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Dilema kanadského drevorubača

V tejto prílohe Zrelosť často 
povzbudzujeme k osobnej 
zodpovednosti pred Pánom za dielo, 
ktoré nám zveril, teda v našom prípade za 
starostlivosť a vedenie ľudí v stretkách.

Niekedy však od toho, aby sme žili život, 
ktorý sa páči Pánovi, skĺzneme do toho, 
veľa slúžiť, aby nás Pán viac miloval, pričom 
zabúdame, že miluje nás stále rovnako.

Prečo to píšem?
Mnoho vedúcich má toho príliš veľa, 
stretnutia, skupinky služby, snaha ťahať 
ľudí dopredu, a potom nie je čas aj na iné 

veci, ktoré Pán považuje za dôležité. Ktoré 
napríklad? A tu sa dostávame k dileme 
kanadského drevorubača:
kanadský drevorubač potrebuje 
potrebuje napíliť a narúbať veľa dreva :-). 
Preto musí tvrdo pracovať. No postupne 
zisťuje, že mu to ide ťažšie. Je to preto, 
že sa postupne unavuje a navyše aj píla 
(predpokladajme, že už motorová) i 
sekera sa postupne otupujú.
A tak má pred sebou náročné 
rozhodovanie, dať si prestávku, posilniť sa 
a nabrúsiť pílu i sekeru, nech pri rovnakej 
námahe dosiahnuť oveľa lepší výsledok, 
ale stratiť pri tom veľa času, počas 
ktorého by sa dalo veľa napíliť a narúbať?
Čo by si urobil ty, keby si bol kanadský 
drevorubač?

A čo robíš ako vedúci? Píliš a rúbeš za 
každú cenu, pretože je to treba, aj keď je 
už píla tupá a sekera vyštrbená?
Nemáš čas sa zastaviť, stretnúť s inými 
vedúcimi, zájsť na konferenciu, vypočuť si 
nejakú prednášku na cd, prečítať nejakú 
knihu, ... lebo máš príliš veľa práce? 
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Potom ti to pôjde čoraz namáhavejšie 
a čoraz pomalšie, pretože síl ti bude 
ubúdať a rúbať tupou sekerou nie je 
žiadna zábava.
Prajem ti do tvojho života Božiu múdrosť 
a stratégiu.

Mário Tomášik 

ilustračné foto: www.sxc.hu
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Bezpečie alebo sabotáž
...Pokračovanie...

Klamstvá, ktorým veríme

Môže sa stať, že niekoľko zo   spomínaných príznakov v minulom čísle budeme prežívať naraz.
Dôležité je, aby sme rozpoznali, ako  narábame so svojou neistotou a zistili a aké klamstvá sa 
snažíme o realite nahovoriť sami sebe.
Premýšľaj o tom: Pokiaľ nás pravda urobí slobodnými (Ján 8,32), potom nás klamstvo vedie do 
otroctva. Veľkosť porážky a otroctva, ktorú zakúšame ako vodcovia, môže byť priamo spojená s 
veľkosťou mýtu a klamstva, ktoré prijímame do svojho života ohľadom svojej totožnosti. Našim 
problémom je, že aj keď poznáme pravdu, veríme klamstvu. Dr. Chris Thurman napísal zaujímavú 
knihu „The Lies We Belive“ („Klamstvá, ktorým veríme“). Ukazuje v nej tiež užitočný postup, ako 
porozumieť  tomu, o ktoré klamstvá ide   práve u nás.

Ako vstúpiť do pravdy
1. ROZPOZNAŤ udalosť, cez ktorú začal tvoj život v klamstve/ v otroctve.

Príklad: Tvoj vedúci v spoločenstve dostatočne neocenil náročnú a svedomitú prácu, 
ktorú sú investoval do úspešnej evanjelizačnej akcie minulý týždeň. Cítiš sa neuznaný 
a hneváš sa.

2. ODHALIŤ klamstvo, ktorému si o danej situácie uveril.
Príklad: Možno si prijal klamstvo: „Som len tak dobrý, ako dobre veci robím“. Svoju hod-
notu si si spojil so svojim výkonom a s uznaním druhých.

