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Učiť sa „rybárčeniu“
Rybár je ten, ktorý robí všetko preto, 

aby ryby ulovil.
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Pastier 
a rybár
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či si niekedy chytal ryby? Ja som bol pár-
krát na rybách. Nie vždy to bolo úspešné 
a je to spojené aj s istým umením, ktoré 
som celkom neovládal. Ježiš pozýva k se-
be profesionálneho rybára a on zanechá-
va všetko a ide. 

Myslím, že aj my, ak chceme byť efektív-
ni v službe pre Božie Kráľovstvo, nesmie-
me zanedbať tento postoj a potrebujeme 
sa učiť „rybárčeniu“. Nie je to lov kvôli tro-
feji, kvôli koristi, kvôli pozemskému oso-
hu, ale tu ide o večnosť. Ak si uvedomíme 
dosah tohto „umenia rybára“, tak by nás to 
malo pohýnať k rozhodnutiu: „byť dobrým 
a nepredstieraným rybárom.“ Je dôležité, 
aby rybár vedel nájsť dobré miesto, zvolil 

správny spôsob, 
mal vytrvalosť 
a ochotu ostať 
verným. Je 
jednoduché 
hodiť udicu do 
auta a vykašľať sa na všetko. Je zložitej-
šie a namáhavejšie ostať oddaný službe 
rybára. Nenechajme sa znechutiť a stojme 
vedľa seba v tomto zápase o nebo iných. 
Povzbudzujme sa a pomáhajme si byť 
účinnými v evanjelizačnej – rybárskej, aj 
správcovskej - pastierskej službe. 

Ján Buc
ilustračné foto: www.sxc.hu

Ak si uvedomíme 
dosah  „umenia 
rybára“, tak by 
nás to malo 
pohýnať k roz-
hodnutiu: „byť 
dobrým a ne-
predstieraným 
rybárom.“

Na poslednej konferencii Rellay predná-Na poslednej konferencii Rellay predná-
šal aj pápežský kazateľ páter Raniero Can-šal aj pápežský kazateľ páter Raniero Can-
talamesa. Medzi iným hovoril aj o potrebe talamesa. Medzi iným hovoril aj o potrebe 
mentality a služby rybárov v službe Cirkvi. 
Mnohokrát lídri spoločenstiev a v koneč-
nom dôsledku aj kňazi, rehoľníci – jed-
ným slovom ľudia slúžiaci v Cirkvi majú 
postoj pastierov. Nechcem popierať veľký 
význam tohto postoja a služby, je to určite 
tiež povolanie od Pána, chcem zdôrazniť 
potrebu povolania rybára.

Pri povolaní apoštolov pri Genezaret-
skom jazere, ako to opisuje evanjelista 
Lukáš, Ježiš po zázračnom rybolove, 

pri ktorom sa im až siete trhali, hovorí pri ktorom sa im až siete trhali, hovorí 
Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš 
loviť už ľudí.“ Odpoveď týchto rybárov 
a ich spoločníkov Zebedejových synov 
je v nasledujúcom verši: „A keď pritiahli 
lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.“ 
(Porovnaj Lk 5, 10-11)(Porovnaj Lk 5, 10-11)

Postoj pastiera charakterizuje starostli-
vosť o už existujúce stádo. Dobrý pastier 
je ochotný dať život za ovce, pozná ovce 
a ovce poznajú jeho. Problém pastiera 
je, keď nemá stádo – v tom momente sa 
nemá o koho starať. Rybár je ten, ktorí 
robí všetko preto, aby ryby ulovil. Neviem, 
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Vyučovanie
Prednáška zo stretnutia siete vedúcich NET

Ako docieliť rast II
V tomto čísle by som chcel upriamiť na ďalšie skutočnosti, 

do ktorých by mal vedúci vstúpiť:
Ide predovšetkým o povedomie, že Pán od nás očakáva 

výsledky (v biblickom ponímaní ovocie).  Mnoho kresťanov 
žije v pocite, že stačí žiť s Bohom nejaký nizučký štandard 
a to Pána Boha uspokojí. Neusilujú sa o žiaden rast, pretože 
si ani nemyslia, že to pre život potrebujú, ani ich to neláka 
a nemajú ani poňatia, že by to Pán očakával.

