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 Európou sa v 17. storočí prehnal jeden z 
najničivejších vojenských konfliktov známy ako 
30 ročná vojna. Trvala od roku 1618-1638. Počas 
tejto vojny v Nemecku zomrelo 30 % populácie, 
z mužskej populácie vymrela skoro polovica. 
Švédske vojská zničili 2200 hradov, 18 000 
dedín, 1500 miest. Pos�hnutá bola celá Európa, 
ale najviac Nemecko. Jedna hrôza nasledovala 
za druhou. Invázie, zabíjanie a epidémie si 
vyžiadali obete v stá�sícoch. V tomto čase žil v 
meste Eilenburg, vo východnom Nemecku 
evanjelický farár, ktorý sa volal Mar�n Rinkart. 
Do služby v cirkevnom zbore v svojom meste 
nastúpil, keď mal 31 rokov a presne toľko isto 
rokov tam aj vytrval.
 Žil a slúžil svojej komunite práve počas 
30 ročnej vojny. Aby zachránil ľudí, robil, čo 
mohol. Zhromažďoval jedlo pre chudobných, 
ktoré bolo často vyrabované. Počas morovej 
epidémie hladovala jeho vlastná rodina. V 
poslednom roku epidémie zomrela jeho vlastná 
manželka. V tom roku, ktorý bol aj posledný rok 
vojny, ostal už len ako jediný farár v meste.  
Niekedy viedol 40-50 pohrebov denne. Spolu v 
tom roku ich bolo 4  480. Neviem si to ani 
predstaviť.
 Mar�n Rinkart bol zároveň aj skladateľ 
duchovných piesní, ktoré spievali v jeho zbore. 
Jednu z nich máme aj v staršom spevníku 
bratských piesní, ktorý sme donedávna 
používali. Je to pieseň číslo 25 a má veľmi, na tú 
dobu, nezvyčajný názov – “Nuž Bohu děkujme” 
(Nun danket alle Go�) V tej dobe? V dobe 
celoživotnej vojny? V dobe hladu? Straty 
najbližších? Dovolil som si vypísať slová prvého a 
posledného verša tejto piesne.

Slovo kazateľa
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Nuž Bohu děkujme již ústy, srdci svými, 
jenž v lásce předivné nám všechněm dobře činí;
již v dětství chránil nás, byl stále před námi 
a po dnešní až čas stráž drží nad námi.

Buď Tobě, Otče náš, i Tvému Synu sláva, 
též Duchu svätému, jenž život Tvůj nám dává;
Ó, Bože jediný, buď Tobě vzdaná čest, 
neb večná Tvoje moc, i svatost, sláva jest!

 Čo spôsobuje to, že niekto je vďačný, aj 
keď je obklopený tým najhorším možným 
utrpením? Asi to nebude dobrá otázka len pre 
Židov za čias Mojžiša alebo Nemcov v 17. 
storočí, ale aj pre moderného Slováka, ktorý 
žije na Slovensku, a ktorý možno prichádza 
pravidelne do modlitebne na Slovenskej 
jednoty 16 v Košiciach.

 Práve v časoch veľkého trápenia vznikli 
�e najväčšie duchovné poklady. Ako napríklad 
pieseň Nuž Bohu děkujme alebo Žalm 100, 
ktorý je nazvaný “Žalm obete vďaky”. 
Ďakovnej obete preto, lebo Boh je blízko, aj keď 
ho nevidím. (v. 2)
Ďakovnej preto, lebo Boh nás utvoril. (v. 3)
Ďakovnej preto, lebo som ovečka Jeho pastvy. 
(v.3)
Ďakovnej preto, lebo Jemu patrí celá zem. (v. 1)
Ďakovnej preto, lebo je dobrý. (v.5)
Ďakovnej preto, lebo Jeho milosť trvá na veky. 
(v.5)

 Mar�n Rinkart bol veriaci muž plný 
vďakyvzdávania. Nielen za “dary zeme”, ale aj 
za všetko a vo všetkom.

