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Niečo sa deje
Kresťanskí lídri začínajú chápať, 
že sa potrebujú.

príloha časopisunahlas
pre vedúcich spoločenstiev a ľudí v duchovnej službe
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V našej krajine sa deje niečo, čo je znamením 
toho, že Boh niečo chystá. Kresťanskí lídri 
(a hlavne vedúci spoločenstiev) začínajú po-
maličky chápať, že sa potrebujú. Je to veľká 
vec, pretože doteraz sa mnohokrát stávalo, 
že kresťanskí lídri boli spokojní s tým, že si 
môžu niečo viesť,  mať to podľa seba a robiť 
to čo najlepšie. Tak na Slovensku existovalo 
mnoho veľkých i menších stretiek, ktoré boli 
ako  ostrovčeky živej viery, ale ostrovčeky, 
ktoré nevedeli a nechceli sa poznať a tobôž 
si pomáhať, podporovať sa či spolupracovať. 
Teraz sa to mení. Chvála Bohu, lebo je to 
Bohu na chválu.
Kresťanský vodca musí rásť v charaktere, 
v duchovnom živote a vo vodcovských 
schopnostiach (ako viesť, ako komunikovať, 
ako motivovať, povzbudzovať, napomínať, 
držať víziu....). Veľmi potrebuje byť povzbud-

zovaný, mať s kým komunikovať aj o problé-
moch vo svojom stretku, potrebuje možno, 
aby ho niekto znova motivoval, alebo len 
mu pripomenul, prečo to všetko robí, mohol 
zažiť pohľad z vonka atď. A práve na to 
potrebuje iných lídrov.
Ak nejakého lídra Boh volá k väčším veciam, 
tak si môže byť istý, že to dokáže, iba ak 
k tomu prizve ďalších. Veľké veci robia ľudia, 
ktorí sa osvedčili a ktorí sú dostatočne 
pokorní, aby urobili miesto aj ďalším, lebo 
vedia, že to nie je o nich, ale o Bohu. V hre je 
príliš veľa na to, aby sme si to neuvedomo-
vali, alebo nechceli k tomu dorásť, v hre je 
duchovná (a nielen duchovná) budúcnosť 
našej krajiny.

Mário Tomášik
foto: www.sxc.hu

Niečo sa deje

Vyučovanie

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

Pokračovanie

Minule sme  hovorili o tom, čo charakteri-
zuje vodcu – služobníka, ktorý je podobný 
Kristovi:
1.  Je k službe druhým motivovaný LÁS-
KOU
2.  Má VNÚTORNÚ ISTOTU, ktorá mu 
umožňuje slúžiť druhým
3.  INICIUJE službu druhým
4.  PRIJÍMA službu od druhých 
Dnes budeme pokračovať jeho charakte-
ristikami.

5. Nechcú, aby niečo prekážalo ich VZŤA-
HU s Ježišom (Ján 13, 8-9)
„...Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, 
nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter 
mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale 
aj ruky a hlavu!“

Peter sa pohybuje od jedného extrému 
k druhému. Prečo? Veľmi túžil po Ježišovej 
blízkosti a akonáhle zistil, že je prijateľné, 
aby mu Ježiš umyl nohy, zrazu chcel celý 
kúpeľ! Všetko robil rýchlo a spontánne. Je 
to láska pre Boha a pre ľudí, ktorá stojí za  
správaním vodcu – služobníka. Takí ľudia 
reagujú veľmi rýchlo na Božie spojenie vo 
svojom živote.

Otázka: Máš taký hlad po Božej blízkosti, že 
urobíš čokoľvek, aby si v nej prebýval?

6. Vyučujú postoj služobníka PRÍKLA-
DOM  (Ján 13, 12-15)
„Keď im umyl nohy a obliekol si odev, zno-
va si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, 
čo som vám urobil?  Vy ma oslovujete: 
„Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to 
som.  Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl 
nohy vám, aj vy si máte jeden druhému 
nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste 
aj vy robili, ako som ja urobil vám“.