3. ROZHODNÚŤ SA, ktorá reakcia je pravdivá, vhodná a reálna.
Príklad: Moja osobná hodnota je spojená s tým, kým som, nie s tým, čo robím. Môj 
vedúci si ma váži, ale je človek ako ja a možno zabudol oceniť moju prácu. Sám toho 
mal veľa....

Pravdy a námety
1. Nikdy by sme nemali zveriť svoje emocionálne zdravie do rúk niekoho iného.
2. Pravda je predpokladom duchovného a emocionálneho zdravia.
3. Väčšina našich smútkov a neistôt je výsledkom klamstiev, ktorým veríme.
4. Rozhodni sa, že  budeš veriť tomu, čomu chceš veriť.
5. Pravda môže byť zatlačená do úzadia „pútavým“ klamstvom.
6. Pamätaj, že zranení ľudia prirodzene zraňujú druhých, zastrašení zastrašujú...
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Kľúče k emocionálnemu bezpečiu
1. IDENTITA

Svoju vlastnú hodnotu musíš spojovať 
so svojou identitou v Kristovi, nie s 
ľuďmi či so svojím výkonom.

2. ZLOMENOSŤ
Musíš dovoliť Bohu, aby ťa  vytiahol 
z pút sebestačnosti a sebapresadzo-
vania.

3. POSLANIE
Potrebuješ poznať a prakticky žiť poslanie, ktoré Boh dal tebe, nie niekomu inému.

4. DÁVAŤ A PRIJÍMAŤ „POŽEHNANIE“
Potrebuješ sa učiť nechať druhých ľudí, aby ťa milovali a žehnali ti a tiež to robiť pre 
nich.

Čo robiť
1. ŠTUDUJ Božie slovo, ktoré určuje tvoju identitu: vyhľadaj si slovné spojenie  „v Kristovi“, 

„v ňom, „s ním“ a MEDITUJ nad ním.
2. Prever svoje srdce vždy, keď sa s niekým POROVNÁVAŠ. Zastav sa a poďakuj Bohu, že 

si iný.
3. Zameraj svoju pozornosť na svoje SILNÉ STRÁNKY, aspoň občas. Poznávaj a očisťuj svoje 

dary a schopnosti.
4. Čítaj a počúvaj MOTIVAČNÉ materiály: knihy, videá, CD, časopisy atď.
5. Rozpoznaj dve, tri najčastejšie KLAMSTVÁ o sebe, ktorým veríš. Napíš si k týmto oblas-

tiam, čo je pravda a pripomínaj si to.
6. Nájdi si niekoho dôveryhodného, kto ti môže byť OPOROU. Dávaj a prijímaj lásku, po-

vzbudenie a pravdu, ktorú obaja potrebujete.
7. Buď obozretný v situáciách, v ktorých si ZRANITEĽNÝ: kritika, odmietnutie, stretnutie s 

niekým dôležitým, úspech spolupracovníka, zlyhanie, neznáme prostredie...
8. Pripomínaj si PRAVDU: Máme napodobňovať Krista – ktorý prišiel a vyprázdnil sám seba, 

aby slúžil druhým, nie aby si nechal slúžiť.

Prevzaté z príručky EQUIP
Spracovala Soňa Jančíková

ilustračné foto: www.sxc.hu
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NA ČO SOM TU NA ZEMI
Návrh na tematické stretko

V minulom čísle sme Vám predložili návrh, 
ako robiť tematické stretko. Dnes by sme Vám 
chceli dať návrh konkrétneho stretnutia, aj s 
krátkym vyučovaním. Tému „Na čo som tu na 
zemi“ môžete rozdeliť na dve stretnutia.

