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Čo z toho 
budem mať!

To, že môžeme pomôcť 
v službe Bohu akým-
koľvek spôsobom, darom, 
či časom mali  brať ako 
veľkú česť, ako pokrm.

Nie je to tak dávno, čo som počul túto vetu (a nepočul som ju prvýkrát), keď sme 
rozprávali s niektorými ľuďmi o možnosti slúžiť viac Bohu.  Je to také ľudské a prirodzené, 
dokonca aj apoštoli sa spýtali Ježiša, čo z toho (za to) budú mať.

Keď sa pozrieme na Pána Ježiša, tak nikde v Písme nie je spomenuté, že by sa pýtal, 
čo získa, ak bude poslúchať Otca až do krajnosti. Dokonca hovoril o tom, že je to Jeho 
pokrmom, činiť vôľu Otca.

Ak sa chceme Pánovi čo najviac podobať (a ako kresťanskí vedúci by sme to naozaj 
mali mať v srdci), tak by sme to, že môžeme pomôcť v službe Bohu akýmkoľvek spôso-
bom, darom, či časom mali  brať ako veľkú česť, ako pokrm.

Hľadajme najskôr kráľovstvo Božie a ostatné nám bude pridané. Nepozerajme na to 
ostatné, pozerajme na Pána a Jeho záležitosti. On vie, že sa namáhame, On vie, čo nás to 
stojí a On vie, čo potrebujeme.

Keď nedáme do popredia seba (to neznamená byť sebadeštruktívny, len pokorný 
a poslušný) ale Pána, tak sa začnú hýbať veci. A verím, že to chceme, ísť stále bližšie za 
Ježišom a nie stáť na mieste.

Možno ani nevieme, čo robiť, alebo ako sa pohnúť dopredu so svojim životom, či stret-
kom, ale ak naozaj nebudeme pozerať iba na seba, či pohodlie svojho spoločenstva, ale 
na to, čo chce Pán, tak sa nám ukáže cesta.

Mário Tomášik
 foto: www.sxc.hu foto: www.sxc.hu foto: www.s

Ak sa bude-
me pozerať 
na to, čo 
chce Pán, 
tak sa nám 
ukáže cesta.
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Vyučovanie

Multiplikácia I

Biblia je plná príkladov multiplikácie. 
Už z prvých stránok môžeme vyčítať ako 
Bohu záleží na tom, aby všetko vzrastalo na 
množstve. V Edene hovorí Adamovi a Eve:
„Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“
1; 28) Neskôr Boh hovorí Abrahámovi: „...
prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. 
Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na 
morskom brehu.“ (Gn 22; 17) Mohli by sme morskom brehu.“ (Gn 22; 17) Mohli by sme morskom brehu.“
teda povedať, že od stvorenia sveta ide 
Bohu o multiplikáciu. Chce, aby „jeho ľudia“ 
priťahovali, budovali a množili ďalších 
a ďalších. Bohu naozaj ide o počty. V celom 
Písme  nachádzame dôkazy o tom, že Boh 
má zvláštnu záľubu v počítaní,  zoznamoch, 
súpisoch a väčšinou ide o ľudí. 

Spočiatku bol Boh jediný Multiplikátor, 
ale dnes povoláva aj nás, ktorí stojíme 
v Jeho službe k tomu, aby sme sa na Neho 
podobali aj v tejto jeho vlastnosti -  roz-
širovaní Jeho kráľovstva. Ako kresťania 
vieme, že nás volá k tomu, aby sme mali 
účasť na jeho stvoriteľskom a v podstate aj 
multiplikátorskom diele tým, že prijímame 

jeho dar počať a priviesť na svet deti. Teraz 
môžme prijať do svojho srdca aj to, že sme 
pozvaní, aby sme rozmnožovali počty ľudí, 
ktorí môžu byť zachránení, tých, ktorých 
On povoláva do svojej služby a aby sme 
rozmnožovali svoje duchovné dary a svoj 
duchovný potenciál.

