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Dôverovať Bohu
natoľko, že Ho uprednostníme pred sebou atoľko, že Ho uprednostníme pred sebou 
a že Ho budeme poslúchať
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Pamätáte, ako som vám 
nedávno v Zrelosti písal 
o dileme kanadského dre-
vorubača? Začali ste brúsiť 
pílu? Ak nie, prečo? 

V tomto čísle píšeme aj 
o tom, aké je dôležité 
vedieť prijať, to že sme 
vedúci, alebo že máme na 
starosti nejaké projekty 
v duchovnej službe. Pokiaľ 
sa to neudeje naplno, 
bude to brzdiť Božie plány 
a verím, že to nikto z nás 
nechce. 

Boh nám veľmi dôveru-
je a počíta s nami. Keď 
nám On tak  dôveruje, 
mali by sme dôverovať aj 
my Jemu. Potrebujeme 
pochopiť a žiť to, že On 
má plán, stratégiu a že je 
to oveľa lepšie ako by sme 
mohli my nielen urobiť, 
ale si vôbec predstaviť. 
Dôverovať mu natoľko, že 
Ho uprednostníme pred 
sebou a že mu budeme 
načúvať a hlavne Ho bude-
me poslúchať. To je základ-
ný predpoklad prinášania 

reálneho ovocia. Niekedy 
sme tými najlepšími 
vedúcimi na svete, avšak 
iba v našich predstavách 
a našich plánoch. No ani 
ostatní ľudia, ani sám Pán 
nás neposudzujú podľa 
toho čo a ako si vieme 
predstaviť, ale podľa toho, 
čo reálne žijeme.
Chcem vás pozvať k veľké-
mu prielomu: od žitia 
v predstavách ku skutoč-
nému prinášaniu ovocia.
V tomto čísle zrelosti píše-
me viac o dôvere v Pána, 

Pozvanie k veľkému prielomu

o prijatí svojho vodcovstva 
a zodpovednosti zaň až 
k prijatiu Jeho plánov 
s tebou i tebe zverenými 
ľuďmi. Dúfam, že ti aj toto 
číslo pomôže rásť.

P.S: O tom, ako prijatú víziu 
začať a uskutočňovať sme 
hovorili na konferencii 
Nové víno. Už je k dispozí-
cii aj DVD z tohoto stretnu-
tia. Doporučujem.

Mário Tomášik
ilustračné foto: www.sxc.hu



Potrebuješ prijať aj vnútorne, že teba postavil Pán do služby 
vodcovsta a očakáva, že to prijmeš a že sa toho ujmeš.
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tak verím, že to spôsobí veľké zmeny v tebe 
i v spoločenstve, ktoré vedieš. Musím ťa po-
vzbudiť, že to je len „nový“ začiatok. Ďalšou 
vecou, ktorá je nevyhnutná je „počuť“, čo ti 
k tomu hovorí Boh, kde ťa chce mať, čoho 
si máš všímať.

Potrebuješ zistiť (postupne odhaliť) aká 
je vízia toho, čo vedieš. Ak si stretko neza-
kladal, tak by si si mal naplno osvojiť víziu 
(aj keď je predpoklad, že si to tak urobil už 
dávno predtým, inak by si sa nemal stať 
vedúcim :-) ) a hľadať u Pána ako ju chrániť 
a rozvíjať.

Ak to nebudeš robiť, tak sa ti môže stať, 
že sa pustíš do mnohých veci, ktoré „cítiš“, 
že máš robiť, alebo ťa k tomu tlačia ľudia 
v stretku, ktorí niečo také „cítia“, ale nebude 
to to, čo chce Pán. Raz som počul jedno  
vyjadrenie: čo by sa stalo, keby sa Duch 
Svätý na chvíľu stiahol z Cirkvi? Vraj takmer 
nič lebo asi 95% aktivít by šlo ďalej, lebo 
ich ani neinšpiroval ani nezmocňoval Duch 
Svätý. Isteže nadnesené a humorné a len 
hypotetické , pretože Duch Svätý nikdy 
z Cirkvi neodíde, ale som si istý, že naozaj 
mnoho aktivít sú naozaj iba ľudské nápady. 