Pán Ježiš veľmi túži po tom, aby sme rástli, rástli v poznaní 
Jeho, rástli v láske, rástli do Jeho podoby, rástli vo svätosti. 
V Písme je mnoho miest, ktoré nás minimálne povzbudzujú 
k rastu, ak ho už priamo nevyžadujú. Raz som niekde počul  
hádanku: v čom nemáme byť ako Pán Ježiš? Odpoveď: 
v tom, že On je ten istý včera, dnes i naveky :-)

Potrebujeme rásť osobne vo svojom vzťahu s Pánom, vo 
vzťahoch s (nielen) Jeho ľuďmi, a v tom, aby rástla  aj sku-
pinka/spoločenstvo, ktoré máme na starosti, ktoré vedieme. 
Dokonca by sme mali mať nielen túžbu, aby rástlo naše 
stretko, ale aby rástla celá Cirkev, aby mohla ovplyvňovať 
spoločnosť -  svet. Mať naozaj to, čo Martin na konferencii 
Net, ktorá bola nedávno, nazval mentalitou Kráľovstva, ktoré 
sa má rozširovať.

Ako dosahovať rast?
V osobnom živote je to záležitosťou našej nasadenosti 

a spolupráce s Božou milosťou. V živote spoločenstva rast  
závisí  na raste vedúceho.  Na žiaľ viacerých vedúcich je to 
tak. Keď rastie vodca, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že 
bude rásť a rozvíjať sa aj jeho spoločenstvo (stretko). Vedúci 
by mal rásť predovšetkým v charaktere (v tom, kto naozaj 
som, v správaní, čnostiach, vlastnostiach, motívoch atď.), po-
tom v pomazaní (vo zvláštnej sile, či pomoci od Boha, ktorá 

uschopňuje nadprirodzeným spôsobom uschopňuje nadprirodzeným spôsobom 
dosahovať ciele, ktoré dáva Boh) a vo vod-dosahovať ciele, ktoré dáva Boh) a vo vod-
covských schopnostiach (ako viesť ľudí, ako covských schopnostiach (ako viesť ľudí, ako 
získať víziu, ako ju komunikovať atď) .získať víziu, ako ju komunikovať atď) .

Pre rast stretka je  nesmierne dôležitá Pre rast stretka je  nesmierne dôležitá 
ešte jedna schopnosť vodcu- schopnosť ešte jedna schopnosť vodcu- schopnosť 
nachádzať potenciálnych vodcov, vychovať nachádzať potenciálnych vodcov, vychovať 
ich a zmocňovať ich (dávať im zodpoved-ich a zmocňovať ich (dávať im zodpoved-
nosť, úlohy i autoritu konať veci).nosť, úlohy i autoritu konať veci).

Veľakrát totiž vodcovia (lídri, animátori) Veľakrát totiž vodcovia (lídri, animátori) 
žijú iba v tom, aby mali nasledovníkov, žijú iba v tom, aby mali nasledovníkov, 
pomáhali im, starali sa o nich a pomáhali si pomáhali im, starali sa o nich a pomáhali si 
spolu pri budovaní Božieho kráľovstva.spolu pri budovaní Božieho kráľovstva.

Vtedy je počet nasledovníkov a tým i po-Vtedy je počet nasledovníkov a tým i po-
čet ľudí v stretku obmedzený. Veľa vedúcich čet ľudí v stretku obmedzený. Veľa vedúcich 
(avšak rozhodne nie všetci!) sú pozvaní k (avšak rozhodne nie všetci!) sú pozvaní k 
tomu, aby ovplyvnili aj viac, ako jedno malé tomu, aby ovplyvnili aj viac, ako jedno malé 
spoločenstvo, poprípade pomohli založiť spoločenstvo, poprípade pomohli založiť 
aj nejaké ďalšie spoločenstvá. To sa však aj nejaké ďalšie spoločenstvá. To sa však 
dá iba vtedy, ak nevychovajú iba nasledov-dá iba vtedy, ak nevychovajú iba nasledov-
níkov, ale aj ďalších vodcov, ktorí získajú níkov, ale aj ďalších vodcov, ktorí získajú 
svojich nasledovníkov a zároveň sa pokúsia svojich nasledovníkov a zároveň sa pokúsia 
aj oni vybudovať ďalších vodcov.aj oni vybudovať ďalších vodcov.