1. Boh nás pozýva, aby sme rozširovali 
rady ľudí, ktorí Ho spoznajú.

Myslím, že tomuto väčšina z nás rozumie. 
Hovoríme o evanjelizácií, o prvotnom hlá-
saní každému, komu sa len dá. Božia vôľa 
je, aby boli všetci ľudia spasení. (1Tim 2;4). 
Občas máme tendenciu sa práve v tejto 
oblasti uspokojiť  s málom. Hoci vieme, že 
všetko naše úsilie by malo zmysel, aj keby 
sa Boh dotkol iba jediného človeka,  keď 

sa modlíme za evanjelizácie, ktoré robíme, 
nebojme sa od Pána pýtať čo najväčší 
počet zasiahnutých ľudí, pretože to bude 
určite v zhode s jeho vôľou. On chce, aby 
boli všetci ľudia spasení!

2. Boh nás pozýva, aby sme rozširovali 
rady ľudí v cirkvi a vo svojich spoločen-
stvách.

Pre život každého, kto spozná Boha, 
alebo obnoví svoj vzťah s Ním, je  nevy-
hnutné, aby sa začlenil do Cirkvi. Nikto 
ani ten najlepší kresťan nemôže žiť svoju 
vieru sám. Boh z nás neurobil kresťanov 
samorasty, alebo jednobunkové živočíchy, 
ale začlenil nás do seba samého, chce aby 
sme boli v jeho cirkvi. „Ja som vinič, vy ste 
ratolesti.“ (Jn 15; 5)ratolesti.“ (Jn 15; 5)ratolesti.“

Stáva sa, že 
kameňom úrazu, 
na ktorom sa 
potknú mnohé 
stretká a spoločen-

stvá je to, že sa boja nárastu členov. Lepšie 
povedané sa boja, že „tí noví“ im pokazia  
idylku, ktorú si za tie roky vybudovali. My, 
ktorí sme prešli určitý kus cesty s Pánom, 
sme povolaní, aby sme vytvárali pre tých, 
ktorí uveria v Boha a chcú s Ním žiť zázemie 
a do istej miery aj domov v našich parti-
kulárnych cirkvách, alebo spoločenstvách. 
Bohužiaľ je veľa negatívnych svedectiev 
o tom ako kresťania neprijali a obišli nie-
koho, kto práve potreboval spoločenstvo 
a kresťanov okolo seba. A to len preto, že 
chceli  svoju „teplú perinku“ len pre seba.

Skôr ako sa začneme 
venovať hlbšie tejto 
téme, pozrime sa, čo 
slovo multiplikácia  
znamená. V slovníku 
cudzích slov nájde-
me, že význam tohto 
slova je: násobenie, 
množenie, rozmnože-
nie. Budeme hovoriť 
o dvoch rovinách 
multiplikácie – perso-
nálnej a duchovnej.

Boh nás 
pozýva, aby 
sme rozširo-
vali rady ľudí 
v cirkvi a vo 
svojich spolo-
čenstvách.
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Rozhovor
Zodpovednosť ma núti rásť

Pre vedúcich zostáva najťažším breme-
nom v tejto úlohe prijímania nových do 
svojich radov to, ako zvládnuť príchod 
nových ľudí tak, aby to vážne  nenabúralo 
chod spoločenstva. Väčšina ľudí prichád-
za do stretiek tak, že ich zavolá kamarát, 
niekto kto im je blízky. Je dobré ak v stretku 
existuje nejaký mechanizmus, ako voviesť 
nových do života spoločenstva. Ak je nový 
člen napríklad mladým kresťanom, nie je 
potrebné priamo na stretnutí spoločenstva 
rozoberať s ním všetky vieroučné otázky. 
Najlepšie by bolo, aby sa s ním pravidelne 
stretal buď vedúci (ak mu to jeho vyťaže-
nosť dovolí), alebo niekto kto mu je schop-
ný objasniť všetko, čo potrebuje mimo 
času stretnutia spoločenstva. Nemusíte sa 
báť, že vás bude nový člen zdržovať, ak si 
zvolíte správny spôsob ako mu odovzdať 
všetko, čo viete, že je pre vás ako spoločen-
stvo dôležité. 