MOTIVAČNÝ PRINCÍP ČÍSLO JEDNA: 
ĽUDIA ROBIA, ČO VIDIA

Pozorovanie
a) Keď vodcovia – služobníci dosahujú 

Pyramída vodcovstva
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vrchol pyramídy, nezískavajú práva – vzdá-
vajú sa ich.
b) Všetci kresťania chcú byť považovaní za 
služobníkov, ale nikto nechce, aby sa s ním 
ako so služobníkom zaobchádzalo.
c)  Všetci by sme radi umyli nohy Ježišo-
vi, ale máme príkaz umývať nohy jeden 
druhému.
d)  Ako kresťania sme slobodní v Kristovi, 
ako vodcovia sa musíme vzdať slobôd kvôli 
druhým (1Kor 9, 19 - 22) 

Otázka: Si príkladom vodcu, ktorý sa vzdá-
va svojich práv?

7. Žijú POŽEHNANÝ život (Ján 13, 16-17)
„Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší 
ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, 
kto ho poslal.  Keď to viete, ste blahoslavení, 
ak podľa toho aj konáte.“

„Neviem, aký bude váš osud, ale jednu vec 
viem: naozaj šťastní budú len tí z vás, ktorí 
hľadali možnosti služby a našli ich.“ (Dr. Al-
bert Schweitzer)

Ako môžme žiť požehnaný život?
Keď Ježiš videl, že jeho služba priťahuje 
obrovské zástupy vystúpil na horu. Jeho 
učeníci, tí, ktorí mu boli oddaní, vystúpili 
s ním. Keď prišli na tiché miesto, Ježiš sa 
posadil a učil týchto svojich „šplhajúcich“ 
kamarátov. Povedal im:
• Ste požehnaní, keď ste „na konci svojho 
lana“. Čím menej z vás ostáva, tým viac sa 
prejavuje Boh a jeho vláda.
• Ste požehnaní, keď ste spokojní s tým, 
kým ste – nič viac, nič menej. To je mo-

ment, keď ste hrdými vlastníkmi všetkého, 
čo sa nedá kúpiť.
• Ste požehnaní, keď ste hladní  po Bohu. 
On je najlepším pokrmom a nápojom, aký 
ste kedy mali.
• Ste požehnaní, keď sa staráte o druhých. 
V momente, keď to robíte, zisťujete, že sa 
starajú o vás.
• Ste požehnaní, keď svoj vnútorný svet 
– svoju myseľ a srdce -dáte do poriadku. 
Potom vo vonkajšom svete uvidíte Boha.
• Ste požehnaní, keď ľuďom ukazujete, ako 
spolupracovať, namiesto toho ako bojovať 
a konkurovať si. Potom objavíte, kým nao-
zaj ste a aké máte miesto v Božej rodine.
• Ste požehnaní, keď vaše vydanie sa Bohu 
vyvolá prenasledovanie. Prenasledovanie 
vás ešte hlbšie vedie do Božieho kráľovstva. 
(Matúš 5,1-10)

Blahoslavenstvá vo forme osobných 
disciplín:
a) Zámerne priznaj svoju potrebu Bohu 
(Matúš 5,3)
b) Pred Bohom buď zlomeným človekom 
(Matúš 5,4)
c) Vzdaj sa svojho úsilia o osobné práva 
(Matúš 5,5)
d) Udržuj svoj hlad a smäd po Bohu (Matúš 
5,6)
e) Stotožňuj sa s potrebami ľudí (Matúš 5,7)
f ) Udržuj si čisté srdce (Matúš 5,8)
g) Rozvíjaj pokoj vo všetkých vzťahoch 
(Matúš 5,9)
h) Na kritiku sa pozeraj pozitívne (Matúš 
5,10)

Otázka: Z ktorých požehnaní sa raduješ 

preto, že si sa rozhodol byť vodcom – slu-
žobníkom?

8. Žijú svoj život v PROTIKLADE k filozo-
fií sveta (Ján 13,18-19)
„Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho 
som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, 
ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu 
slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého 
za vyššieho.  Nech nik nehľadí iba na svoje 
vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ 
(Filipanom 2,3-4)

Biblické paradoxy

Ak chcem...               Potom musím...