Keď rastie vodca, 
je veľmi vysoká 
pravdepodobnosť, 
že bude rásť 
a rozvíjať sa aj 
jeho spoločenstvo.

V poslednom čísle 
sme hovorili o tom, 
že je dôležité pre nás 
vodcov skutočne 
a zo srdca prijať 
svoje vodcovstvo 
ako službu od a pre 
Pána. Mnohí z nás sa 
totiž stanú vedúcimi, 
animátormi, ale ne-
dokážu to skutočne 
a naplno prijať. 
Nakoniec sú oveľa 
menej úspešní ako 
by mohli byť. Bohu 
neprekáža ani to, kde 
sa duchovne nachád-
zaš, ani to ako si sa 
dostal k vodcovstvu, 
ale to, že sa mu nevy-
dáš naplno.

Ak prijmeš svoje 
vodcovstvo naplno, 
je to len začiatok, 
pretože sa potrebuješ 
postupne naučiť čo 
od teba Pán očakáva, 
akú ti dáva víziu, 
naučiť sa viesť ľudí 
a popri tom nepoľa-
viť vo svojom vzťahu 
s Ním.
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Peter Broz má  24 rokov a je čerstvým absol-
ventom VŠ v Nitre, odbor politológia. Ako sám 

hovorí, celý život má len pred sebou a chce 
počkať, kam ho Pán zavolá. Je  slobodný, bez 

záväzkov a čaká, čo sa stane. Spoločenstvo 
Eliáš z Novej Dubnice, ktoré vedie, vzniklo 

v roku 2000. Ich hlavnou službou sú otvorené 
modlitebné stretnutia. Stretávajú sa tu kresťa-
nia z rôznych denominácií, z rôznych prostredí 

a rôzneho veku (od 1 roka až do dôchodku). 
Okrem toho chodia radi slúžiť do farností 

a do zborov, na duchovné obnovy, festivaly 
a konferencie.

Rozhovor
Generácia bez otcov

Ako sa vyvíjala vízia vášho spoločenstva?

Naše spoločenstvo vzniklo v prorockom 
roku 2000, keď sa viacerí z nás spoznali 
a pocítili túžbu neostať pri povrchu. Bol nám 
odhalený kúsok z Božej milosti – to ako nás 
Pán veľmi miluje. Pochopili sme, že spoločen-
stvo je miesto, kde sa Pán vylieva špeciálnym 
spôsobom. Vízia, ktorú Boh vkladá do našich 
sŕdc, sa rodila pomaly a neustále sa kryštalizu-
je. Tak, ako sme dozrievali fyzicky a mentálne, 
zrejeme aj duchovne. To, čo nám Boh najviac 
kladie na srdce, sú v prvom rade naše rodiny. 
To je prvotné miesto nášho apoštolátu. Našou 
víziou je, aby do nášho mesta prišlo prebude-
nie a život. Nie je nám jedno, čo sa u nás deje. 

V takom prípade je možné dosiahnuť veľmi 
veľký rast.

Niekedy sa totiž stáva, že v spoločenstve 
sú roky tí istí ľudia a nikto nepribudol. Isteže 
je správne mať určitú dobu stretko uzavreté, 
kvôli vybudovaniu vzťahov, formácii. Ak to 
však trvá dlhšie ako je zdravé,  počet členov 
nielenže nebude rásť, ale sa bude zmenšovať 
a v stretku bude ťažšia atmosféra, pretože na-
stane  ponorková choroba, chyby jednotlivcov 
sa nám budú zdať väčšie ako sú a ľudia budú 
postupne odchádzať. 

Niekedy  sa stáva, že ľudia začnú do 
stretka prichádzať po určitých vlnách. Ak 
vedúci nemá vychovaných nielen pomocní-
kov, ale aj ďalších vedúcich,  stane sa to, že  
nových ľudí nezachytíme, resp zachytíme 
len ich časť, ale odíde nám aj časť tých, 
ktorých máme dlhšie (pretože to už  nie je 
také „komorné a hlboké“ ako predtým, než 
prišlo toľko nových) a výsledok bude, že 
budeme mať aj tak asi približne toľko ľudí 
koľko predtým.