V prípade, že 
nových členov 
pribudne už priveľa, 
je dobré začať uva-

Helenka Slivková (42) je dnes členkou vodcovského tímu spoločenstva  Maranatha z Prešova. 
Je slobodná a učí na gymnáziu. Vyštudovala VŠE v Bratislave, odbor matematické výpočty. 
V Bratislave sa  počas štúdií stretla s ľuďmi, ktorí ju pozvali na dvojtýždňové duchovné cvičenia 
(oázu), kde odovzdala svoj život Pánovi. Keď sa vrátila do Prešova, po zhruba trojročnej formá-
cii dostala možnosť viesť spolu so sestrou malú skupinku a slúžiť – vtedy hlavne ako hudobník. 
V roku 1992 na jeseň odišla do Anglicka do evanjelizačnej školy Faith Alive. Bola to formácia 
k evanjelizácii, ale aj základné teologické štúdium a popri tom  služba evanjelizácie po rôznych 
školách v Anglicku a Írsku. Tam  objavila, čo  je to  žiť v komunite. Po návrate  pracovala pre die-
cézne katechetické stredisko a zároveň pokračovala v učení. Keď vzniklo v Prešove Gymnázium 
sv. Moniky, začala tam pracovať a pracuje dodnes. 
Spoločenstvo je jedným z najstarších na Slovensku. V súčasnosti žije v spoločenstve asi 60 rodín 
a 100 detí. Vzniklo v 80-tich rokoch – ako spoločenstvo hnutia Svetlo-Život. Víziou spoločenstva 
je modlitba a evanjelizácia. Ich službou sú rôzne evanjelizačné programy, modlitebné stretnu-
tia, kurzy, evanjelizačný seminár Oheň a kurzy Alfa. 
Počas týchto rokov získala mnohé  vzácne skúsenosti, s ktorými sa podelí aj s Vami.

žovať nad tým, či by nebolo múdre urobiť 
z jedného stretka dve. Nenazýval by som to 
rozdelením, ale multiplikáciou :-) Ak totiž 
počet ľudí v malej skupinke presiahne istú 
hranicu, začne zrazu narastať viac pro-
blémov. Ľudia budú nespokojní, pretože 
nebudú mať dostatok času na zdieľanie, 
introvertné povahy prestanú mať pocit 
bezpečia a niekto iný môže začať mať po-
cit, že vlastne ani nevie s kým je v skupinke 
a iné. Preto odporúčam všetkým vedúcim, 
aby si okrem pravej ruky v stretku vychová-
vali aj niekoho iného, kto je schopný viesť 
modlitebnú skupinku. 

Chcel by som vás všetkých povzbudiť, 
aby ste sa nebáli otvoriť svoje, možno 
dobre zabehnuté, ale zostarnuté skupinky 
a spoločenstvá pre novú krv. Pre nové víno, 
ktoré je síce trochu trpké a nevypočíta-
teľné, ale ak nebude nového vína, nikdy 
nebude ani staré. Tam niekde „vonku“ je 
množstvo ľudí, ktorým môžeme ponúknuť 
pomoc a prijatie, povzbudenie,  spolo-
čenstvo a Boh je prichystaný, aby nám 
k tomu dal všetko potrebné. Jeden múdry 
muž raz napísal, že ak sa nezaujímame 
o „tých vonku“, o tých mimo cirkvi, vlastne 
im hovoríme, že nám je jedno, že idú do 
pekla. Nebojme sa! Ľudia sú dôležitejší ako 
projekty! Boh sa viac raduje z jedného, ktorí 
spoznal Boha a zmenil svoj život aj vďaka 
tomu, že sme mali o neho záujem a prichý-
lili ho pod krídla svojej skupinky, ako zo 
všetkých projektov, ktoré sme kedy urobili.
Pokračovanie témy nabudúce.