Zachrániť svoj život............................ Stratiť svoj život.................................... Lukáš 9,24-26
Byť povýšený......................................... Pokoriť sa................................................ Jakub 4,7-10
Byť najväčší............................................ Byť služobníkom.................................. Matúš 20,20-22, 26-27
Byť prvý................................................... Byť posledný.......................................... Matúš 19,30
Vládnuť, byť na čele............................ Slúžiť........................................................ Lukáš 22, 26-27
Žiť.............................................................. Zomrieť telu.......................................... Rimanom 8,23
Byť silný................................................... Byť slabý................................................. Korinťanom 11,30
Zdediť Božie kráľovstvo..................... Byť chudobný duchom..................... Matúš 5,3
Reprodukovať sa.................................. Zomrieť.................................................. Ján 12,24

K moci vedie sedem ciest:
a) Donútenie (Ľudia nemajú možnosť voľby)
b) Zastrašovanie (Ľudia sú tlačení)
c) Manipulácia  (Ľudia sú donútení)
d) Výmena (Ľudia kvôli niečomu urobia 
„obchod“)
e) Presviedčanie (Ľudia sú presviedčaní)
f ) Motivácia (Ľudia konajú ochotne)
g) Pocta (Ľudia sú poctení svojim vodcom 
a podľa toho reagujú)

Otázka: Ako sa Ježišov štýl vodcovstva líši 
od štýlu vodcovstva kresťanských vedúcich 
dnes?

Prevzaté z príručky EQUIP

ilustračné foto: www.sxc.hu

Dal som vám 
príklad, aby ste 
aj vy robili, ako 
som ja urobil 
vám.
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Otázky 
& odpovede
1. Je dôležité, aby som sa veno-
val každému členovi skupinky 
individuálne?

Nie je dôležité, aby si sa ty ako vedúci veno-
val osobne každému členovi stretka, ale je 
dôležité, aby každý člen cítil, že je tu niekto, 
kto sa o neho stará, zaujíma sa o neho a vie 
o ňom, čo prežíva, ako sa má atď. Zvlášť to 
platí pre nového člena, aby sa cítil prijatý. 
V skupinkách na Slovensku zvykneme byť 
zahladení na svoje problémy natoľko, že  
si ani nevšimneme, že prišiel niekto nový 
a potrebuje našu starostlivosť. Mali by sme 
sa naučiť starať sa o seba navzájom zdravým 
spôsobom, aby sa naše skupinky mohli 
multiplikovať (viac k tejto téme v budúcom 
čísle). Dozrievame tým, že sa staráme o dru-
hých a to môže robiť každý v skupinke, nie 
len vedúci. Potrebujeme ľudí naučiť kráčať 
s Bohom, nie s vodcom.
Ďalším dôležitým faktorom môže byť počet 
členov v skupinke. Ak máš menšiu skupinku, 
môžeš byť s ľuďmi v užšom kontakte. Čím 
viac ľudí máš v stretku, tým viac si musíš 
vyberať, s kým tráviš čas a koľko ho komu 
venuješ. Ak si vedúcim  spoločenstva, ktoré 
má pod sebou viacero malých stretiek, nie 
je vôbec nekresťanské, ani neľudské, ak sa 
osobne nestretávaš so všetkými. Je dôležité, 
aby si si v takomto prípade vytvoril okolo 
seba okruh ľudí, ktorým budeš odovzdávať, 
čo si sa naučil. Samozrejme, je dobré vedieť 

o tom, kto je v spoločenstve a ako sa vodí 
ľuďom, ktorí majú určitú zodpovednosť za 
nejaké oblasti.
Nemusíš sa  teda ty venovať každému 
zvlášť,  ale každý  v stretku by mal cítiť, že je 
tu niekto v skupinke, kto sa o neho zaujíma 
a pomôže mu, keď to potrebuje. 