Čo keď zrazu dostaneš inú víziu? U nás 
na Slovensku má veľa ľudí zrazu inú víziu 
a chcú zrazu niečo robiť sami. Osobne si 
myslím, že len málo z toho je to, čo vedie 

Tu samozrejme nepočítame situáciu, kedy 
dovtedajší vodca verejne hreší, či manipu-
luje ľudí.) 

2.Tvoj momentálny duchovný stav. Mož-
no sa cítiš hriešny, možno si „dole“, možno 
sa cítiš príliš neskúsený, alebo máš strach, si 
príliš vyťažený alebo sa cítiš  osamelý.

Pánovi je „jedno“ kde sa nachádzaš, On 
má moc, ktorá ťa pozdvihne a premení.

Keď sa pozrieme do Božieho slova, tak 
vidíme, v akých rôznych rozpoloženiach sa 
Boží ľudia nachádzali a Boh ich aj tak mohol 
„použiť“: Gedeon sa ukrýval a utekal, Elijáš 
bol vyčerpaný a ľutoval sa, Samson mal sla-
bosť na ženy a zobral si cudzinku. Dávid mal 
aj kriminálnu minulosť, kým sa stal kráľom. 
Peter bol medzi učeníkmi autorita a predsa 
mu Pán povedal, že sa musí obrátiť, aby bol 
schopný posilňovať ostatných.

Potrebuješ prijať aj vnútorne, že teba 
teraz (a či už pred časom) postavil Pán do 
služby vodcovsta a očakáva, že to prijmeš 
a že sa toho ujmeš (a to je jedno, či to je do-
časné povolanie, lebo aj vtedy treba ísť do 
toho naplno, alebo je to nastálo) a že s Jeho 
pomocou a vedením to bude na úžitok 
Božiemu kráľovstvu.

2. Musíš vedieť, akú máš úlohu od Boha.
Keď prijmeš vážne svoje vodcovstvo, 

Vyučovanie
Prednáška zo stretnutia siete vedúcich NET

Ako docieliť rast I
1. Potrebuješ prijať, že si vodcom.

Mnoho kresťanov sa ocitlo v pozícii 
nejakej autority, či už vedenia malého 
stretka, alebo aj väčšieho kresťanského 
spoločenstva a namiesto toho, aby vykročili 
a úspešne v tom slúžili, tak sa zmietajú vo 
svojich pochybnostiach a vnútorných ne-
istotách (mám to vlastne robiť?...som na to 
vhodný...? ja si na to netrúfam.....čo by som 
mal teraz robiť?.....)

Myslím si, že príčinou  sú predovšetkým 
dve skutočnosti:

1.Spôsob, ako si sa stal vedúcim. Možno 
ťa niekto poveril, aby si viedol skupinku a ty 
si sa na to ešte necítil, alebo si mal určité 
zábrany, ktoré si nekomunikoval. Možno ťa 
zvolili za vedúceho najtesnejšou väčšinou 
a máš strach, že budeš mať veľkú opozíciu 
v stretku (môj osobný názor  inak je, že voľ-
ba vedúceho nie je najšťastnejšie riešenie) a  
máš výčitky, že si sa sám príliš presadzoval.

Potrebuješ vedieť, že Pánovi „nezá-
leží“ akým spôsobom si sa stal vedúcim. 
Pre Neho je dôležité, aby si  bol dobrým 
vedúcim. (Iba ak by si sa stal vedúcim 
veľmi nečestným spôsobom, klamstvami, 
rozbitím skupinky, „zničením“ dovtedaj-
šieho vedúceho atď. Potom  nečakaj, že 
ťa On bude žehnať, skôr očakávaj iné veci. 
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Boh, lebo výsledkom väčšinou býva rozde-
lenie, oslabenie Kristovho tela a „nová“ vízia  
končí v oveľa menšom rozmere ako bola 
pôvodne „videná“. Ak vnímaš niečo nové, 
tak  je  to v drvivej väčšine kompatibilné 
s doterajšou víziou a je schopné spadať 
pod doterajšie vedenie.  