Našim cieľom má byť nielen udržať si sta-
rých členov, ale získať a udržať si aj väčšiu 
časť nových. Výsledkom bude postupný 
rast. 

To sa  môže udiať iba vtedy, ak bude dosť 
vychovaných vedúcich. Takže vedúci, začni 
určite rýchlo s tým, že si vychováš aspoň 
jedného pomocného vedúceho a to bude 
naozaj dobrý začiatok k rastu.

Mário Tomášik
ilustračné foto: www.sxc.hu
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Začni tým, že 
si vychováš 
aspoň jedného 
pomocného 
vedúceho a to 
bude naozaj 
dobrý začiatok 
k rastu.
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Ležia nám na srdci mladí ľudia, rozvrátené 
rodiny, osamelí. Boh do nás vložil mnoho 
a my si to nenecháme pre seba. Chceme byť 
soľou a svetlom pre tento svet. Vyrastali sme 
ako fatherless generation (generácia bez 
otcov). Otcovia, duchovní vodcovia a naše 
vzory v mnohých veciach zlyhali a my sme 
sa ocitli v dnešnom svete ako kresťania 
bez koreňov, formácie a hlboký rozmer 
učeníctva takmer nie je. Jeden môj brat mi 
raz povedal, že naše spoločenstvo je ako 
Melchizedech. Nikto nevie, odkiaľ prišiel, kto 
boli jeho predkovia a nik ani netuší, kam sa 
pobral. Veríme, že Boh si začal budovať novú 
generáciu. Veríme, že my sme tou generá-
ciou otcov, ktorá bude mať na srdci Pánov 
zákon a neprestajne si ho bude pripomínať. 
Veríme, že my sme tá generácia, ktorá sa 
naučí zdvíhať čisté ruky k Bohu a ktorá sa ho 
bude na všetko dopytovať. 

Čo potrebuje spoločenstvo, aby dospelo do 
zrelosti?

Existuje veľa prednášok, príručiek a kur-
zov, ktoré nám ponúkajú množstvo rôznych 
pohľadov, menej, viac dôležitých vecí, 
ktoré spoločenstvo musí mať, aby dospelo 
do zrelosti. Myslím, že mnoho z nich je 
dôležitých, ale ten najdôležitejší prvok je 
hlboký osobný vzťah s Pánom Ježišom. 
Nemám teraz iba na mysli starú známu 
evanjelizačnú frázu o tom, že musíme mať 
vzťah s Pánom. Hovorím o ohni, hlbokej 
vášni, intimite, ktorá vytvára puto medzi 
stvorením a jeho Stvoriteľom. Len vtedy, ak 
naše srdcia sú celou svojou silou a mysľou 
upriamené na Neho, sa veci hýbu a spolo-

čenstvo rastie a zreje. Stále sa učím chápať, 
čo znamená hľadať kráľovstvo Božie, hľadať 
Jeho tvár. Podľa mňa, a skúsenosť mojich 
bratov a sestier to dosvedčuje, je toto to, 
čo nás posúva dopredu, robí nás zrelšími 
a schopnejšími postaviť sa tomuto svetu. 
Druhá vec je, že ak chce spoločenstvo rásť, 
ísť dopredu, nech sa na to nezameriava. 
Nech nehľadí stále do budúcnosti a nech 
neplánuje a nediktuje Bohu, ako by to malo 
byť. Zabúda potom na prítomnosť. Vodcovia 
by sa mali starať o zdravie spoločenstva. Či 
ľudia prijímajú dobrú stravu, či sa držíme 
vízie, či sa tí najmladší vo viere necítia sami, 
či nie sú služobníci vyčerpaní a podvyživení. 
Pretože ak je spoločenstvo zdravé, tak rastie. 

Čo si sa ako vedúci za tie roky, čo vedieš 
spoločenstvo naučil?spoločenstvo naučil?