2. Aké sú dôvody, že ľudia opú-
šťajú stretko?

Jedna „múdrosť“ hovorí, že mnoho ľudí 
prichádza do stretka kvôli vedúcemu, ale 
zostáva kvôli vzťahom. Vzťahy sú veľmi 
dôležitý faktor, ktorý zvykne  zavážiť, ak 

niekto prežíva v stretku krízu a cíti sa ťažko. 
Tu je aspoň niekoľko dôvodov, prečo ľudia 
odchádzajú:
1. Absencia vzťahov: Správne  vzťahy sú 
veľmi dôležité a ak absentujú, ľudia  prirod-
zene hľadajú, kde ich môžu nájsť.
2.  Nesprávne vodcovstvo: Vodcovstvo má 
byť uplatňované ako služba, nie ako velenie 
:-) ! Nie je to ľahké a ako vodcovia môžeme 
toho veľa pokaziť. Jediným zaručeným 
spôsobom, ako sa úspešne vyhýbať problé-
mom a chybám vo vedení (aj keď tým sa 
na 100% nevyhneme), je pýtať sa Pána ako 
ďalej, ako viesť ľudí, ktorí nám boli zverení.
3. Strata vzťahu s Bohom: Niekedy sa ľudia  
postupne vytrácajú zo stretka a ani nevie-
me prečo. Prestanú sa vykazovať, alebo 
zdielať, častokrát majú všelijaké zahmlené 
výhovorky. Zvyčajne to dokážu veľmi dobre 
zakrývať do poslednej chvíle. Prečo sa také-
to niečo deje  v ich životoch? Ich modlitba, 
čítanie Písma a celkove vzťah s Bohom 
postupne chladne a začne ich priťahovať 
viac svet. Tu tiež zohrávajú  dôležitú úlohu 
vzťahy, lebo práve blízki ľudia dokážu zba-
dať, že niečo nie je s človekom v poriadku 
a pomôcť mu.
4.  Neprijatie vízie: Čím dlhšie je človek 
v stretku, je dôležité, aby prijal a stotožnil 
sa s víziou. Inak sa stáva, že sa začne cítiť 
osamelý a bude sa snažiť ísť proti vedeniu 
stretka. Takýto človek môže odchádzať v nie 
práve dobrej atmosfére,  cíti sa nepochope-
ný,  možno aj zradený a to všetko preto, že 
sa nestotožnil s víziou.

Michal Steiner
ilustračné foto: www.sxc.hu

Každý  v stretku by mal cítiť, že je tu niekto 
v skupinke, kto sa o neho zaujíma.
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potrebuje v inom čase niečo iné. Čo to 
práve má byť vie najlepšie Duch Svätý. 
Väčšinou to ale nejde tak ľahko, že sa 
pomodlíme a vieme, čo ako vyriešiť, kam 
ísť atď. Veľkou pomocou je, ak máme 
niekoho skúsenejšieho, možno vedúce-
ho z iného spoločenstvo, alebo nejaké 
iné spoločenstvo, od ktorého sa môžme 
učiť. Mám pocit, že práve toto nám tu na 
Slovensku veľmi chýba. Sú tu nejakí starí 
harcovníci, ktorí už všeličo „preskákali“ 
a majú čo povedať mladším, ale nerobia 
to. Možno nemajú čas, alebo si myslia, že 
by ich nepočúvali, alebo majú dokonca 
pocit, že  nemajú čo ponúknuť. Na druhej 
strane mnoho mladých s neuveriteľne 

obrovským zápalom pre Krista si ide 
svojou cestou a častokrát musí prechád-
zať rovnakými problémami, ktorými už 
dávno prešli tí starší. A to len preto, že 
väčšinou neexistuje prepojenie medzi 
týmito generáciami. Samozrejme, že sa 
to nedá zovšeobecniť, ale tento trend je 
viditeľný. 

2. Čo si sa ako vedúci za tie roky, čo 
vedieš spoločenstvo naučil?
Ak mám byť úprimný, tak hlavne po-
kore a trpezlivosti. Vedúci je sledovaný 
omnoho viac ako iní členovia a tak veľmi 
rýchlo vidieť jeho nedostatky a ani ja som 
nebol a nie som výnimkou. Pokore  hlav-