V rámci napĺňania vízie, toho čo vám 
zasľubuje a chce od vás Pán sú nesmierne 
dôležité očakávania. Môžeš mať veľkú víziu 
a veľké „potvrdenia“ ak tvoje očakávania sú 
malé, tak aj výsledky budú malé. Ak tvoje 
očakávania sú absolútne prehnané, tak bu-
deš netrpezlivý, budeš naháňať ľudí a sám 
žiť v sklamaní.

Nezabudni na to, že mať od Pána 
víziu je dôležité aj preto, aby si bol pevný, 
pretože aj keď ju ľudia v stretku prijmú, tak 
len asi 20% ľudí do nej vykročí a podrží ťa. 
Ostatní sa pridajú neskôr, keď si overia, že si 
v tom verný a že to Pán potvrdzuje.  

Mário Tomášik
foto: Štefan Esztergályos

>> Pokračovanie nabudúce aj o tom, že Pán 
chce od vedúcich  výsledky, od čoho závisí 
rast a ako nestratiť ľudí, ale naopak, získať 
aj ďalších.

Na NETE bolo husto
Reakcie vedúcich k NETu na VeduciSk

Ahojte všetci Boží, 
chcem sa len krátko pozdieľať o tom, ako 

bolo na stretnutí vodcov v RK: husto :) Ako 
by niektorí povedali, bola to živica! Aj keď 
pre bežného pozorovateľa by sa zdalo, že sa 

tam diali len „triviálne“ veci: chvály, mod-
litby, žehnanie si, prednášky, ... ale myslím, 
že sa dialo aj viac. Že sa tam hýbali veci. Aj 
v našich osobných životoch, ale v živote cirk-v našich osobných životoch, ale v živote cirk-
vi, ktorú tvoríme. Pocítil som, že Bohu nie je 
jedno, čo sa deje so Slovenskom. Sobotňajšie 
prorokovanie a hľadanie toho, čo chce Pán 
pre náš národ ma úplne povzbudilo a do-
stalo. Som z charizmatického stretka, ale 
toto bola pre mňa úplná novinka. A viete, 
čo je na tom najlepšie? Že Boh aj mne kladie 
na srdce tieto veci: že láme moje srdce pre 
mladých ľudí na Slovensku a ja môžem 

OBJEDNÁVAJTE NA OBJEDNAVKY@CHPS.SK

ZÁZNAM 
Z KONFERENCIE 
VYCHÁDZA 
NA DVD

ZÁŽITOK Z KONFERENCIE A STRETNUTIA 
130 LÍDROV Z CELÉHO SLOVENSKA 
SI TERAZ MÔŽETE VYCHUTNAŤ NA DVD 
ZÁZNAME. U VÁS DOMA ZA 200 SK.
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Dôvera
Návrh na tematické stretko

Úvod
Po tom ako ste sa pozdielali a modlili je 
dobré pred vyučovaním pozvať ľudí k vní-
mavosti a pozornosti. Môžeš sa aj ty ako 
vedúci krátko pomodliť.

Dynamika
Rozdeľ stretko do dvojíc. Nech sa chytia za 
ruky a jeden z dvojice zatvorí oči. Ten druhý 
ho bude viesť po miestnosti. Potom nech 
sa vymenia. V následnom krátkom zdieľaní 
skúste opísať svoje pocity.

Vyučovanie
Dôvera je jedna z kľúčových vecí v každom 
vzťahu. Keďže sa týka vzťahu, týka  sa oso-
by, vnútra človeka.
Čo je to dôvera?
Je to vlastnosť, životný postoj otvore-
nosti svojho života a predpokladania, že 
sa môžeš s ľuďmi podeliť o to kto si, bez 
toho, aby si očakával, že sa ti to nevyplatí, 
alebo že ťa niekto zneužije, alebo že budeš 
odmietnutý.
Ako sa  dôvera prejavuje:
• nepodceňovaním sa a neodmietaním sa
• očakávaním, že ľudia okolo teba veci 
zvládnu
• ten, kto dôveruje, posilňuje svoju nádej
• otvorenosťou života
Ako sa získava:
• v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré 