Veľa :) Byť vodcom totiž znamená byť neu-
stále v strehu. Nikdy si nemôžem povedať, že 
teraz je už všetko ako má byť a ja nemusím 
nič. Život s Bohom je jedna veľká výzva. 
Ježiš povedal, že tí, ktorí sa zrodia z vody 
a z Ducha budú ako On: nik nevie, odkiaľ 
prichádza a kam ide. Prichádzajú noví ľudia, 
nové problémy, nové túžby a nové okolnosti. 
Šialený svet okolo nás sa točí rýchlosťou 
svetla a my sme neboli povolaní žiť v jaskyni-
ach. To, čo som sa naučil (a neustále sa učím) 
je, aby sa ten môj svet točil okolo jediného 
mena Ježiš. Aby On bol neustále predmetom 
môjho uctievania. Nám vodcom, ľuďom vo 
vedení alebo s akoukoľvek zodpovednosťou 
sa totiž veľmi často stáva, že Pána vymeníme 
za starosti o to, ako to má byť. Naše srdce 
zaplavíme agendami, plánmi, tými správny-

mi programami a naháňaním sa za niečím 
lepším. A potom je to už len kúsok k tomu, 
aby sa z nášho spoločenstva, zboru alebo 
cirkvi stal biznis. Z milovaného Otca sa nám 
stane obchodný partner. My budeme spĺňať 
podmienky zmluvy a On nás bude na oplát-
ku pomazávať do mocnej služby. Hodiny na 
kolenách vymeníme za rokovanie a neustále 
pripomínanie Bohu, čo ešte musí spraviť. 
Pôsty a bdenia sa nám stanú platidlom. Toto Pôsty a bdenia sa nám stanú platidlom. Toto 
je pre mňa a môj vodcovský tím najväčšie 
nebezpečenstvo vo vedení. Prichádza totiž 
nebadane, úplne nenápadne a postupne sa 
rozširuje. Je tu stále a práve preto som po-
chopil, že musíme neustále chodiť v Duchu, 
svoje srdcia upriamovať len a len na Neho. 

Čo potrebuje spoločenstvo na to, aby 
zostalo dlho spolu?

V prvom rade sa nesústrediť na to, aby 
dlho spolu ostalo. Ak ľudia berú Božie veci 
do vlastných rúk, nikdy to nemôže dopad-
núť dobre. Verím, že Boh túži po zrelých 
a vyspelých spoločenstvách v tejto kraji-
ne. Investuje do nich svoju milosť a svoje 
pomazanie. To však neznamená, že s nami 
nemôže mať rôzne plány. Preto, ak chceme, 
aby naše spoločenstvá mali budúcnosť, 
odovzdajme ju Bohu a nesnažme sa za 
každú cenu spraviť si po svojom. Nechajme, každú cenu spraviť si po svojom. Nechajme, 
nech On prehovorí. Súčasný kresťanský svet 
potrebuje mnoho služby. Veď aj Ježiš hovorí, 
že žatva je veľká a robotníkov málo. Zdá sa, 
že dnes toto slovo znie ešte naliehavejšie. 
Ide o duše. A Boh ich túži bez pochýb všetky 
spasiť. Počúvajme, čo Duch hovorí cirkvi. 

Za rozhovor ďakuje Soňa JančíkováZa rozhovor ďakuje Soňa JančíkováZa rozhovor ďakuje Soňa Jančíkov
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Vyučovanie
Čo sa vám vybaví v mysli, keď vyslovím 

slovo cirkev? (pápež, spoločenstvo veriacich, 
kostol, kňaz, rehoľník, modlitebňa, kazateľ, ...).

Čo si myslíš, je cirkvou aj tvoje stretko, aj 
tvoja rodina?

Cirkev je aj tvoje malé stretko, spoločen-
stvo, adorácia, alebo modlitbová akcia, na 
ktorú prídeš.  Cirkvou je aj tvoja rodina, veď 
rodina je základnou bunkou nielen spo-
ločnosti, ale aj Cirkvi, veď jej nie nadarmo 
hovoria domáca Cirkev. Cirkev to som aj ty 
aj ja. Preto je niekedy až smiešne, keď viacerí 
ľudia nadávajú na Cirkev, aj keď  sú veriaci, 
pretože vlastne nadávajú nielen na svoju 
duchovnú rodinu, ale aj na seba samých.

  
Cirkev je predovšetkým „miesto“, kde 

zvláštnym spôsobom prebýva Boh. Je  to 
skutočnosť, ktorá sa skladá z Božského roz-
meru a ľudského rozmeru. Je v nej prítomný 
Boh a sú v nej prítomní ľudia. Prináša to 
požehnanie, ale aj problémy, ako všade, kde 
sú ľudia. Boh ju chcel, založil ju – preto je 
Božská, ale je aj ľudská, lebo sme v nej my. 