1. stretnutie: Boh ma plánoval – Sebaprijatie.
● Ice break -  Rozdajte si papiere, na ktorý si 
každý obkreslí svoju dlaň. Do stredu dlane 
si každý vpíše svoje  meno. Papier nechajte 
medzi sebou kolovať, aby každý dostal kaž-
dého dlaň s menom a mohol do nej napísať 
povzbudenie pre človeka, ktorého meno je 
na dlani. Táto dynamika je veľmi povzbudivá 
a môže mnohým pomôcť vidieť seba očami 
druhých, čo niekedy mení pohľad nás samých 
na seba.
● Skupinky -  V rámci zdieľania sa  môžete 
porozprávať aj o predchádzajúcej dynamike. 
Zvlášť u nás na Slovensku sme veľmi málo 
zvyknutí dávať povzbudenia, či už v rodine, 
škole alebo práci a preto ho aj niekedy ťažko 
prijímame. Je dobré sa v tom trénovať a robiť 
to často. Veľakrát môžeme cez povzbudenie 
od ostatných dostať na seba úplne iný pohľad 
a dozvedieť sa napr.  aj o svojich daroch, vlast-
nostiach, schopnostiach. Pomôže nám to rásť. 
● Modlitba 
● Téma (vyučovanie)
V Genezis 1, 26-27 sa hovorí: Nato Boh po-
vedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa 
našej podoby! Nech vládne nad rybami mora 
i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou 
zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po 
zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na 

Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ 
Genezis 2,8 a 15 pokračuje: „Potom Pán, Boh, 
vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil 
človeka, ktorého utvoril...I vzal Pán, Boh, človeka 
a umiestnil ho v raji Edenu aby ho obrábal a 
strážil.“
Vidíme dva dôvody, ktoré sú zmyslom našej 
existencie a platia dodnes:
−  Človek mal niesť Boží obraz (dôvod prvý: 

vzťah s Bohom)
−  Človek sa mal starať o záhradu, mal ju strážiť 

a vládnuť nad ňou (dôvod druhý: zverená 
úloha)

Biblia je úplne celá o Božom hľadaní človeka:
− začína to ihneď po páde človeka v raji 

(Adam, kde si?)
− pokračuje to v histórii Izraela (koľkokrát som 

Vás chcel zhromaždiť ako kuriatka pod svoje 
krídla!)

− až po dobu cirkvi (nie vy ste si vyvolili mňa, 
ale ja vás)

Boh hľadá človeka aj dnes k rovnakým dvom 
úlohám: byť obrazom Jeho slávy a naplniť zve-
renú úlohu (byť soľou a svetlom svetu a Božou 
vôňou k záchrane ľudstva). Znie to pateticky, 
ale je to tak. Presne toto dáva zmysel a rozmer 
nášmu životu, ktorý nás úplne presahuje.
Boh ťa plánoval pre život tu na zemi, aby si 
naplnil poslanie, ktoré pre teba pripravil a 
mohol sám seba cez teba osláviť. Preto, aby sa 
to mohlo v tvojom živote uskutočniť, potre-
buješ vedieť, kto vlastne si, kým si a ako ťa vidí 
Boh – Otec. To je základ sebaprijatia. To spô-
sobí, že budeš vedieť kráčať, aj keď sa stretneš 
s prekážkami a ťažkosťami. Boží pohľad na 
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teba ako muža alebo ženu dá zmysel tvojmu 
životu.
Odkiaľ teda prichádza sebaodmietanie a pre-
čo nedokážem prijať Boží pohľad na seba? 
Časť týchto našich problémov môže byť 
spôsobená nedostatkom lásky. Totiž, keď Boh 
stvoril svet, naplánoval svet, v ktorom mal 
byť každý milovaný. Po príchode hriechu, 
nás už rodičia, aj iný ľudia nedokázali milovať 
bezpodmienečnou láskou. Každá odchýlka od 
miery lásky, ktorú nám Boh naplánoval spôso-
buje zranenie.
Neexistuje vrodená láska k sebe samému. 
Lásku k sebe buď získam, alebo ju postrádam. 
Keď som ju nedostal, neviem milovať druhých 
a Boha naplno.  A kedže ani naši rodičia nedo-
stali takú lásku, akú v hĺbke srdca očakávali, 
nemohli nám ju  tiež dať.
► ak žijeme s kritikou, učíme sa odsudzovať
► ak žijeme s povzbudením, učíme sa dôverovať
► ak žijeme s nepriateľstvom, učíme sa bojovať
► ak žijeme s chválou, učíme sa oceňovať
► ak žijeme s posmechom, učíme sa bojazlivosti
► ak nás uznávajú, učíme sa mať radi samých seba
► ak žijeme s hanbou, učíme sa žiť s pocitom viny
Aby sa Božia láska mohla do nás vliať potrebu-
jeme nájsť svoje korene a odpustiť. Odpustenie 
je kľúč k uzdraveniu. V momente, keď odpus-
tíme, Boh nás začína uzdravovať.  Uzdravuje 
pokrivený pohľad na nás samých, ktorý sa v nás 
vytvoril počas nášho života a ktorý nás okráda 
o to, aby sme sa stali tým, čím Boh chce, aby 
sme boli tu na zemi. Ak sa naše srdce bude po-
stupne uzdravovať, budeme schopnejší naplniť 
našu, Bohom zverenú, úlohu pre tento život.
Cieľom nášho života  ale nie je hľadanie se-
baprijatia, ale Boha a Jeho vôle pre náš život. 
Takže, keď budeme hľadať ako prvé vo svojom 
živote Boha (ktorý sám je plný lásky a prijatia), 
zažijeme prijatie a uzdravenie. Jeho láska nás 