je plné prijatia, povzbudenia a dodržaných 
sľubov
• keď človek zažíva ospravedlnenie
• odpúšťaním
• vnútorným uzdravením
Ako sa stráca: 
• zlým zaobchádzaním
• ponižovaním za názory
• zážitkom citovej krivdy
• stratou milovaného človeka
• neodhadnuteľným správaním rodičov, či 
autorít
• skúsenosťou s obviňovaním a podozrie-
vaním
Dôvera je kľúčová pre vzťahy, pre rozvoj 
človeka samotného, lebo ak  človek nemá 
vo svojom srdci dôveru, je utiahnutý, 
podozrievavý a jeho život trpí. Ak je dôvera 
kľúčová pre vzťahy, o to viac pre vzťah s Bo-
hom. Písmo o dôvere v Boha hovorí veľa:
Sir 2,6 - „Dôveruj v Boha a On...“
Sir 2,8 - „...majte k Nemu dôveru...“
Mich 7,7 - „Ja však budem hľadieť na Pána, 
dôverovať budem v Boha mojej spásy, môj 
Boh ma vyslyší.“
Ž 56,5 - „Na Boha, ktorého slovo velebím, na 
Boha sa ja spolieham a nebojím sa, veď čože 
mi môže urobiť človek?“

V Novom zákone sa veľa hovorí o synov-
skej dôvere  a o tom, že sa Boh Otec o nás 
stará.

VEDÚCI.SK

Veduci.Sk je služba zameraná na 
vytvorenie virtuálnej komunity vedú-
cich modlitebných stretiek Sloven-
ska.  Túto službu začalo Spoločenstvo 
pri Dóme sv. Martina zhruba pred 
dvoma rokmi. Dnes je vo virtuálnej 
komunite asi 55 vedúcich.
Služba  spočíva v posielaní predná-
šok, stretaní sa na internete, mailo-
vom poradenstve a modlitbe. Ak sa 
chcete vy alebo iní vedúci stať súčas-
ťou tejto komunity, napíšte email na 
adresu veducisk@martindom.sk. Do 
predmetu napíšte Prihlásenie.
Budeme sa tešiť na vás!
Spolu, každý trochu, pracujeme na 
prebudení Slovenska!

A viete, čo mi hneď prišlo na um? Práve 
to, čo Peťo písal. Zobrala som si to k srdcu 
a stále k tomu povzbudzujem aj ostatných 
v spoločenstve, lebo problém stále trvá. 
Vyšlo mi z toho okrem iného aj to, že vás 
potrebujem...

Tak nech sa plnia Božie sny vo vašich 
spoločenstvách!

Eva (spoločenstvo Christian 
z Obýc pri Zl. Moravciach)

kričať na Pána: Pane, zasiahni! Zmeň tento 
národ. Vnímam to ako skutočné vanutie 
Ducha. Zhodou okolností som o tom písal 
aj na našej stránke, takže vy, ktorí máte 
záujem, prečítajte si... v rubrike EDITORial: 
www.elijah.sk.

Buďte požehnaní!
Peter

Ahojte :-) 
Pre mňa to bol tiež perfektný čas, ale 

až keď som prišla domov a bola som sama 
a modlila sa, tak som uvidela, co všetko som 
dostala. Nejako som to celé neprežívala 
intenzívne na mieste, ale Boh vo mne spravil 
svoje. Urobil ma pevnejšou a sebavedo-
mejšou v službe, v ktorej stojím, akoby ma 
vyzbrojil väčšou autoritou a uvidela som 
mnohé veci, ktoré som mala doteraz tak 
trochu zahmlené. 

Mário mal super slovo o tom, aby sme 
mali očakávania adekvátne Božím očakáva-
niam a Božie očakávania su veľké. Povedala 
som si, že tak toto teda chcem. Povzbude-
ním boli pre mňa noví ľudia, ktorých som 
spoznala, a vôbec fakt, že sme sa mohli 
stretnúť ako ľudia, ktorým ide o tú istú vec 
a stoja v rovnakej alebo podobnej službe 
a že sme sa mohli spolu zdieľať o veciach, 
ktoré riešime v našich spoločenstvách. 