Budeme aj my? Veriaci, a preto vďační?

D. Smolník
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 Ďakujem Pánu Bohu za všetko, 
čo mi v živote dal. V prvom rade Ježišovi 
ďakujem za to, že zomrel za nás 
všetkých, ďakujem Bohu za Jeho plán 
spásy pre nás ľudí. Ďakujem za Jeho 
lásku a obrovskú milosť uveriť v Neho a 
prijať Ho do svojho života. Ďakujem Mu, 
že mi vložil do srdca túžbu hľadať Ho, 
nájsť a spoznať.  Ďakujem Mu za to, že 
napriek tomu, aká som hriešna, vždy si 
ma vypočuje, stará sa o mňa, usmerňuje 
ma a vychováva. Za to, že mi dal moju 
úžasnú rodinu, za to, že možem každý 
deň svedčiť svojmu za�aľ neveriacemu 
manželovi a �ež viesť de� a vidieť, aké 
zázraky sa  dejú  v  našej  rodine.  
Ďakujem za Jeho Slovo, ktoré ma 
usmerňuje a dovoľuje mi Boha viac 
spoznať a byť pri Ňom bližšie. Ďakujem 
za to,  akých úžasných ľudí mi posiela do 
života, za moju kresťanskú rodinu. Som 
Bohu vďačná za veľmi veľa vecí, vlastne 
za všetko, čo mám, lebo to mám len 
vďaka Nemu. 
❤ Milujem Ťa Pane a ďakujem Ti! ❤

Dominika: 

 Som vďačná za príležitosť 
študovať Božie slovo spolu s inými 
ženami v našom zbore. Vnímam to ako 
veľkú Božiu milosť, že nám Pán dáva 
tužbu aj príležitosť stretávať sa spolu pri 
štúdiu Jeho slova. Je to veľká výsada. 
 Som vďačná za všetky sestry, 
ktoré chodia na �eto stretnu�a, či na 
biblické štúdium pre mamičky alebo na 
skupinku Ženy spolu, že tam môžeme 
zažívať Boží dotyk, povzbudenie aj 
vzájomné zblíženie sa. Pre mňa osobne 
sú to krásne chvíle, cez ktoré vnímam 
Božiu veľkú lásku voči mne a vždy 
o d c h á d z a m  z  t ý c h t o  s t r e t n u � 
povzbudená a posilnená. 
 Vďaka Pánovi za to, že môžeme 
Ho takýmto spôsobom lepšie spoznať, 
sa zblížiť navzájom a rásť vo viere.

Laura:

A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo 
žije neustále, aby sa za nich prihováral. Hebrejom 7:25 
 V súvislos� s poslednými udalosťami v mojom živote – malá cievna mozgová 
príhoda – si nanovo a oveľa intenzívnejšie uvedomujem nezaslúženú milosť v poznaní a 
prija� pravdy evanjelia. To že som mohol od ranného detstva počuť o Božom pláne 
spasenia pre mňa,že ma moji rodičia, starí rodičia viedli k Pánu Bohu a niesli môj život na 
modlitbách je obrovské privilégium, ktoré sa nedostane každému. Som šťastný, že som 
mohol v mlados� poznať Pána Ježiša ako osobného spasiteľa a svoj život položiť do jeho 
rúk. Táto skutočnosť mi dala celkom iný základ preži�u nedávnej osobnej skúsenos�, že 
aj môj život má svoju konečnosť a je neskutočne krehký a zraniteľný.
 Som veľmi, veľmi vďačný, že viem o tom Svätom Orodovníkovi – Pánu Ježišovi, 
ktorý sa za mňa neustále prihovára pred Božím trónom a �ež za množstvo mojich bratov 

a ses�er, ktorí sa za mňa modlili a modlia doteraz. Ďakujem. 