Michal Steiner
ilustračné foto: www.sxc.hu

Boh nás 
pozýva, aby 
sme rozši-
rovali rady 
ľudí, ktorí Ho 
spoznajú.
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Čo potrebuje spoločenstvo, aby dospelo 
do zrelosti? 

Podľa mňa rast členov predpokladá určitú 
stálosť, vernosť. Potom úprimnosť – pred 
Bohom a medzi sebou. Nedá sa stáť v jed-
nom stave, v tom istom nadšení. Je pravda, 
že musíme stále zápasiť o oheň – udržiavať 
a rozdúchavať lásku k Bohu – ale prežíva-
nie sa mení a  nemôžeme plakať za tým, 
že obdobie, ktoré prežívame je iné ako 
na začiatku. Inak, mám veľkú radosť, keď 
vidím spoločenstvá a ľudí, ktorí sú verní, 
bojujú, hľadajú, aj sa trápia, ale idú ďalej. 
Je to ako stretnúť peknú rodinu, ktorá si 
prežila aj svoje obdobia kríz, či trápenia, ale 
drží pohromade, jej členovia sa majú radi a 
pomáhajú si. 

Aké môžu byť úskalia osobného rastu  
vodcu?

Ja na sebe vnímam niekoľko „nebezpe-
čenstiev“. 

Prvé som objavila, keď som sa raz po ro-
koch pristihla pri tom, ako idem čítať Božie 
slovo – akoby som ho už poznala a nemohlo 
ma prekvapiť,  inak povedané, pristihla som 
sa pri tom, že nečakám, že ma ešte bude 
meniť! Neviem, či to niekto  zažil, ale to je 
jedno úskalie: pocit, či vedomie, že už som 
sformovaný dosť a už „sa mi nechce ďalej 
meniť“. Ďalšie sa mi krásne odhalilo niekoľko 
rokov po obrátení: lenivosť. Uvedomila som 
si, že sa mi už  nechce vstupovať do nových 
vzťahov (súvisí to aj s mojou prácou – stále 
s ľuďmi), že sa mi nechce ísť vo voľnom čase 
na akciu, na stretko, spoznávať nových ľudí, 
osloviť ich, ...atď. A neposledne: apatia a 
znechutenie. Viem, sú tu roky, viac a viac sa 
odhaľujú moje chyby a zlyhania – respektíve 
ich počet opakovaní narastá – to je úska-

lie, cez ktoré prechádzam, keď vidím, že 
nemám ten mladícky zápal ako kedysi. Teraz 
inak vidím hodnotu obrátenia a odovzdania 
života. Akoby rástla cena – oveľa častejšie 
musím odovzdávať veci, situácie, vzťahy, to, 
na čo som si zvykla, môj životný štandard, 
moje istoty. Tým, že som slobodná, cítim aj 
veľké nebezpečenstvo sebectva a pohodl-
nosti, ktoré nie je tak skúšané a lámané ako 
u ľudí v rodinách či v komunitách.

Čo si sa ako vedúca za tie roky, čo vedieš 
spoločenstvo naučila?

Teraz som členkou vodcovského tímu 
– my tomu hovoríme kolégium. Moderá-
torkou, či vedúcou spoločenstva som bola 
nejaký čas. Nielen zodpovednosť vedenia v 
spoločenstve, ale aj zodpovednosť v práci 
ma veľmi obohatila, ale i zaskočila.  Zdalo sa 
mi, že veľa strácam. Že strácam bezstarost-

nosť, že strácam vzťahy, či slobodu. Proste 
to niečo stojí. Mnohí majú apriori odstup 
od všetkých „vedúcich“, niektorí alergiu na 
akékoľvek „vedenie“, ďalší si ich vážia, iní od 
nich čakajú veľmi veľa. Takže to prinieslo 
so sebou aj bolestné veci. Rozhodovať, 
súhlasiť, odmietnuť, posunúť, či stopnúť.  
Pre mňa to vôbec nie je ľahké. A nie je mi  
ľahostajné, čo si o mne myslia iní.  Takže v 
tomto  aj bolestné. Na druhej strane bol to 
a je úžasný priestor pre rast. Zodpovednosť, 
alebo akákoľvek služba ma doslova „nútila“ 
rásť, hľadať, modliť sa, pýtať sa, študovať, 
vyjsť zo seba, lepšie sa spoznať, neuzatvárať 
sa, začínať znova a znova. Nebyť služby, 
neviem kde by som dnes bola a čo by bolo. 