Na jednej strane je to 
Kristovo tajomné telo 
(my sme tajomným 
Kristovým telom, 
zapadáme do Neho) 

a na druhej strane je to ľudská spoločnosť. 
Je svätá, lebo ju založil a prebýva v nej svätý 
Boh, ale zároveň sa musí každý deň očisťo-
vať, lebo je hriešna, pretože ju tvoríme my, 
hriešni ľudia. Je požehnaná a slávna, ale je 
zároveň trpiaca a topiaca sa v hriechu, záleží 
z ktorej strany sa na to pozrieme. Preto tak 
často ľudia, ktorí sú mimo cirkvi, alebo vlaž-

ní, alebo nechcú mať nič spoločné s cirkvou 
hovoria, že je taká a taká a kňazi robia to 
a to. Majú pravdu, ale len kúsok. Nevidia dru-
hý rozmer, ktorý by im priniesol požehnanie 
do života, lebo v nej prebýva zvláštna Božia 
sláva, že je v nej ohromné pomazanie, že je 
Božím nástrojom, sprítomňuje dotyk Boží. 
Preto je Cirkev v dnešnom svete ponižovaná, 
kritizovaná, lebo svetu sa ťažko pozerá na tie 
slávne veci, lebo ich nevidí, jedine ak je to 
veľmi viditeľné, ako napr. Ján Pavol II, Matka 
Tereza a iní. Neznamená to ale že Cirkev je 
slabá, hodná odpisu, práve naopak. Najvzác-
nejšie veci sú v nej skryté, ale pevne prítom-
né. Skrze Cirkev a v Cirkvi Boh uskutočňuje 
svoje plány. Preto  služobníci (či stretká), 
ktorí sú samotári sú nebezpeční pre cirkev. 
Keď sa niekto ťahá do izolácie, Boh môže cez 
neho naplniť len malú časť svojich plánov, 
ktoré s nimi mal.

Čo by si mal robiť, keď si v cirkvi?

1. Rozhodni sa, že tu chceš žiť. 
Cirkev nie je stroj na duchovné povzbu-

denie. Prídeš k stroju, poklepkáš a vypadne 
osviežujúci nápoj milosti. Nie je ani tvoj 
nástroj, alebo otrok. Je miestom, kde máš 
žiť. Keď niekto povie napr. ja chodím do 
katolíckej cirkvi, ja chodím do toho spolo-
čenstva, znamená, že tam prídeš a potom 
odídeš niekam, čo považuješ za svoj domov. 
To veľa o tebe prezrádza, keď len chodíš do 
Cirkvi a nie žiješ v Cirkvi. Boh ti hovorí, aby 
si sa rozhodol tam patriť a žil tam. Je ťažké 
a zničujúce pre kresťana žiť dva životy, jeden 
v Cirkvi a druhý niekde bokom. Ži celý svoj 
život v Cirkvi, tam kde ťa Boh posadil.

Aj ty si Cirkev
Návrh na tematické stretko

Dynamika
Molekuly – dajte sa do kruhu, zavrite si oči 

a predpažte obe ruky. So zavretými očami, 
oboma rukami  sa niekoho chyťte. Stlačením 
ruky si pošlite signál, aby ste zistili, že ste ruky si pošlite signál, aby ste zistili, že ste 
v kruhu. Keď sa vám signál vráti a prešiel kaž-
dým, ste v kruhu. Začnite sa rozplietať, kým 
nevznikne kruh. 

Mrak – Rozdeľte sa na dve skupiny. Jedna Mrak – Rozdeľte sa na dve skupiny. Jedna Mrak
skupina sa na zemi pospája rukami aj nohami, 
aby vytvorila pevný „mrak“. Druhá skupina sa 
snaží jednotlivcov oddeliť od vytvoreného 
„mraku“.„mraku“.

Zdieľajte sa o pocitoch z hry, keď ste boli 
pospájaní. Aký to bol pocit, keď vás odtrhli od 
skupiny? 

Cirkev to som 
aj ty aj ja. 