uzdraví a vráti nám našu hodnotu. ,,Spoznaj-
te Pravdu a Pravda vás spraví slobodnými.“ 
(Ján 8,32)
Zmena nášho vnútra je dlhodobý proces. 
Niekedy Boh zmení naše vnútro okamžite, 
niekedy to trvá roky postupného zlepšovania. 
Preto neklesajme na mysli a buďme k sebe 
milosrdný. Boh vie, čo má kedy urobiť, ktorý je 
ten správny čas, preto buďme trpezlivý.

Otázky na diskusiu:
► Prijal som sám seba -  svoje vlohy, schop-

nosti, svoje obmedzenia, svoju sexualitu, 
svoje zamestnanie?

► Akú svoju vlastnosť, dar si na sebe vážiš? 
(v čom si dobrý?)

► Akú vlastnosť závidíš druhým?
► Čo by si chcel od Boha? Na čom chceš s 

ním pracovať?
Pokračovanie témy v budúcom čísle.

Soňa Jančíková
Zdroje: Poznej, Služ, Veď – Lukáš Targosz

ilustračné foto: www.sxc.hu
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Pre Boha nie je nik príliš malý alebo zabudnutý

Rozhovor

Jakub Novák (32) pochádza zo Starej Ľu-
bovne, študoval na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ v Košiciach odbor matematika-fyzika. 
Rok  strávil na evanjelizačnej škole v Ann 
Arbor, Michigan pri Renewal Ministries.  Dnes 
pracuje ako učiteľ na cirkevnom učilišti v 
Podolínci. Je štyri roky ženatýa s manželkou 
Evou majú dvoch synov Jakuba (3 roky) a 
Filipa (2 roky). Od roku 1997 je členom vod-
covského tímu v spoločenstve Rieka Života. 
Absolvoval tri evanjelizačné školy a  viacero 

1. Čo je dôležité na to, aby spoločenstvo 
zostalo dlho spolu?
Spoločenstvo, ktoré prežívame v Podolínci je 
pre mňa prorockým znakom v tomto čase. Už 
dávno sme zistili, že rovnaké povolanie Boh 
vylieva na ľudí po celom svete. A tak vznikajú 
spoločenstvá ľudí, ktorí túžia byť spolu a žiť 
pre Boha v rôznych stavoch, no ide najmä o 
povolanie laikov k životu s Bohom naplno, 
bez kompromisov vo svete, ktorý sa nás snaží 
vtiahnuť do pozemského a pominuteľného. 
Žiť vo svete a nebyť z tohto sveta je, si myslím, 
nemožné bez spoločenstva ľudí, ktorí mi roz-
umejú, povzbudzujú ma, napomínajú v láske. 
Preto je dôležité neustále byť otvorený pre 
bratov a sestry v spoločenstve, považovať je-
den druhého za lepšieho, odpúšťať a prijímať 
odpustenie, deliť sa vecami, ktoré prežívame a 
dôverovať si. V prvom rade je to ale vždy Boh, 
ktorý nás povoláva k životu v spoločenstve, a 
preto by mal každý v osobnej modlitbe počú-
vať jeho volanie. 
Pre nás v Podolínci sú dve veci, na ktorých 
stojí naše bytie v spoločenstve - spoločná 
modlitba a misie. Jednoduchšie by sa to mož-
no dalo vyjadriť takto: rozoznať, čo Boh odo 
mňa žiada a robiť to.