Takisto vidím, že nie je dobré, ak podce-
ňujem vnuknutia Ducha Svätého, ak robím 
rozhodnutia unáhlené uprostred rušných 
akcií o veciach, ktoré nemusia byť rozhod-
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lie, cez ktoré prechádzam, keď vidím, že nosť, že strácam vzťahy, či slobodu. Proste 
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Aj ty si Cirkev II
Návrh na tematické stretko

Dynamika
Zahrajte sa na úvod hru Café. Rozdeľte 

sa ako skupina na dve časti. Jedna skupi-
na sa spojí dokopy a to tak, že každý člen 
sa prehne do pravého uhlu a chytí okolo 
drieku člena pred sebou. Hlavu si položia 
nabok, na kríže člena pred sebou,  strieda-
vo  na ľavú a pravú stranu. Úlohou nespoje-
nej skupiny je zhodiť spojenú skupinu a to 
tak, že vyskakujú na ich chrbty postupne 
po jednom. Je preto pri tejto hre dôležité, 
kde umiestnime najslabšieho člena, napr. 
ak je to dievča, aby sa skupine nepodarilo 
zhodiť spojenú skupinu. Ten, kto vyskočil 
na skupinu, ostane na nej, potom skáče 
ďalší, atď. Potom sa skupiny vystriedajú. Ak 
sa skupina udrží, má bod, ak padne, bod 
má skupina, ktorá skákala.

Vyučovanie
Princíp reťaze: Každé spoločenstvo je 

také silné, aký silný je najslabší člen. Je to 
ako s reťazou. Každá reťaz je len taká silná, 
aké silné je najslabšie ohnivko reťaze. Je to 
logické, ostatné ohnivká môžu byť aj veľmi 
silné, ale ak je tam nejaké slabé, tak reťaz 
vydrží len toľko, koľko udrží to slabé.

V poslednom návrhu na tematické stretko 
sme hovorili o Cirkvi a o tom, že každý z nás 
do nej bytostne patrí, že Cirkev to je aj kaž-
dý z nás. Cirkev je miestom zvláštneho po-
žehnania a Božej prítomnosti. Keď si v Cirkvi  
pasívny, alebo ju dokonca odmietaš, tak tvoj 
život prichádza o nesmierne požehnanie.

V tomto čísle chcem zdôrazniť dôležitosť 
vzťahov v Cirkvi, v spoločenstvách. Väčšina 

nuté hneď..., ak dovolím, aby vo mne rástli 
predsudky.

Učím sa nevzdávať a neskladať veci, aj 
keď všetko vyzerá zle, bojovať o obnovu 
viery a byť otvorená pre nových ľudí. Učím 
sa stále kedy mlčať a kedy hovoriť – ešte 
stále to neviem:)

No a aj keď som sa tomu chcela vyhnúť, 
predsa sa učím aj na vlastných chybách. 

Naučila a učím sa: to, že potrebujem stále 
konať osobné pokánie a ak sa prestanem 
deliť otvorene aj so svojimi zlyhaniami, do-
stávam sa do pasce. Boh je veľmi milostivý 
a štedrý a veľmi veľa krát ma oživil. Veľmi 
veľa krát som nanovo odovzdala svoj život 
Kristovi a veľmi veľa krát som zistila, že zlý 
ma klame. Takisto som objavila to, že moja 
hodnota nespočíva v tom čo robím, ale v 
tom, že som. Že je veľmi dôležité dobre 
komunikovať veci. To, že vždy pred každou 
akciou sa mi zrazu strašne nechce nikde 
ísť a musím bojovať s nechuťou , ktorá je 
ako monštrum, ktorý sa zrazu rozplynie, 
keď vykročím. To, že každý vek je niečím 
zaujímavý.  To, že ak chcem, aby ma druhí 