Rozhovor

Michal Steiner (23) je čerstvo ženatý 
a v apríli čakajú  do rodiny prírastok. 
Je vyštudovaný archeológ a v Infocen-
tre  Spoločenstva pri Dóme sv. Martina 
pracuje  na plný úväzok od skončenia 
školy. Má na starosti výjazdovú činnosť 
(formačné a evanjelizačné výjazdy), 
Kampaň pre Ježiša a naše pravidelné 
otvorené modlitebné stretnutia – Stre-
dy.  V dedinke, odkiaľ pochádza viedol 6 
rokov spoločenstvo SUNZ, ktoré malo 15 
členov. Vízia v SUNZe by sa dala zhrnúť 
do dvoch bodov: 1. Ovplyvňovať du-
chovne svoje prostredie a ľudí okolo nás 
evanjeliom. 2. Ovplyvňovať spoločnosť 
okolo nás. Spoločenstvo dnes už nevedie 
a vodcovstvo  odovzdal ďalším šikovným 
a skúseným ľuďom, ktorí mu počas tých 
rokov pomáhali viesť toto spoločenstvo. 
Dnes vedie malú skupinku, kde je 6 ľudí 
a je členom vodcovského tímu Spoločen-
stva pri Dóme sv. Martina.

1. Čo potrebuje spoločenstvo, aby 
dospelo do zrelosti? 
Dobrého vedúceho! :-) Myslím, že to 
veľmi závisí od toho ako si zadefinujeme 
zrelosť. Mnoho ľudí má mnoho pohľa-
dov na to, čo zrelosť je a nie je. Ak by 
sme si povedali, že zrelosť je aplikovanie 
formácie do života (vyučenie) a získava-
nie nových pre Krista (multiplikácia), tak 
na to potrebujeme niekoľko vecí. Okrem 
dobrého vedúceho (čo je veľmi dôležité), 
je to citlivosť na Ducha, čo nám hovorí, 
ukazuje a kam nás vedie. Myslím, že 
toto je podstatné. Každé spoločenstvo 
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Charakter kresťana
Návrh na tematické stretko

Dynamika
Rozdajte si papiere. Každý nakreslí zvie-

ra, ktoré najviac vyjadruje jeho vnútorný 
charakter. Každý nájde a vypíše vlastnosti 
a črty, ktoré sú u neho podobné so zvie-
ratkom. Na konci aktivity sa ľudia podelia 
v skupinke, prečo sa si vybrali dané zviera.

Téma (vyučovanie)
Ak chceme pochopiť, čo znamená 

formovanie charakteru kresťana, potrebu-
jeme sa pozrieť najprv na to, čo znamená 
samotné slovo charakter. Toto grécke 
slovo totiž prešlo pomerne búrlivým 
vývojom, kým sa jeho hlavný význam 
ustálil na tom, že ide o istý sumár vlast-
ností vytvárajúcich osobnosť a jej povahu. 
V pôvodnom starovekom význame cha-
rakter znamenal pracovný nástroj, ktorý 
používal rytec, alebo pracovnú dosku, do 
ktorej sa ryli znaky alebo obrazy. Postu-
pom času slovo stratilo tento zmysel 
a vzťahovalo sa na samotný obraz alebo 
podobu, ktorú rytec vtlačil napríklad do 
pečate alebo do mince, a tak vyjadril ich 
povahu a hodnotu. 

Charakter je obraz
Keď malo slovo charakter tento po-

sledný význam, tak ho použil autor listu 
Hebrejom, ktorý napísal o Kristovi: „On je 

odblesk jeho slávy a obraz (v gréckom ori-
gináli - charakter) charakter) charakter jeho podstaty a udržuje 
všetko svojím mocným slovom“ (Hebr 1,3). 
Kristus je ten, kto sa zjavil ako dokonalý 
obraz-charakter Otca. Preto mohol Ježiš 
apoštolovi Filipovi na jeho žiadosť: „Pane, 
ukáž nám Otca a to nám postačí,“ odpove-ukáž nám Otca a to nám postačí,“ odpove-ukáž nám Otca a to nám postačí,“
dať: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš 
ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Neveríš, že ja 
som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré 