Zrelosť
- cesta spolocenstvav

12-13

Je normálne, že mladí ľudia si hľadajú 
vzťah uprostred skupiny, do ktorej patria. 
Nemali by však zabudnúť na to, že aj 
keď začnú vzťah, neprestali byť súčasťou keď začnú vzťah, neprestali byť súčasťou 
skupiny.

Biblia nás učí, že máme brať láskavý 
ohľad na druhých. To by si mali uvedomiť 
ľudia na oboch stranách. Na začiatku kaž-
dého vzťahu „upadnú“ ľudia do zaľúbenia 
a vtedy vidia iba toho druhého. Tato fáza 
však netrvá dlho. Takže maj chvíľu s nimi 
trpezlivosť. Avšak ak by dochádzalo k to-
mu, že si robia svoj program na stretku, 

Otázky 
& odpovede

Som vedúca stretka s 8 ľuďmi. Na 
stretku v poslednom čase vznikli 
dva páry. Čo je fajn. Problém je, 
že sa začali izolovať. Sú akoby 
iná tlupka. Čiže mám teraz na 
stretku dve skupinky: „tých čo 
spolu chodia“ a „tých ktorí sú 
single.“  Ako to mám riešiť?

2. Zdieľaj sa s ostatnými.
Boh chce, aby si sa zaradil do jeho rodiny 

a bol s jej členmi. To je niekedy ťažké. Nejde 
o to, aby si každému povedal o svojom 
živote, keď prídeš do kostola, ale tam kde 
žiješ dávaš zo seba. Spoločenstvo, kde ľudia 
prídu a povedia si, že chcú prijať od Boha, 
ale aj dávať vyzerá úplne inak ako to, kde si 
ľudia povedia: „Čo mi dnes Bože dáš? Dúfam, 
že ma nebudú otravovať s niečím, čo by som 
mal dať ja.“ Cirkev, kde sa chodí iba brať, je 
chudobná Cirkev, pretože Cirkev žije s dáva-
nia. Boh dáva a Cirkev sa mu chce podobať, 
preto dáva. Blahoslavenejšie je dávať ako 
prijímať. Keď dávaš, môžeš prijať oveľa viac. 
Dávať môžeš svoje slová, nebudeš len ticho, 
že zdieľaš svoje skúsenosti, to čo si sa naučil, 
svoje schopnosti, obdarovania, problémy. 
Niektorí hovoria, že Cirkev je ako spiaci obor, 
že je nemohúca, ako telo, keď leží a spí. Ale 

Boh čaká, kedy sa zobudí a podmaní celý 
svet pre Neho. 

Máme sa rozdávať, otvárať svoje domy pre 
druhých, ozvať sa, keď treba.

3. Rob časť svojej práce.
Sme zároveň aj Kristovým telom, lebo on 

je hlavou Cirkvi a ako telo máme žiť i konať, 
v tele to funguje tak, že každá časť si koná 
svoju časť práce, mnohé dokonca podve-
dome. Tak aj my potrebujeme vedieť, čoho 
súčasťou sme a ako môžme prispieť k tomu, 
čo Boh chce urobiť. Ak sa budeme v stretku 
navzájom dopĺňať a povzbudzovať, tak spolu 
môžeme naozaj napĺňať Pánovu vôľu a zaží-
vať ako Pán koná.  

Veľké Božie veci sa nestanú tam, kde nie 
je Cirkev, tam kde nie sú kresťania. Boh 
používa svoju Cirkev ako svoj nástroj, ako 
nástroj svojho požehnania a spásy. Ešte som nástroj svojho požehnania a spásy. Ešte som 
nepočul, aby sa diali zázraky, bez toho, aby sa nepočul, aby sa diali zázraky, bez toho, aby sa 
neohlasovalo evanjelium alebo aby sa uzdra-neohlasovalo evanjelium alebo aby sa uzdra-
vili ľudia na mieste, kde neboli kresťania. My vili ľudia na mieste, kde neboli kresťania. My 
si niekedy myslíme, že však Boh má toľko si niekedy myslíme, že však Boh má toľko 
anjelov, že nevie, čo s nimi, nech oni obrátia anjelov, že nevie, čo s nimi, nech oni obrátia 
ľudí a potom nám ich privedú do stretka. ľudí a potom nám ich privedú do stretka. 

Viac k téme v Nahlase č. 4.Viac k téme v Nahlase č. 4.