chápali, potrebujem sa im dať spoznať. 
Stále nanovo vstupovať do vzťahov a nebáť 
sa strácať čas.  To, že Boh miluje úprimné a 
pokorné srdce a má naňho slabosť. To, že 
Duch Svätý je tak neviditeľne sústavne prí-
tomný a pripravený pomáhať (a ja tak často  
nepočúvam). To, že je zle človeku samému a 
že vždy niekto iný potrebuje potiahnuť, po-
vzbudiť. Aj to, že nie vždy to vyjde a všetci 
robíme chyby, ale keď ich objavíme, vtedy 
prichádza veľké pokušenie nič nerobiť, lebo 
žalobca to všetko hodí do ksichtu (t.j. do 
tváre). Keď prichádza kríza žijem prítomný 
okamžik.

To, že potrebujem vidieť, že Boh koná 
zázraky a je živý v životoch iných. To, že 
generácie sa menia, ale Boh je stále ten, čo 
vstupuje do životov ľudí a stále robí veci 
nové. Aj to, že máme na Slovensku veľa 
požehnaných lídrov:)

Čo je dôležité pre správnu a úspešnú 
multiplikáciu?

O tom už veľa napísali skúsení a úspeš-
ní ľudia . Ale myslím si, že stále hľadať 
rovnováhu medzi Duchom a formou. Byť 
otvorený na Ducha,  ale mať aj štruktúru,  
do ktorej môžem ľudí pozvať. Forma bez 
Ducha zabíja ale Duch bez formy spôsobuje 
zmätok. 

Ako vytrvať na ceste vedúceho a nestra-
tiť oheň?

Stále dolievať olej... Neostať sám... Učiť sa 
od iných... A milovať Boha... 

Za rozhovor ďakuje Soňa Jančíková
foto: arcfoto: arcf hív spoločenstva Maranatha
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znechutení, hnevov, sklamaní z Cirkvi, zo 
stretiek, modlitbových skupín atď. pochádza 
z narušených vzťahov. Či už z toho, ako sa 
v niečom zachoval miestny kňaz, či duchov-
ná autorita, až po to, či ma urazil/neurazil, 
pochopil/nepochopil niekto na stretku, ...

Na začiatku (pri vzniku) stretka nie sú 
vzťahy až také dôležité, pretože správne 
stretko býva veľmi zamerané na modlit-
bu, štúdium Božieho slova, formovanie 
a vzťahy sa budujú „popri tom“ a nie je na 
ne kladený veľký dôraz. Postupom času 
však vystupujú do popredia. A na nich si 
človek môže odskúšať, ako je už premenený 
Pánom. (Kedysi aj mnísi – pustovníci, ktorí 
žili v samote, schádzali k ostatným bratom 
a žili s nimi rok-dva, aby zistili, ako sa pohli 
vo svojom živote a či sú schopní prijímať 
ostatných a vedieť s nimi žiť.) Veď ovocie 
Ducha Svätého (v Gal 5,22) sa týka vzťahov. 
Budujme svoje vzťahy, vyučujme sa o nich. 
Sväté Písmo je plné rád a praktických po-
strehov o tom, ako žiť správne vzťahy. A nie 
je možné mať dobrý vzťah k Bohu a pritom 
neznášať svojich blížnych, či rozbíjať vzťahy, 
alebo tolerovať neprávosť... 