Daniel:
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   Božie slovo hovorí:  Veľký je 
Hospodin, hoden každej chvály, jeho 
veľkosť sa nedá vys�hnúť. Žalmy 
145:3 
             Božiu veľkosť a pomoc sme zakúšali 
aj my, účastníci denného tábora, 
ktorý sa konal na konci prázdnin s 
účasťou 55 de� vo veku od 6 do 11 
rokov. Konal sa v spolupráci s Detskou 
misiou. Toto je určite jedna z vecí, za 
ktorú som Pánovi Ježišovi vďačná: za 
sestru Aďku Sabolovú, pracovníčku 
D M ,  z a  j e j  l á s k u ,  k r e a � v i t u , 
trpezlivosť, za to, že sa nechá použiť 
Pánom Ježišom.
     Veľmi som vďačná za vás, ktorí ste  
modlili. Už roky organizujem rôzne 
tábory. Tento rok bol však špeciálny 
pre mňa tým, že som spolupracovala s 
viacerými ľuďmi, ktorí boli v tejto 
oblas� pre mňa veľkou neznámou. 
Napriek mnohým výpovediam zo 
strany týchto spolupracovníkov, 
týkajúcej sa neschopnos� učiť de� a 
vlastnej nedokonalos�, musím 
povedať, že Pán Boh vypočul naše 
spoločné modlitby a priznal sa k nám. 
Bol to jeden z najpožehnanejších 
táborov, na ktorom som bola. Vďaka 
za vás, Božie de�, ktoré sa nechali 
používať svojím Stvoriteľom, aby Jeho 
meno bolo zvestované najmenším. V 
" h e r n o m "  � m e  m a l i  p e k n ú 
spoluprácu a navzájom sa dopĺňali v 
nápadoch a pohľadoch na realizáciu 
hier. Každá dobrá spolupráca zbližuje, 
či navzájom v �me alebo s deťmi, a tak 
to bolo aj tu. Vybudovali si lepšie 
vzájomné vzťahy. Aj to je predmet 
vďaky.

D. Čurillová
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 Keď som konfrontovaný otázku: "Za čo som vďačný?" v  súvislos� s  našou mládežou, 
musím sa priznať, že tých vecí je pomerne veľa a určite viem, že nespomeniem všetko, čo sa 
udialo a deje.
 Začal by som sebou samým. V prvom rade som vďačný za jasné rozoznanie Božej vôle v 
rozhodovaní sa, či ostať v  Košiciach, alebo odísť preč. Je úžasné mať okolo seba bratov a sestry, 
ku ktorým človek môže kedykoľvek prísť a poprosiť o modlitby, ktorí majú skutočný záujem o 
druhých a záleží im na nich. Podobne to bolo aj v mojom prípade, kedy celé vedenie zboru 
vstúpilo do modlitebného zápasu spolu so mnou. Dali bokom všetky subjek�vne vízie a  túžby, 
sústredili sa len na Božie vedenie v mojej situácii a hľadali spolu so mnou odpoveď na otázku: 
„Čo bude ďalej?“ Tento zápas, ktorý trval skoro tri mesiace,  nakoniec dopadol tak, že som sa 
rozhodol v Košiciach zostať, byť súčasťou vedenia mládeže a po odchode ľudí do nového zboru 
prijať funkciu vedúceho mládeže. Som veľmi vďačný vedeniu zboru za mnohé rozhovory, za 
pomoc pri akomkoľvek probléme a túžbu stáť a podporovať všetko, čo je na budovanie Božieho 
kráľovstva.
 Verím, že jednou z takýchto príležitos� mohol byť aj letný mládežnícky výlet vo Važci,  

ktorý sa uskutočnil hneď na začiatku júla. Zúčastnilo  sa na ňom cca tridsať ľudí a 
viem, že tam Pán Boh  konal. Bolo pre mňa veľkým povzbudením, že jedna mladá 