Otázky na diskusiu
1.  Prežívaš to, že aj ty si Cirkev? Ak nie prečo?1.  Prežívaš to, že aj ty si Cirkev? Ak nie prečo?
2.  Aká je tvoja časť práce v Cirkvi?2.  Aká je tvoja časť práce v Cirkvi?
3.  Prečo je dôležité byť súčasťou Cirkvi a ne-3.  Prečo je dôležité byť súčasťou Cirkvi a ne-
zostať sám?

Mário Tomášik
ilustračné foto: www.zksm.skilustračné foto: www.zksm.sk
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Som členom stretka, ktoré má 13 
ľudí. Stretávame sa druhý rok. 
Chcel som do stretka priviesť pár 
nových kamarátov, ale vedúci mi 
povedal, že by to nebolo vhodné, 
lebo by nás bolo už veľa a stretko 
je uzavreté. Rozmýšľam, že by 
som otvoril pre nich nové stret-
ko. Ako by som to mal urobiť? 

Ak sa počet ľudí v stretku naplní, treba 
vytvoriť nové stretko. Niekto z  pôvod-
ného by sa mal podujať urobiť to. Vedúci 
pôvodného stretka by mal v príleve 
nových ľudí vidieť príležitosť, Božiu vôľu, 
zachrániť a budovať ďalších. Môže sa však 
stať, že on to tak nevidí. Mal by si s ním 
hovoriť a navrhnúť mu, aby ste ako pôvod-
né stretko otvorili ďalšie stretko. Ak s tým 

teda, chcú byť iba spolu či dvojica, alebo 
štvorica napr. pri zdieľaní, či modlitbe, po-
trebuješ zakročiť a korigovať ich správanie. 
Najlepšie sa s nimi porozprávať a vysvetliť 
im, že ich správanie nepodporuje ducha 
jednoty v stretku. Urob to láskavo a skús 
im komunikovať, že ich vzťah nie je 
problémom, ale  že treba zobrať do úvahy 
určité špecifiká skupiny.

Povzbuď ich, aby sa snažili o rozvoj celej 
skupinky a nehľadali naplnenie, či osobný 
rozvoj len vo vzťahu. 

Takisto tí, ktorí sú single by sa nemali 
porovnávať s tými, čo spolu chodia, pod-

Keď ľudia 
začnú vzťah, 
neprestali 
byť súčasťou 
skupiny.

ceňovať  ich alebo 
sa im „vysmievať.“

Určite treba ľudí 
v stetku poučiť aj 
o tom, akú mieru 
intimity majú mať 
vo vzťahu. Stáva sa, 

že mladí to prepália a keď sa neskôr rozí-
du, vzniká veľa zranení a ten zranenejší už 
nechce  byť v stretku s tým druhým, preto 
odchádza. Tejto téme sa treba venovať tro-
chu viac. Niečo naštudovať, alebo pozvať 
na stretko niekoho, kto by vám dal dobré 
tipy ako na to.

bude súhlasiť, mal by 
ustanoviť najlepšie 

dvojicu skúsených kresťanov, ktorá by sa 
venovala  budovaniu nových.

Ak vedúci neurčí teba a ani nikoho iné-
ho, lebo nikto sa na to necíti, alebo nechce 
(aj to sa môže stať) tak ho popros o dovo-
lenie otvoriť tú skupinku sám.

Je dôležité, aby sa celá komunikácia 
a proces založenia nového stretka niesol 
v Kristovom duchu. Môžte sa dohodnúť, 

že vedúci pôvodného stretka príde nie-
kedy urobiť prednášku. Takisto sa môžte 
dohodnúť na spoločných aktivitách oboch 
stretiek a na účasti na spoločnej službe.

Takisto je dôležité, aby ľudia z pôvodné-
ho stretka pochopili, že nové stretko nie je 
konkurencia, ale možnosť na budovanie  
Kristovho kráľovstva.

Martin Štuk
foto: Štefan Esztergályos, www.sxc.hufoto: Štefan Esztergályos, www.sxc.hufoto: Štefan Esztergályos, www

Nové stretko 
nie je kon-
kurencia, ale 
možnosť na 
budovanie  
Kristovho 
kráľovstva.
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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):
_______________________________________________________
_______________________________________________________