Nástroje rytca

ne v tom, že tí druhí vidia na tebe tvoje 
chyby a nedostatky a byť pre nich stále 
vedúci, niekto kto je pre nich zárukou 
stability a smerovania. Naučil som sa, že 
každý človek je unikátny a treba k nemu 
podľa toho  pristupovať. Pretože ľudia, 
ktorých vediem, nie sú iba nástrojom 
na dosiahnutie nejakého cieľa, ale sú 
niekým, koho mi  Boh zveril, aby som ho 
niekam potiahol. Naučil som sa tiež, že 
človek je viac ako projekty a že z princí-
pov a hodnôt sa nemôže zľavovať aj keby 
mal niekto odísť. Je toho naozaj veľa, kaž-
dý deň sa učím, je to ako v Božej škole :-). 
Začnem s niečím, alebo niekým pracovať 
a hneď prídu nejaké prekážky, ktoré sú tu 
na to, aby som sa naučil niečo nové.

3. Čo potrebuje spoločenstvo na to, 
aby zostalo dlho spolu?
Potrebuje spolu jesť :-)! Kedysi dávno to 
povedal Roy Hendy,  veľmi ma to zau-
jalo a za tie roky mám pocit, že na tom 
je čosi veľmi pravdivé. Neviem nakoľko 
jedlo hrá dôležitú úlohu, ale v každom 
prípade spoločné jedlo (stolovanie) je 
nezameniteľnou príležitosťou k zdieľaniu, 
rozhovorom a komunikácii všeobecne. Ja 
osobne mám také mini heslo, že pri jedle 
sa nerozpráva, ale pri rozprávaní sa je :-). 
Správna komunikácia je veľmi dôležitá. 
Zaručuje, že vzťahy, ktoré sú  spojivkom, 
ktoré udržiava spoločenstvo pohromade, 
budú zdravé a budú dobre držať aj v ťaž-
kých časoch. Ale aby sme spoločenstvo 
nedegradovali len na pokecklub, dôleži-
tou je spoločná modlitba. Ďalej, aby sa 
vedúci modlil za ľudí, ktorých vedie a čo 

je tiež veľmi dôležité a zabúdame na to, je 
aby  sa členovia skupinky modlili  za svo-
jich vedúcich! Aj ja mám svojich vedúcich 
a vidím, ako som často zameraný na svoje 
problémy, službu a projekty a neuvedo-
mím si, že sa za nich mám modliť. Často 
vyzerajú naši vedúci ako  „giganti“, ktorí, 
ako sa zdá, zvládnu všetko, vydržia všetko 
a vyriešia všetko. Ale ako vedúci môžem 
zodpovedne prehlásiť, že len tak vyzerá-
me :-). Preto potrebujeme, aby ste sa za 
nás modlili. Pretože väčšina kríz a ťažkostí 
v spoločenstve pochádza z nesprávneho 
vodcovstva, alebo z nesprávneho posto-
ja, alebo prístupu k vedúcim.

Za rozhovor ďakuje Soňa Jančíková
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vám hovorím, nehovorím sám zo seba, 
ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje 
skutky (porov. Jn 14, 7-11). V biblickom skutky (porov. Jn 14, 7-11). V biblickom skutky
význame je charakter viac než len sumár 
vlastností, je to obraz podstaty, najhlbšej 
identity osoby. Preto každý, kto vidí Ježiša, 
vidí Otca a spoznáva Otcove skutky, cha-
rakter a podstatu. Podobný postup platí 
aj pri kresťanovi, ktorému krstom a bir-
movaním je vtlačený Kristov charakter 
(porov. KKC 1121, 1272-73, 1304-05). Aj 
cez nás by mali druhí vidieť Ježiša, Otca, 
ich skutky, charakter a podstatu. Preto 
krstom sa nekončí, ale len začína neustály 
proces, ktorým sa odstraňujú naše charak-
terové slabosti a postupne získavame viac 
Pánov obraz, kým nedospejeme k zrelosti, 
k miere plného Kristovho veku (pozri Ef 4, 
11-14; KKC 1264). 

