je odlišná od vyššie uvedenej):
_______________________________________________________
_______________________________________________________