Mládež

 Vďačnosť v mladosti
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dievčina, ktorá nepochádza od nás zo zboru, mohla urobiť na výlete rozhodnu�e, že chce chodiť 
pravidelne na mládeže a že chce viac hľadať Pána Boha. Ja osobne som z výletu odchádzal 
povzbudený a odniesol som si dve veci:
 1. Nemôžem očakávať, že iní budú robiť to, čo ja sám nerobím. Napríklad,  nemôžem 
mať predstavu, že keď vyzvem mladých k  tomu, aby sme sa modlili nahlas počas modlitebnej 
chvíle, tak  sa bude niekto modliť, keď ja sám to nerobím. 
 2. Ak chceme rásť, tak jednou zo základných vecí, ktorá nás bude posúvať vpred je 
služba. Služba nielen pre nás samých navzájom, ale aj smerom von, ľuďom, ktorí nepoznajú 
Krista. Či už sa to týka nás ako jednotlivcov alebo ako skupiny. V tomto bode  stojí pre nami 
výzva: dať sa Bohu k dispozícii, byť hlinou v Jeho rukách, aby nás mohol použiť,   hľadať   miesta, 
kde pracuje a v práci sa k Nemu pridať.
 Od septembra boli pred nás postavené ďalšie výzvy. Na naše mládežnícke stretnu�a  
začali chodiť viacerí ľudia zo zahraničia, konkrétne ide o pár ľudí z Ukrajiny, Bieloruska, Švédska 
a Indie. V súvislos� s  tým  sme  začali na mládeži simultánne prekladať do anglič�ny Božie slovo 
i  diskusie. Aj touto cestou by som chcel vyjadriť svoju vďačnosť nielen tým, ktorí sa podieľajú na 
preklade do anglič�ny, ale aj každému mládežníkovi, ktorí ich neobchádza, ale zastaví sa pri 
nich, porozpráva sa s nimi a snaží sa ich zapojiť do celkového diania. Zároveň sme začali z našich 
piatkových stretnu� robiť aj audio-vizuálne záznamy, ktoré pár dní po mládeži dávame na 
mládežnícky kanál na YouTube (názov: Mládež BJB Košice). Keď sme pri sociálnych sieťach, 
podarilo sa nám urobiť aj účet na sociálnej sie� Instagram (obdoba Facebook). Pri týchto 
všetkých veciach si uvedomujem, že sám človek nemá šancu spravovať a dokázať, aby �eto účty 
na sociálnych sieťach "žili". Preto som vďačný  za každého, kto trávi mnohé hodiny pri tejto 
práci a  vynakladá úsilie,  aby to fungovalo.
 Najčerstvejšie mám v pamä� udalosť spred dvoch týždňov, teda oblastné stretnu�e 
mládeží. Som vďačný za každého človeka, ktorý akýmkoľvek spôsobom podporil toto 
stretnu�e. Už od začiatku, keď sme o tom začali rozprávať, bol jedným z mojich najväčších 
cieľov pomôcť našim mladým spoznať viac ľudí, ktorí sú približne v ich veku, majú rovnaký 
pohľad na vieru a duchovné hodnoty. Presvedčený som to�ž o tom, že len človek so skutočným 
vzťahom s Pánom Ježišom a so vzťahmi s ľuďmi v cirkvi má tendenciu nestra�ť sa v tomto svete, 
ale byť súčasťou cirkvi aj v dospelos�. Som teda Bohu veľmi vďačný za ochotu mladých prísť, 
zapojiť sa a som rád za ich spätnú väzbu, že majú záujem o niečo obdobné aj do budúcnos�. 
Verím, že takéto, a tomu podobné akcie sú len začiatkom všetkého, čo nás v najbližších 
týždňoch a mesiacoch čaká.
 Myslím, že ako mládež máme kde rásť a kam sa posúvať. Nie vždy nám vyjdú veci tak, 
ako by sme chceli alebo ako by iní očakávali.  Preto Vás prosím o  odpustenie, ak sme niečo  či už 
vedome alebo nevedome urobili, čo sa vás dotklo a zároveň Vám ďakujeme za vašu trpezlivosť s 
nami, za vaše modlitby, ktoré tak nesmierne potrebujeme; za vaše slová povzbudenia, ale aj 
napomenu�a; za obyčajný úsmev, ktorý dokáže nahradiť množstvo slov. Bez vás by sme určite 
neboli tam, kde sme teraz. Ďakujeme.