A ešte jedna vec: aj túto internetovú 
komunikáciu vnímam istým spôsobom ako 
priestor na „stretnutie“ vedúcich. Preto pro-
sím, ľudia, píšte! Moje svedectvo o tom: 

Pred časom Peťo od Eliášovcov napísal 
istú vec o tom, ako sa vyrovnávali s negati-
vizmom a reptaním. My v spoločenstve sme 
sa o par dní dostali do podobnej situácie. 
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Lk 12,22-31 - „A svojim učeníkom povedal: 
„Preto vám hovorím: Nebuďte ustaros-
tení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo 
si oblečiete.  Veď život je viac ako jedlo 
a telo viac ako odev.  Pozrite sa na havrany: a telo viac ako odev.  Pozrite sa na havrany: 
nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani 
stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac 
ako vtáky! A kto z vás si môže starosťami 
pridať čo len lakeť k svojmu životu?  Ak 
teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak 
staráte o to ostatné?  Pozrite sa na ľalie, 
ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím 

vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve 
neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda 
Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes 
na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr 
vás, vy maloverní?! Ani vy sa nezháňajte, čo 
budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte 
ustarostení!  Veď toto všetko zháňajú ľudia 
tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto 
potrebujete.  Ale hľadajte jeho kráľovstvo 
a toto dostanete navyše.“
1Pt 5,7 - „Na neho zložte všetky svoje sta-
rosti, lebo on sa o vás stará.“

Práve cez vzťahy, či už s rodičmi, alebo pri-
ateľmi, spolužiakmi sa naša dôvera niekedy 
môže naštrbiť, a to aj voči Bohu. Je dôležité, 
aby sme práve vtedy uverili tomu, že Boh 
– Otec je milujúci, starostlivý, zaujíma sa 
o nás, o naše problémy, chce nám poradiť,  o nás, o naše problémy, chce nám poradiť,  
nedáva nám zlé veci  - „Keď teda vy, hoci ste 
zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; 
o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, 
dobré veci tým, čo ho prosia“ a to preto, lebo 
sme jeho deti.
Ďalšou veľkou oblasťou, kde sa má prejaviť 

naša dôvera Bohu je modlitba:
1Jn 5, 14-15 - „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.“
Mk 11,24 – „Verte, že všetko, o čo v modlitbe 
prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“
Jn 16,23-24 - „Ak budete o niečo prosiť Otca 
v mojom mene, dá vám to. Proste a dostanete, 
aby vaša radosť bola úplná.“

Ide o to, či dôverujeme Bohu už keď prosíme, 
že nás počuje (že sa o nás skutočne zaujíma 
a je pri nás) a že nás aj vypočuje. A či dôve-
rujeme Bohu aj vtedy, keď nás nevypočuje 
zrovna tak ako sme si to naplánovali, ale tak 
ako je to pre nás lepšie.
Do nášho vzťahu s Bohom sa naozaj prená-
šajú naše postoje zo vzťahov s ľuďmi. A preto 
ak sme napr. zažili odmietnutie od blízkych, 
tak nedôverujeme celkom ani Bohu, lebo si 
projektujeme našu zlú skúsenosť z minulosti 
na vzťah s Bohom a očakávame, že aj On nás 
odmietne. Možno sme zažívali neprimeraný 
trest a očakávame, že aj Pán nás bude trestať. 
Potrebujeme v tom zažiť vyučenie (napr. 
falošné predstavy o Bohu...), odpustenie 
a uzdravenie.

Otázky na diskusiu
1. V čom vieš a v čom nevieš dôverovať 
Bohu? A prečo?
2. Ako môžeš z toho von?
3. Čo urobíš konkrétne do budúceho stretka?

Mário Tomášik
foto: www.sxc.hu
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Rozhovor

12 13

Slávka Holovová (30) vedie spoločenstvo 
Gabriel z Kežmarku už štvrtý rok. Je absol-
ventkou Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku. Učí  matematiku na ZŠ. Interdiecéznu 
animátorskú školu -  bakalárske štúdium  
ukončila na TU TF odbor - Vedenie a formá-
cia spoločenstiev. 