Bez tréningu to nejde
Ježiš venoval zrejme najviac času svojej 

verejnej služby práci na charaktere svojich 
učeníkov. Pán slúžil aj zástupom, ale 
predsa si vybral len určitý okruh 12 a 72 
učeníkov, ktorým sa venoval do hĺbky. 
Táto jeho investícia do ľudí bola zdĺhavá, 
ale neskôr priniesla bohaté a večné ovo-
cie. Ježišovo posolstvo sa rýchlo rozšírilo 
a prekvasilo vtedajšiu spoločnosť, lebo On 
dobre pripravil učeníkov na službu – stali 
sa mu podobní, mali jeho charakter. Tento 
Ježišov štýl prevzala aj prvotná Cirkev, 
kde existovala efektívna katechumenátna 
formácia, ktorej cieľom nebolo získavanie 
pasívnych členov Cirkvi, ale získavanie 
učeníkov a ich formovanie k svätosti živo-
ta, svedectvu a apoštolátu.

Táto formácia má v živote kresťana via-
cero stupňov. Najprv sme povolaní stať sa 
Božími deťmi – obrátiť sa, uveriť v Ježiša 
a prijať spásu. Potom sme povolaní, aby 
sme sa stali Ježišovými učeníkmi. Tu ide 
o školu neustálej formácie, rastu vo viere, 
milosti, poznaní a premieňaní charakteru. 
A napokon sme povolaní po dosiahnutí 
istej zrelosti stať sa apoštolmi a svedkami 
Krista – ohlasovateľmi evanjelia a služob-
níkmi v rôznych oblastiach. 

V tomto článku by som sa chcel venovať 
druhému stupňu, ktorý charakterizuje 
jeden dôležitý princíp: Ak sa nenecháš 
trénovať, budeš nepoužiteľný pre Božie 
kráľovstvo. 

Toto môžeme vidieť na živote proroka 
Elizea. Keď ho Eliáš povolal, vstúpil do 
jeho života Boh novým spôsobom. Hneď 
opustil všetko kvôli Bohu, no nestal sa 
hneď veľkým služobníkom, ale obyčaj-
ným Eliášovým sluhom. Viac rokov s ním 
chodil a posluhoval mu v jednoduchých 
službách (porov. 1 Kráľ 19,19-21). Pravde-
podobne by bol dnes pokúšaný opustiť 

nechať sa trénovať, bol pripravený Eliáša 
nahradiť a od Boha dostal dvojnásobok 
moci Ducha.

Čím väčšia služba, tým viac príprav, 
pokušení a ťažkostí a formovania charak-
teru. Mojžiš, Jozue, Elizeus, 12 apoštoli, 
Pavol, Timotej, Títus, Marek – všetci prešli 
dlhým časom príprav skôr než vstúpili 
do vlastných služieb. Potrebovali čas na 
formovanie charakteru, aby v službe neboli 
zlomení. Niekedy sa stávame netrpezlivými 
a nedisciplinovanými a chceme, aby sa veci 

diali hneď, aby sme naplno vstúpili do svoj-
ho povolania alebo nejakej služby. Niekto 
predbehne ten čas a nie je vyformovaný, 
nemá základy, a tak sa zrúti ako dom na 
piesku, alebo počas služby veľmi ľutuje, že 
nevenoval viac času svojej formácii.

Prostriedky formovania charakteru
Štádium prípravy je základ, v ktorom 

sa hlavne učíme a formujeme charakter. 
Môžeme síce mať menšiu službu, ale dôraz 
je na učení a získavaní skúseností a po-
znania. Niekedy sme v pokušení niektoré 
veci odkladať a tie sa už potom nikdy 
nestanú. Nerozumieme, že sme v štádiu 
života, ktoré sa nikdy nevráti. Sme poväč-
šine mladí, pričom duchovný hlad i naše 
fyzické schopnosti sú na vrchole a to nám 
umožňuje naučiť sa veci, ktoré by sme už 
neskôr nemohli získať. Je dobré nájsť si 
v tom období čas na duchovné prehĺbenie 
v nejakej biblickej resp. animátorskej škole, 
kde možno získať poznanie a zmocnenie 
k ďalšej službe, niekedy aj na úkor nejakej 
brigády. 

V tomto období je tiež dôležité byť 
v nejakej malej skupinke, kde sa formu-
jeme s bratmi a sestrami. Takto pracoval 
Ježiš, keď si vybral 12 alebo 72 učeníkov. 
To nemalo nič spoločné s elitárstvom, ale 
venoval sa iba toľkým ľuďom, ktorým bol 
schopný efektívne a do hĺbky slúžiť a vy-
tvárať s nimi blízke vzťahy.