 Dovoľte mi ukončiť tento príspevok veršom z 1 Kor 15:57
Sláva Bohu za Jeho nesmiernu milosť a prijímajúcu lásku k nám, v ktorej máme víťazstvo a 
pomoc na každý deň.

F. Čurilla



 Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému 
menu! Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho 
dobrodení! On � odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých 
chorôb. Zachraňuje � život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a 
milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa � obnovuje ako 
orlovi (Žalm103:1-5).

Jedným z najkrajších žalmov v Písme je pieseň vďačnos� Božieho 
dieťaťa, ktoré ide  údolím svojej pozemskej púte, ktoré musí zápasiť s 
utrpením, hriechom i zažiť kárajúcu ruku svojho Nebeského Otca. Je úžasným 
pohľadom z údolia pozemských skúsenos� na výšiny Božieho trónu, odkiaľ 
nad tým všetkým vládne Jeho kráľovská moc (v19). Srdce toho človeka, celé 
vnútro, celá duša preteká vďačnosťou z toho, čo vidí tam hore, lebo tým 
pohľadom porozumieva tomu, čo sa deje tu dole, v jeho vlastnom údolí.

Tá vďačnosť nie je iba povrchne myslené, ploché ďakujem. To je 
vďačnosť a súčasne žehnanie Hospodinovi. Byť vďačný Bohu, chváliť Boha, 
žehnať Bohu, je tu reakciou na požehnanie, ktoré sme už prijali od Boha. Keď 
porozumievame ako Boh koná, ozvenou je vďaka, chvála i žehnanie. Tá 
vďačnosť preniká celé vnútro človeka do tej miery, do akej porozumievame 
Jeho dielu s  nami.

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho 
dobrodení! Vďaka začína nezabúdaním, teda pamätaním. Biblická vďačnosť a 
chvála sa zdŕža zábudlivos�. Žalmista sa pripravuje, aby spočítal dobrodenia, 
ktoré získal od Boha. Nedostal sa príliš ďaleko, lebo ak bol poc�vý zis�l, že 
nedokáže spočítať požehnania, ktoré dostal za jediný deň. Ako potom môže 
spočítať požehnania za týždeň, mesiac, rok a roky svojho života? Ale ak si 
nemôže pospomínať na všetky, môže sa aspoň pokúsiť nezabudnúť na všetky. 

Dobrorec Hospodinovi, 
moja duša
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J. Bán

Berie �e dobrodenia , ktoré si túži pamätať a zviaže ich do zväzkov. A potom, 
aby sa ubezpečil, že na nich nezabudne, z tých zväzkov Božích dobrodení 
vytvorí sladkú pieseň (žalm).

“On � odpúšťa všetky previnenia”: ten prvý zväzok, balík dobrodení je 
odpustenie vín človeka Bohom. Kde inde by sme mali začať našu vďačnosť, to 
je najväčia naša núdza. Tu ihneď na začiatku našej vďačnos� sa s radosťou dívame 
na “Baránka čo sníma hriechy sveta” Pána Ježiša, čo odpúšťa nielen nejaké, či 
niektoré, ale všetky naše previnenia.

“On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb”: Prorok Izaiáš o svojom národe 
povie: “Nič nie je na ňom zdravé, od hlavy po päty samá modrina, jazva a čerstvá 
rana, opuchnutá, neobviazaná a neošetrená olejom.” To je stav vecí vyvoleného 
Božieho spôsobený hriechom. Jehova-Rapa prichádza, aby uzdravoval jednu vec 
za druhou v našom živote, vrátane fyzických chorôb.