Božie Slovo: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bo-
hom a som poslaný hovoriť s tebou a ozná-
miť ti túto radostnú zvesť“ (Mt 1,19) sa stalo  
víziou ich spoločenstva. Vnímajú povolanie 
spoločne stáť pred Bohom v modlitbe 
a potom hlásať evanjelium chudobným.
Ich služba pozostáva z troch rovín:  
• vnútorná/formačná - práca v malých 
skupinkách, vyučovanie a modlitba počas 
stretnutia celého spoločenstva v sobotu, 
oázy modlitby - víkendovky,
• vo farnosti - modlitby chvál raz za 
mesiac, vedenie birmovaneckých stre-
tiek, víkendy pre birmovancov, otvorené 
stretnutia v piatky pre mladých, kresťanské 
zábavy,
• evanjelizačná - pomoc pri misiách mi-
noritom (programy pre mladých), oázy(15 
dňové duchovné cvičenia), škola tvorivosti 
pre násť-ročných, misijný tím pre potreby 
diecézy, účasť na misiách ich 2 členov 
počas 2 rokov v Kazachstane.

1. Čo potrebuje spoločenstvo, aby do-
spelo do zrelosti?

Pravidelnú osobnú modlitbu každé-
ho člena. Je to súčasť duchovného boja, 
malé územie, ktoré je nutné „postrážiť si“, 
lebo aj z malej dierky sa môže potiahnuť 
veľké „očko“! Je to síce osobná modlitba, 
ale ovplyvňuje celý „front“. Otvorenosť 
na Ducha Svätého. Duch Svätý je ten, čo 
oživuje, obnovuje, inšpiruje, spôsobuje 
to, aby nám Kristus, spoločenstvo, jednot-
livci, akcie a služba nezovšedneli. Vždy sa 
teším na Jeho pôsobenie, lebo On je nový 
v spôsoboch, metódach, prístupe. Ochota 

ponechať Boha for-
movať náš charakter. movať náš charakter. 
Aj dnes, po 15 rokoch Aj dnes, po 15 rokoch 
kráčania s Bohom, 
vidím niekoľko oblastí vidím niekoľko oblastí 
môjho charakteru, 
ktoré potrebujú Boží ktoré potrebujú Boží 
dotyk a premenu. 

2. Čo si sa ako 
vedúca za tie roky, vedúca za tie roky, 
čo vedieš spoločen-čo vedieš spoločen-
stvo naučila?

Dôverovať Bohu Dôverovať Bohu 
a ľuďom. Boh si ma 
používa natoľko, 
koľko mu dôveru-
jem. Prejavuje sa to 
hlavne v čase „skú-
šok“. Seba vnímam 
skôr v úlohe pasti-
era – starostlivosť 
o iných. Počas 
tejto služby som si uvedomila, že Boh, ak tejto služby som si uvedomila, že Boh, ak 
činíme pokánie z hriechov, chýb a omylov, 
ktorých sa dopúšťame, ešte aj tie si môže 
použiť a premeniť na milosti pre nás i pre 
bratov a sestry v spoločenstve.

3.Čo potrebuje spoločenstvo na to, aby 
zostalo dlho spolu?

Myslím si, že nie každé spoločenstvo je 
povolané zostať dlho spolu. Ale ak je to Bo-
žia vôľa, tak je potrebné, aby sme pozerali 
na Ježiša viac ako jeden na druhého.

Aj my ako spoločenstvo sme prešli ob-

Naučila som sa dôverovať 
Bohu a ľuďom

dobím, keď nám Boh dal víziu pre piatich 
ľudí z vedenia. Dvaja našli svoje povolanie 
v manželstve a ostali sme tri dievčatá. Ver-
nosť, modlitba a trpezlivosť ju však naplnili, 
hoci nie s tímom podľa našich predstáv. 
Dnes však môžeme všetky tri svedčiť, že 
Boh je verný a že napĺňa prisľúbenia, ktoré 
nám dal. Slúžime Bohu aj po pätnástich 
rokoch a stále nás Boh prekvapí niečím 
novým, ako misie v Kazachstane, ktoré sme 
navštívili všetky tri, hoci každá v inom čase.