2. Čo potrebuje spoločenstvo, aby dospelo 
do zrelosti?
Po maturite som sa rozhodol urobiť ráznu 
čiaru vo svojom živote a začať žiť skutočne, 
bez pretvárky, bez klamania svojim rodičom, 
priateľom a sebe samému. Išiel som na gene-

misijných výjazdov. Rieka Života je misijné 
spoločenstvo.  V súčastnosti má Rieka 43 
záväzných členov s priemerným vekom 
okolo 30. Od počiatku  je úzko prepojená s 
rehoľou redemptoristov a členmi spoločen-
stva sú aj štyria kňazi . To, čo s nami Boh robí, 
je pre nich dôkazom, že pre Boha nie je nik 
príliš malý alebo zabudnutý, aby ho nemohol 
použiť.
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rálnu spoveď a prežil som to, čo sme vtedy na 
stretkách volali nové stvorenie. To rozhodnu-
tie bolo pre mňa ťažké v tom, že som sa musel 
vzdať svojho hriechu, ktorý som si za tie roky 
celkom obľúbil. No bez toho by som nebol 
tam, kde som. Možno by som ešte chodil neja-
ký ten rok na stretká, do kostola, na prijímanie, 
no dlho určite nie. Bola to Božia milosť, ktorá 
mi priniesla svetlo a chuť žiť naplno. Myslím, 
že to isté platí aj pre spoločenstvo. Každý člen 
spoločenstva musí odumierať sebe, dokonca 
aj spoločenstvo samo. Len tak môže vznikať 
nový život. Nie je to vždy jednoduché, vzdať 
sa svojich predstáv, svojich snov, toho, na čo 
sme si zvykli a čo od života očakávame. Preto 
máme v spoločenstve zásadu, mať vždy nieko-
ho pod sebou a nad sebou. Čas, keď táto zása-
da u nás nefungovala, bol vždy ťažkým časom 
v spoločenstve. Musíme sa učiť, čo znamená 
odumierať a budeme žiť naveky.

3. Čo si sa za tie roky, čo vedieš spoločen-
stvo, naučil?
V roku 1998  som na jednom z líderských stre-
tiek  veľmi silno prežil, že mi Boh hovorí, aby som 
zostal verný ľuďom, ktorí sú so mnou v spolo-
čenstve. Nezdalo sa mi to veľmi dôležité, lebo 
byť spolu, tráviť spolu voľný čas, rozprávať sa, 
chodiť na rôzne akcie, výlety, modliť sa spolu a 
robiť spolu výjazdy bolo pre nás veľmi prirodze-
né a veľmi ľahké. Boli sme spolu radi a všetci sme 
si rozumeli. Neviem ako to Boh dokázal, ale bolo 
to tak. Nemohli sme sa dočkať, kedy sa znovu 
stretneme. Po desiatich rokoch si uvedomujem, 
že len vďaka tomuto Božiemu slovu som bol 
schopný budovať vzťahy aj v krízach a  obdo-
biach, kedy neprežívame jednotu. Uvedomujem 
si svoju závislosť, aj závislosť spoločenstva na 
Bohu. Naučil som sa, že je životne dôležité kaž-
dodenné stretnutie s Bohom, počúvanie ho a 
neustále navracanie sa k nemu. 
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Otázky & odpovede

Za posledný rok mi odišlo niekoľko 
ľudí z mojej skupinky. Je to znak, 
že som zlý vodca, alebo mám niečo 
zmeniť?