“Zachraňuje � život zo záhuby”: Boh zachováva život, ktorý zachránil. 
Začíname strateným životom. Ten život je následne zachránený odpustením. 
Potom tu býva život zasiahnutý chorobou a liečený Božím uzdravením. Ale aj ten 
uzdravený život je v �síckách nebezpečenstviev. Iba Boh sám vie, ako často nás 
zachránil pred blížiacou sa záhubou.

“On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom”: Boh nielenže odpúšťa, ale keď 
odpus�, korunuje. Korunuje človeka �tulom „syn“ a na našu hlavu kladie korunu 
dedičstva, lebo „ak sme de�, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia “. 
Jedinečný obraz, v ktorom nejde o korunu za zásluhy, pretože „On ťa korunuje 
milujúcou láskou a nežnou milosťou.“ To slovné spojenie je zrejme najkrajšie a 
najdojímavejšie v celom Písme.

“Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa � obnovuje ako orlovi”: Smäd 
mysle po pravde, smäd vôle a svedomia po vedení a smäd srdca po zmysluplnom 
živote sú uspokojované, nasýtené skrze Toho, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom. 
Keby existovali potreby, ktoré by On nemohol, alebo nechcel uspokojiť, povedal 
by nám o nich.

Len sa pozri duša človeka na �e dobrodenia, či nebudeš dobrorečiť 
Hospodinovi, či nebudeš vďačná celým vnútrom Jeho svätému menu. Spievajme 
spolu tú sladkú pieseň vďačnos� a chvály nášmu Bohu.
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 Vďačnosť, vďaka, ďakovať, ďakovanie, poďakovať, vďačiť, dobrorečiť, 
dobrorečenie – to sú slová veľmi blízke a pritom aj často vzdialené nám, nášmu 
prak�ckému životu. Prečo je tak ťažké poďakovať? Veď nás nič nestojí vyslovenie 
jedného či dvoch slov, ktoré by mali vyvierať z našich sŕdc. Už naše malé de� sme učili: 
No, poďakuj pekne. A pamätáte si ešte často na ten vzdor?! To sme my ľudia! 
 Pred nejakým časom som zachy�l z rozhlasovej stanice asi �eto slová: 
 Aj keď nadávam, že zvoní budík a že musím vstávať, ďakujem Ti, Pane, že 
počujem, veď koľko ľudí je hluchých...
 Aj keď šomrem, že už je ráno a slnko vchádza do izby, ďakujem Ti, Pane, že 
vidím, veď koľko ľudí je slepých...
 Aj keď sa mi nechce vstávať, ďakujem Ti, Pane, že mám silu vstať, veď koľko ľudí 
je pripútaných na lôžko...
 Aj keď často vládne nervozita, lebo sa pripálila hrianka alebo vznikol nejaký iný
problém, ďakujem Ti, Pane, za svoju rodinu, veď koľkí žijú osamotení...
 Aj keď nevyzerám v zrkadle ako vystrihnutý z obrázku, ďakujem Ti, Pane, že som 
taký, akého si ma stvoril a máš ma rád...
 Ďakujem Ti, Pane, že žijem, veď koľkí z cintorína by si to so mnou vymenili...
 Ďakujem Ti za všetko, Pane.
V žalme 92,15 je napísané toto: Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú 
kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení. 
Ale kto? Každý starý človek? Nie! Len �, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, � 
budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. A aké je naše poslanie? Hovoriť o Hospodinovi 
našim deťom a vnúčatám – odovzdávať pochodeň Božieho slova ďalej. To sú plody 
nášho života tu na tejto zemi.
 Istému osemdesiatročnému mužovi operovali oči. Operácia sa podarila. Keď sa
tento muž nasledujúce ráno prebudil, oči mal ešte zaviazané, ale počul, že sa niekto blíži 
k jeho posteli. Nevedel, či je to lekár alebo sestrička, ale �cho sa spýtal: Komu okrem 
Pána Boha mám poďakovať, že budem môcť zase vidieť? Nezabudol na vďačnosť. Keby 
sme aj v priebehu rokov postrácali zdravie, silu a sviežosť, ak nám zostane dostatok 
vďačnos� Pánu Bohu i ľuďom okolo nás, je jedným znamením, že naša staroba je ako 
naša mladosť. 
 A keby aj nekvitol figovník,...polia by nedorobili potravy..., chceme sa veseliť v 
Hospodinovi a plesať v Bohu nášho spasenia ( Hab 3,17-18).
 Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých Jeho 