Kresťana nevyformujú len knihy, ale je 
dôležité mať pri sebe človeka-mentora, 
ktorý je ďalej než my, ktorý nás vedie, je 
nám vzorom, radcom, ktorému sa môžeme 
zdôveriť, od ktorého sa učíme nové veci, 

Bez tréningu to nejde

Ak sa nenecháš trénovať, 
budeš nepoužiteľný pre 
Božie kráľovstvo. 
budeš nepoužiteľný pre 
Božie kráľovstvo. 
budeš nepoužiteľný pre 

svoje miesto kvôli niečomu lukratívnej-
šiemu. Možno by si myslel, že Eliášovi 
pomáhal už dosť, že má svoje vlastné 
povolanie. Ale Elizeus to neurobil a všetok 
čas pod Eliášovým vedením nebol zby-
točný, lebo vďaka svojej vernosti a ochote 
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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.

Nové víno
je lepšie!

Stretnutie NET

a ktorý nás v prípade potreby aj seká. Ten 
človek vidí, či sme urobili pokroky a vie 
povedať, či sme prešli tú cestu, po ktorej 
absolvovaní sme pripravení na službu. 

V tomto období sa potrebujeme učiť 
disciplíne a zodpovednosti pri plnení 
povinností. Každé učenie sa je námaha a aj 
učenie sa v Ježišovej škole je namáhavé. 
Učeník sa povie po latinsky discipulus, 
čo je slovo, od ktorého je odvodená naša 
disciplína. 

Ježiš svojím vlastným príkladom nastavil 
pre učeníkov vysoký štandard, preto po-

zostávali v jeho učení, modlili sa, držali 
sa jeho slova a stále ostávali v ňom, aby 
zažívali rovnakú závislosť, akú mal Ježiš 
na svojom Otcovi (porov. Jn 15,1-11). Toto 
nie je možné len čírou ľudskou snahou. 
Duch Svätý teraz koná to, čo by konal Ježiš, 
keby bol prítomný medzi nami. On je ten 
Božský Rytec, ktorý v nás osekáva to, čo je 
zlé a zbytočné, a ktorý nás vnútorne utvára 
a premieňa na Ježišov obraz: A my všetci 
s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle 
na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premie-
ňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. (2  Kor 
3, 18) Ak sme Duchom premieňaní, potom 
budeme konať Ježišove skutky, prinášať 
veľa ovocia, a tak nosiť stále slávnejší 
Pánov charakter.

Námety na diskusiu
1. Čo znamená slovo charakter? V čom je 
rozdiel medzi imidžom a charakterom?
2. Čo znamená, že máme mať Kristov 
charakter?
3. Skúste si vybrať nejakú biblickú posta-
vu a porozprávať sa o tom, ako, kde a čo 
formovalo jej charakter.
4. Ako by mali súvisieť v živote kresťana 
charakter a skutky, charakter a dary?
5. Aké sú prostriedky na formovanie 
charakteru kresťana? Čo formuje tvoj 
charakter?

Modlitba

Róbert Neupauer
Zdroje: Duchovní vůdce – Ulf Ekman, KKC

foto: www.talent.cz, www.positivefit.com, 
www.csufresno.edu

trebujeme z Božieho slova poznať Ježišov 
charakter. Súčasťou Ježišovho tréningu 
bolo, aby učeníci neboli len dobrí v ohla-
sovaní, ale aby sa sami stali živým ohlaso-
vaním, aby dary a skutky, ktoré konali, išli 
spolu s ovocím a premenou ich charakteru. 

Vo vtedajšom prostredí existovalo veľa 
škôl na budovanie charakteru, ale v Ježi-
šovej škole nešlo len o nejakú morálnu 
premenu na základe nejakej filozofie. 
Ježišov výcvik bol výnimočný tým, že ich 
tiež trénoval k tomu, aby mu dôverovali, 

Je dôležité mať pri sebe mentora
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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. 
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Obec / Mesto: ______________________________ PSČ: _________

E-mail: ____________________________ Telefón: ______________

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