Za rozhovor ďakuje Soňa Jančíková

stretnutia v piatky pre mladých, kresťanské 

dňové duchovné cvičenia), škola tvorivosti 
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Otázky 
& odpovede

1. Čo robiť, keď ľudia v skupin-
ke nemajú zápal pre modlitbu?

Je dôležité  zistiť, čo je príčinou tejto 
situácie. Otázkou ešte  je aj to, či sa to týka 
všetkých členov vrátane vedúceho, alebo 
len nejakej skupinky v stretku. 

Dôležité je ľudí motivovať správ-
nym spôsobom. Možno ich stačí  trochu 
povzbudiť, alebo sa pozdieľať zo svojho  
osobného života modlitby. Vhodné môže 
byť aj  pripraviť si nejaké vyučovanie 
o dôležitosti spoločnej modlitby. Dobré je 
pripomenúť aj fakt, že dôvod, prečo malé  
skupinky v minulosti začali vznikať, bola 
spoločná modlitba a čas trávený s Bohom. 
V najhoršom prípade, ak by táto skutoč-
nosť nezabrala, ja by som stretko rozpustil 
a začal by som s ľuďmi, ktorí majú záujem 
o modlitbu. Takto zle to ale  dopadne len 
výnimočne. 

Chce to teda hlavne motiváciu a prí-
klad. Na druhej strane je dôležitým fakto-
rom osobná modlitba. Ak niekomu úplne 
zlyhal modlitebný život, nemôžme sa 
čudovať, že sa mu nechce modliť ani v spo-
ločenstve. Modlitebný život je jedným 
z pilierov kresťanského života, takže ak 
tento pilier chýba, chýba aj stabilita. A bez 
nej sa naše stretká budú potácať a stanú sa 
z nich obyčajné pokec kluby.

2. Ako postupovať, ak sa ne-
vieme na niečom dohodnúť 
a potom nám stoja dôležité 
veci?

V podobných situáciách je dôležitá 
práve úloha vedúceho, teda človeka, ktorý 
má posledné slovo. Ja som začínal ako 
vedúci v stretku, v ktorom boli takmer 
všetci okolo mňa skúsenejší, šikovnejší 
a silné osobnosti. Ja som to tak videl 
a poriadnu chvíľu mi trvalo, kým som začal 
uplatňovať to, čomu sa hovorí posledné 
slovo vedúceho. Keď sme sa nevedeli 

rozhodnúť, alebo bolo príliš veľa názorov, 
musel som určiť ja, ktorým smerom sa 
vyberieme. 

Samozrejme,  že to nie je despotické 
rozhodovanie vedúceho, ale v takýchto 
prípadoch, ako som vykreslil, je nutné, aby 
niekto rozhodol. Predstavte si, že by vo 
vojne hovoril každý dôstojník, ako bude 
armáda útočiť a na ničom by sa nedohodli. 
Hoci by všetci mali dobré nápady, potreb-
né je, aby niekto určil, ktorý spôsob boja 
si zvolíme. Často prehrávame množstvo 
bojov na duchovnom poli len preto, že 
sme roztrieštení a každý to chce robiť po 
svojom.

To, s čím sa my vedúci sami najviac 
stretávame, je  naša vlastná nerozhodnosť. 
Čo spraviť? A čo keď to, alebo ono...? Božie 
slovo nám hovorí veľakrát a hlavne v knihe 
Jozue: „Buď rozhodný a udatný!“ Tak aj 
nám všetkým vedúcim chcem povedať, 
buďme rozhodní a udatní! Nebojme sa 
našich vlastných rozhodnutí! Ak sa roz-
hoduješ, neboj sa, že sa pomýliš. Nedovoľ 
strachu, aby ťa držal pri rozhodovaní. Ak sa 
aj náhodou v dobrej viere pomýliš, tak Pán 
to vie napraviť.

Michal Steiner
foto: Štefan Esztergályos

„Nedovoľ strachu, aby ťa držal pri rozhodovaní.“ 
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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:
 4 čísla - príspevok 240,-Sk
 8 čísel - 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):
_______________________________________________________
_______________________________________________________