Možno niektorých z vás prekvapím hneď na 
začiatok, ale je to normálne, že niektorí ľudia 
z našich spoločenstiev odchádzajú. Možno sme 
si občas tak v kútiku duše mysleli, že budeme 
všetci pokope spolu navždy. Ale tak to nebýva 
a často má Boh s ľuďmi v našich spoločenstvách 
iné zámery, ako si predstavujeme. Niektorí z ve-
dúcich si dokonca pokladajú za jedno zo svojich 
najväčších zlyhaní, keď niekto opustí ich stretko. 
Veľakrát tieto ich zlyhania však zlyhaniami nie sú. 
Vo všeobecnosti ale existuje niekoľko spôso-
bov, ako ľudia opúšťajú spoločenstvá a takisto 
niekoľko dôvodov prečo.
Chcem sa ale vrátiť späť k odpovedi na otázku 
a tak si možno niekedy nabudúce povieme 
viac o dôvodoch prečo ľudia opúšťajú stretká.
Čo vtedy robiť? V prvom rade treba kráčať ďalej. 
Netreba sa nechať znechutiť,  ak od vás niekto 
odišiel. Ak sa pozrieme na Ježiša, tak máme 
skvelý príklad, čo robiť, ak nás niekto opustí. 
Proste treba pokračovať v tom, do čoho nás 
Boh povolal. Ježiš mal dvanástich, jeden z nich 
ho zradil, ďalší ho zaprel a ostatní deviati ho 
nechali  samého. Z dvanástich pri ňom zostal 
v najťažšej chvíli iba jeden. Vyzerá to na dosť zlú 
bilanciu z Ježišovej strany. A to bol Ježiš najlep-
ším vedúcim malej skupinky na svete! Takže: 
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1. Pracuj s tým, čo máš! 
Niekedy sa necháme znechutiť tým, čo nám 
nevyšlo, alebo len tak mudrujeme, ako by to 
šlo, keby tu bol ten, alebo ten. Spomeň si na 
Gedeona. Boh chcel od neho, aby mal stále 
menej a menej bojovníkov a aby tak zvíťazil. 
Neboj sa, Boh má tú moc, aby aj z mála učinil 
niečo. Niekedy aj veľké veci.

2. Sústreď sa na svoje silné stránky! 
Čo to znamená? Ak ako spoločenstvo robíte 
otvorené modlitebné stretnutia a mali ste 
výborného vedúceho chvál, na ktorom bolo 
zjavné pomazanie a ten z nejakých príčin od-
išiel, alebo proste nie je už medzi vami, možno 
budete musieť zmeniť štruktúru stretnutí. Ak 
ste mali predtým dôraz na chvály, budete to 
pravdepodobne musieť trochu zmeniť. Pre-
tože je naozaj veľký rozdiel, ak vedie chvály 
skúsený a pomazaný chválič. Vtedy môžete 
mať čas chvál aj dve hodiny. Ale ak by ste nič 
nezmenili a nechali by ste dve hodiny viesť 

chvály niekoho podstatne menej skúseného, 
po dvadsiatich minútach by ste si už priali 
skončiť a začať s agapé. Nemôžeš robiť to isté, 
čo si robil s niekým, kto odišiel. Prispôsob služ-
bu momentálnemu potenciálu a možnostiam.

3. Cvič sa v počúvaní Pána. 
Boh nám ukazuje, čo je potrebné robiť. Často 
sa stáva, že keď sa vyskytne nejaký problém 
s členom spoločenstva, tak si vedúci po-
vzdychne, že to tušil, že sa s ním mal už dáv-
nejšie porozprávať.

4. Zostaň s ľuďmi, ktorí odišli v kontakte a 
ukáž im, že sa môžu vždy vrátiť. 
Niekedy, keď si ľudia, ktorí odišli uvedomia, že 
spravili chybu a chceli by sa vrátiť, majú pocit,  
že ich ostatní pokladajú „za zradcov“. Najviac 
im vtedy pomôže postoj otvorenosti a lásky.

Michal Steiner
ilustračné foto: www.sxc.hu
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Desať
typov

ako prijímať 
kritiku

John Maxwell popisuje v knihe Be a People 
Person desať typov, ako kritiku prijímať a ako 
sami môžeme konštruktívne kritizovať.