Podľa Biblie by vzájomné vzťahy v kres-
ťanskom spoločenstve mali obsahovať tri 
dôležité veci:
• prijatie - „Prijímam ťa v celej tvojej osob-
nosti, ako dieťa Boha, zachráneného krvou 
Ježiša Krista. Patríme do tej istej duchovnej 
rodiny. Máme toho istého Otca.“ Boh nás 
miluje a poslal za nami svojho Syna, zmieril 
nás so sebou a prijíma nás za synov a dcéry. 
Aj my sme povinní milovať bratov a sestry 
a prijímať ich (celá 3. kapitola 1. Jánovho 

listu).  Prijatie sa prejaví  milovaním a úctou 
- „Milujte  sa navzájom bratskou láskou, 
predbiehajte sa vo vzájomnej úctivosti“ 
(Rim 12,10).
• pokoj, ktorý vyplýva z prijatia. Biblia nás 
učí, že sa nemáme ohovárať, zlorečiť, hnevať 
sa na seba, závidieť si, klamať. Naopak 
máme si odpúšťať, jeden druhého pokladať 
za vyššieho, máme mať v úcte vedúcich 
a poslúchať ich. 
„Preto sa snažme o to, čo vedie k pokoju 
a vzájomnému budovaniu“ (Rim 14,19).
• praktickú pomoc - použitie mojich 
prostriedkov (čas, peniaze, materiál, práca, 
modlitba, rada...) na pomoc bratovi, či sestre 
v Božej rodine.

Tieto tri veci by mali byť bežným štan-
dardom každého vzťahu, či už kamarát-

stva, priateľstva alebo partnerstva.  Deje 
sa to však nie na základe vzájomných 
sympatií, ale na základe príslušnosti do 
Božej rodiny.

Nie s každým členom spoločenstva 
môžeš mať hlboký vzťah. Je to prirodzene 
nemožné, ale so všetkými by si mal žiť 
týchto  pár spomenutých vecí.

Vrátim sa ešte na začiatok k princípu 
reťaze. Aj na základe toho, čo nás učí biblia 
o vzájomných vzťahoch, vidíme, ako je 
dôležité mať medzi sebou dobré vzťahy 
(samozrejme, v rámci možností). Ak máme 
v skupine dobré vzťahy, udrží nás to pri 
sebe, a udrží sa pokope aj celé spoločen-
stvo. Toto vyučovanie nám dáva možnosť 
pozrieť sa na to, ako je to vo vzťahmi 

Na vzťahoch 
si človek môže 
odskúšať, ako 
je už premene-
ný Pánom. 

v našej skupine, 
kladie pred nás 
výzvu odstraňo-
vať prekážky vo 

vzťahoch, budovať vzťahy na biblických 
princípoch a urobiť tak naše spoločenstvá 
pevnejšie.

Otázky na diskusiu:
1. Ako ty osobne môžeš byť prínosom 
pre svoje spoločenstvo (schopnosti, dary, 
zručnosti...)?
2. Aké sú vaše vzťahy v skupine?
3. Prečo je dôležité mať dobré vzťahy 
v skupine?

Mário Tomášik
foto: Štefan Esztergalyos
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Program:  2 prednášky, workshopy, chvály, modlitby, infoservis
/ Bližší program bude na našom webe koncom septembra /

Registrácia je otvorená do 24.10.2008 na 

www.veducisk.martindom.sk 

Cena konferencie je 150 Sk / 4,98 € do 24.10.2008, potom 200 Sk / 6,64 €. 

NNNNNové víno

Opäť prichádza čas pre novú úrodu!

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina a Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže Ťa pozývajú na ďalší ročník konferencie, 
ktorej ambíciou je prinášať nové vanutie Ducha svätého do práce 
skupinových vedúcich na Slovensku.

je lepšie!
 PRÍĎ A POSUŇ SVOJE STRETKO 

NA ĎALŠIU ÚROVEŇ!

RUŽOMBEROK  8.11.2008

VEDÚCI.SK Služba  spočíva v posielaní pred-
nášok, stretaní sa na internete, 
mailovom poradenstve a modlitbe. 
Ak sa chcete vy alebo iní vedúci stať 
súčasťou tejto komunity, napíšte 
email na adresu veducisk@mar-
tindom.sk. Do predmetu napíšte 
Prihlásenie.
Budeme sa tešiť na vás!
Spolu, každý trochu, pracujeme na 
prebudení Slovenska!