dobrodení (Ž 103,2).
Ján Baláž

Seniori A buďte vďační
(Kol 3,15)

(Slovo seniora seniorom – a nielen im)
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BásenHľadanie
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Tak predsa Ho múdry nevie
umom svojim obsiahnuť.
Čo deťom zjavil, oko nezrie.      
„Musíš sa len rozhodnúť!“
 
Len zhrbí sa, �cho čaká.
Snáď začuje znovu hlas..
Už starý, tak ťažko zvyká
urobiť svoj prvý kľak.
.
.
.
Ak bez vďaky viac chceš vziať,
rukou Pravdu dočiahnuť,
tak bez prija�a poznanie,
nechá skutky prepadnúť...

Za nádych čo prvý je?
Za kvet ži�a čo pominie?
 
Čomu vďačiť hodné je?
Všetkému, či ničomu?
Veď múdry vraví: Márne je!
Lež žiť svojmu prítomnu?
 
Hoc šťastný je, krú� hlavou,
niečo veľké uniká...
Dvihne pohľad, zastaví sa,
podstatou Ho nazýva..
 

E.B.



Evanjelium podľa Matúša 22.38 „ a Ježiš mu riekol: milovať budeš svojho 
Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou.“

 Kto nepozná Boha nevie prečo by Ho mal milovať. Ani ja som Ho 
nemiloval. Nechcel som tomu veriť, že Bohu záleží na mne osobne. Bol som 
presvedčený, že viac na mne záleží mojím kamarátom. Bol som oklamaný že 
aj mojej rodine na mne nezáleží, napriek tomu čo všetko mi denno-denne 
preukazovali. A keď som neveril rodičom a súrodencom, prečo by som mal 
veriť Bohu ktorého nikto nikdy nevidel (Ján 1.18). 
 NEVERIL som a aj keď som to počul ako ma Boh miluje, že za mňa 
nechal zomrieť svojho Syna, vôbec sa ma to nedotýkalo. Pokračoval som vo 
svojom živote bez Neho. Násilie, cigarety, alkohol, marihuana, klamstvo a 
krádeže boli dennou súčasťou môjho života. Moji najbližší možno už aj videli 
môj koniec. Mohla to byť basa, psychiatria alebo ulica. Ja dnes Bohu za nich 
ďakujem, lebo oni sa práve na Neho obracali so svojimi modlitbami a dnes je 
môj život vďaka Bohu iný. On zmenil môj život úplne. Ja nemusím viac fajčiť, 
nemusím piť alkohol, nemusím klamať, nemusím sa báť o zajtrajšok lebo 
Ježiš Kristus sa o mňa postará. (Žalm 32.8) 
 Hospodin povedal: dám � rozum a vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš, 
dám � radu obrá�ac na seba svoje oko. Aj preto som si Ho zamiloval. 
Neposlal Boh na svet svojho Syna aby súdil svet, ale aby bol svet spasený 
skrze Neho. 
Prijmi aj Ty �eto slová ako skutočnosť do svojho života. Bohu na Tebe veľmi 
záleží, ale nechce znásilňovať Tvoju slobodnú vôľu, preto čaká kedy sa ty 
rozhodneš pre Neho aby mohol v Tvojom živote konať zázraky tak ako v 
mojom.
Pokoj Boží.
                  
danielbarger@centrum.sk

Svedectvo
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