1.  Pochop rozdiel medzi konštruktívnou a de-
štruktívnou kritikou. (Aký je v kritike postoj? 
Kedy je kritika vyslovená? Prečo je kritika pre-
zentovaná?). Neodmietaj kritiku príliš skoro. 
Niekedy sa môžeme naučiť dobré veci dokon-
ca aj z neoprávnenej a zbytočnej kritiky.

2.  Neber  kritiku veľmi osobne a nebuď odra-
dený a demoralizovaný.

3. Pozeraj sa za kritiku na kritika. (Rešpektu-
ješ jeho charakter? Je to častý kritik? Chce 
mi kritik úprimne pomôcť?)

4. Skúmaj svoj vlastný postoj ku kritikovi 
(1Pt 2, 21-23). Hľadaj dôvod za kritikou. 
Načúvaj nielen tomu, čo kritik hovorí, ale 
tiež tomu, čo chce naozaj povedať.

5. Uvedom si, že Ježiš bol tiež kritizovaný (Mt 
11,19, Jn 8, 48, Mk 2,16).

6. Snaž sa byť fyzicky aj psychicky v poriadku.

7. Nepozeraj sa len na jedného kritika, pozri 
sa, či nie je viac kritikov. Niekedy ľudia 
prichádzajú so slovami: „ Všetci hovoria...,“ 
ale keď sa ich opýtame na mená, nechcú 
nám ich prezradiť. Vo väčšine prípadov je 
to preto, že „všetci“ sú len oni sami.
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8. Počkaj na správny čas, ktorý ukáže, že sa 
mýlia. Pokiaľ vieme, že kritika nie je správ-
na, nemusíme sa báť. Skôr alebo neskôr  
sa ukáže, kto mal pravdu.

9. Obklop sa pozitívnymi ľuďmi.
10. Koncentruj sa na svoje poslanie a maj 

svoje chyby. Pripusť, že aj ty môžeš robiť 
chyby. Priznanie si chyby mnohých opráv-
nených kritikov umlčuje. Niekedy totiž 
kritizujú, pretože si myslia, že sme nedot-
knuteľní.

Desať typov, ako kritizovať.
1.  Vyskúšaj svoje motívy. (Kritizoval by som, 

keby to nebolo osobné? Budem lepšie vy-
zerať, keď budem kritizovať? Prináša mi to 
bolesť alebo radosť?)

2. Uisti sa, že dôvod kritiky je oprávnený.
3. Buď konkrétny.
4. Neznižuj sebadôveru kritizovaného. Ne-

snaž sa druhého ponížiť.
5. Neporovnávaj jednu osobu s druhou.
6. Buď tvorivý v riešení alebo radšej nekon-

frontuj.
7. Útoč na problém, nie na osobu.
8. Konfrontuj v správnom čase.
9. Kým budeš skúmať druhého, najprv skú-

maj sám seba  a predstav si seba na jeho 
mieste.

10.  Zakonči konfrontáciu povzbudením.

Prevzaté z  Poznej,
Služ, Veď – Výzvy vůdcovství – Lukáš Targosz

ilustračné foto: www.sxc.hu
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Informácie 

Konferencia
pre vedúcich
modlitebných stretiek 
Slovenska 
Uvidíme sa opäť v Ružomberku dňa 
8.11.2008 (sobota). Tak si to zaznamenajte 
do diárov.

Registrovať sa môžete už teraz
na webovej stránke konferencie
www.veducisk.martindom.sk

Na tejto stránke nájdete post fórum, foto-
galériu a články súvisiace s konferenciou. 
Tešíme sa na vás!

Konferencia pre vedúcich 
modlitebných stretiek Slovenska

Je nové 
víno 
lepšie?*

* Lk 5, 36-39
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FINANCIE
Biblický seminár
o spravovaní peňazí

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava

5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne 
spravuje; ... (Ž 112,5)

Ponúkame možnosť prísť do vášho mesta a urobiť pre 
vaše stretká a verejnosť 3 hodinový seminár o zmysle 
a praktickom spravovaní financií.

Kontaktujte nás pre viac info na stuk@martindom.sk
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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

Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže / Vychádza 
ako príloha časopisu Nahlas / 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:
o pol roka (4 čísla) - príspevok 240,-Sk
o celý rok (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):
_______________________________________________________
_______________________________________________________

#