Veduci.Sk je služba zameraná na vytvore-
nie virtuálnej komunity vedúcich modli-
tebných stretiek Slovenska.  Túto službu 
začalo Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina 
zhruba pred dvoma rokmi. Dnes je vo 
virtuálnej komunite asi 55 vedúcich.

Otázky 
& odpovede
Do stretka mi v poslednom čase 
pribudlo pár nových mladých ľudí. 
Všimol som si, že nemajú „takú 
výdrž“ ako starší. Dlhé chvály ich  
„nudia“ a prednášky tiež. Čo s tým 
mám robiť?

V posledných troch rokoch nám tu na Slo-
vensku vyrástla nová generácia mladých ľudí. 
Pochádzajú z iného prostredia hodnôt a kultú-
ry ako napr. 30-roční ľudia. Predovšetkým boli 
vystavení devalvácií tradičných kresťanských 
hodnôt (rodina, morálka, ohľaduplnosť, charita 
a pod), uvoľneniu mravov, kultúrnemu a tech-
nickému posunu v 90-tych rokoch. 

Sú to krásni ľudia, ale sú neposední, len ťaž-
ko ich niečo zaujme na dlhší čas. Nemajú radi 
prispôsobovanie sa, oni sami chcú stanovovať 
trendy správania a komunikácie. Sú zvyknutí 
na more informácií, či už textových, obrazo-
vých, alebo hudobných. Sú priami, niekedy až 
drzí. Nemajú radi pretvárku, preto chcú byť vo 
všetkom autentickí.

Moja rada je - využi toto všetko a otoč to 
v prospech ich rastu. Veď o to ide, aby keď pri-
chádzajú noví ľudia do stretka, ostatní  vedeli 
prijať „ tú novú inakosť“ a  noví sa vedeli poučiť  
zo starších vecí.

Skráť dobu chvál, ale uč všetkých na stretku, 
teda aj starších, ako do nich efektívne vstu-
povať a úplne cielene sa zameriavať na Boha 
a zažívať Jeho prítomnosť. Začnite hrávať nové 
dynamickejšie piesne. „Nerefrénujte“ refrén 
príliš dlho, radšej choďte na ďalšiu pieseň. Mla-
dí radi veci vyznávajú, chcú ostatným povedať, 
akí sú a chcú aj Bohu povedať, kým je  On pre 
nich. Majú radi piesne, ktoré hovoria o tom, čo 
pre nich Ježiš urobil a čo pre nich znamená. 

Prednášku skráť  maximálne  na 20 minút. To 
je čas, ktorí sú schopní ti dať. Preto by si sa mal 
naučiť rozprávať priamo k veci, pútavo a dyna-
micky. Dlhšiu tému rozdeľ na pokračovanie.

Prajem vám, aby ste tento prílev nových ľudí 
zvládli a aby ste boli učeníci kráľovstva tak, ako 
to zhodnotil Ježiš v Matúšovom evanjeliu.

„Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učení-
kom nebeského kráľovstva, podobá hospodáro-
vi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové 
i staré.“ Mt 13,52 

Maťo Štuk / ilustračné foto: Sue
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Kontakty
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
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
P.O.BOX 23
052 01 Spišská Nová Ves  
t.č.: 0905/632 612
mail: zksm@zksm.sk

www.zksm.sk

ZRELOSŤ / Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže 
/ Vychádza ako príloha časopisu Nahlas / Zodpovedná redaktorka Soňa Jančíková / Grafické spracovanie Andrej 
Kmeťo / Kontakt do redakcie časopisu Nahlas Blumentálska 7, 811 07 Bratislava, tel. 02/5557 1397, e-mail: nahlas@-
martindom.sk, www.nahlas.martindom.sk

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 / 7,97 €
 8 čísel - príspevok 480,-Sk / 15,93 €
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):
_______________________________________________________
_______________________________________________________




