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Mám 

n ázra?



Mám ca n ázra?
 Toto je celkom dobrá otázka na záver kalendárneho roka a  pri vstupe do 
nového roka. Dobrá otázka pre ateistu, skeptika, agnostika, vlažného veriaceho, 
zapáleného veriaceho, baptistu alebo neocharizmatika. Iným slovom, pre každého. 
Každý príslušník ľudskej rasy totiž, z  času na čas, dorazí na koniec svojich ľudských 
možností. Až tak, že si vzdychne:  „Tu len zázrak pomôže.“ A  slovo zázrak sa bude týkať 
diametrálne iných oblastí, potrieb či problémov. Pre niekoho bude zázrak ak sa 
dostane z dlhov, pre niekoho zázrak, ak sa dostane na vysokú školu, iný potrebuje 
zázrak na to, aby si našiel bývanie, iný, aby sa znovu postavil a  mohol normálne 
fungovať. Každý v  kútiku srdca túži po zázraku, len ho hľadá iným spôsobom. Cez iné 
prostriedky a iných sprostredkovateľov. A mnohí túžia po zázraku aj v najbanálnejších 
veciach, mysliac si, že to je ich najväčšia potreba a  zúfalstvo.
 Slovo zázrak môže byť aj veľmi relatívne a plytké slovo. Mnohí z  nás si v  tomto 
koncoročnom čase, ktorý je plný uzávierok, dokončovačiek a príprav na  „tiché sviatky 
pokoja a Nový rok“, vzdychnú: „To bude zázrak, ak všetko stihneme.“ 
 Nedá mi nemyslieť na ľudí v  našom susednom a  blízkom Prešove, ktorí prišli o  
bývanie a  všetky svoje osobné veci behom jednej hodiny. Prišli o  všetko... Viacerí aj o  
svojich blízkych... O  domov...
 Ale v  porovnaní s  nimi, ja, predsa práve v  tejto chvíli prežívam zázrak! Som tu. 
Teraz. Teraz viem, kde budem spať. Mám kde bývať. Pred chvíľou som sa najedol. Mám 
všetkých blízkych pri sebe. Dokonca mám až príliš veľa... Mám si čo obliecť. Mám svoje 
doklady. Všetky dôležité papiere, spomienky, listy, fotogra�e. Mám už vyzdobený aj 
vianočný stromček. 
 Mám čas na zázrak? A čo by bol pre mňa zázrak? Čo by som naozaj potreboval? 
Čo je naozaj najväčšia moja potreba v  tejto chvíli? Veľmi silne ovplyvnený tragickou 
udalosťou v  Prešove musím a chcem povedať, že zázrak je pre mňa to, čo všetko už 
mám a  koľko blízkych ľudí už mám. Pod vplyvom tých tragických udalostí v  Prešove 
musím a chcem povedať, že ešte väčší zázrak je ten, že
Hospodin, Pán vesmíru sám ku mne prichádza a hovorí vo svojom Synovi. Doslova mi 
dáva svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby mi pripomenul, že On koná zázraky.
Zázrak počutia nášho (ľudského) volania. Zázrak uchopenia našej ruky, keď na Neho 
voláme. Zázrak Jeho potešovania, keď sme zbití až tak, že nemôžeme hovoriť. Zázrak 
toho, že On nezavrhne na veky a  preukáže svoju dobrotivosť. Zázrak vykúpenia 
človeka (mňa) zo svojej  biedy. (Žalm 77,1-13)

Bože, otvor naše oči, aby sme videli Tvoje zázraky! Dalibor Smolí

„Ty si ten silný Boh, ktorý činíš zázraky. Dal si poznať svoju silu medzi národmi.“ 
Žalm 77:15
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 V  septembri sme napísali do zoznamu 11 detí, nazvali ich Dorastom a  teraz by 
sme veľmi chceli, aby z  nich bol dobrý „kolektív“. Dá sa to vôbec??? Z Božej milosti ÁNO.
 Pamätáte sa ešte, ako sme sa spoločne ako zbor modlili za náš dorast? Bolo to 
na jar tohto roku, pred našim prvým dorasteneckým táborom. Dorastenci vtedy prežili 
zaujímavý víkend na Borde s  výstižným názvom ŠTARTUJEME. Bol z  nich nový kolektív, 
ktorý sa potreboval spoznávať. S láskou myslíme na tie úprimné modlitby, lebo sme 
naozaj svedkami Božej milosti.
 Myslím, že dorastenci potrebovali príležitosť. Dostali ju, keď sme im navrhli, 
aby si tohtoročnú službu na Vianoce zobrali na starosť oni. Neboli úplne nadšení, 
nevedeli, čo ich čaká a  čo to úplne znamená. A  tak sme začali spoločne tvoriť program 
večera a  ich nadšenie začalo rásť. Na našom prvom stretnutí ohľadom scénky padali 
nápady takou rýchlosťou, že ich nebolo možné ani zapisovať. Keď sme po niekoľkých 
stretnutiach navrhli, aby sme postupne nosili rekvizity, čo kto bude mať oblečené, na 
moje prekvapenie prišiel Miško s turbanom na hlave, Peťo v župane a Jonnie bol v  saku 
už každý nasledujúci nácvik. Stretávame sa dvakrát do týždňa a pripravujeme sa na 
službu na Vianoce. Neviem, ako to dopadne a  či sa vám to bude páčiť. Ale určite viem, 
že naši dorastenci vďaka tejto príležitosti veľmi porástli. Boli ochotní obetovať svoj 
voľný čas (a  nebolo ho málo), zaprieť svoju prirodzenosť a hanblivosť (to platí iba pre 
niektorých) a vytvoriť tak spoločné dielo, ktorého posolstvom má byť láska Pána Ježiša 
Krista voči nám ľuďom. Dorastenci to vyjadrili takto:

 

N e c h  j e  t e n t o 
program, na ktorom 
dorastenci s  láskou 
a   n a d š e n í m 
p r a cov a l i ,  i m  n a 
budovanie, nám na 
požehnanie a  Pánu 
B o h u ,  v ď a k a 
k t o ré m u  s a  t o t o 
všetko môže diať, na 
slávu!!!

Nš dorastenc

Jank Jurcová

„Je to zábavné a  teším sa na každý nácvik.“  Beky
„Je to super stretávať sa s  kamarátmi a  zároveň slúžiť Pánu Bohu.“   Tamarka Š.

„Vďaka nácvikom viacej rozmýšľam nad významom Vianoc.“    Mišo Č.
„Je to zbližujúce. Viac rozmýšľam o  evanjelizácii. Aj sa dobre zasmejeme.“   Jonnie
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Píše sa rok približne 1440 pnl, a Mojžiš privádza Izraelský národ k južnému okraju 
zasľúbenej zeme - Kanánu / Palestíny / dnešného Izraela. Boh prikáže Mojžišovi 
aby poslal do krajiny 12 špiónov - jedného z každého z 12 kmeňov Izraela. 

Títo špióni 40 dní putujú po krajine a robia si obraz, názor, majú čas na 
zorientovanie sa. 

Keď sa vrátia, všetci sa zhodujú v tom, že krajina je dobrá (tečie mliekom a 
medom), a že v nej žijú vysokí a mocní ľudia v opevnených mestách.

10 z nich si myslí, že túto krajinu nedokážu dobyť, a že by bolo lepšie vrátiť sa do 
Egypta, odkiaľ prišli. 2 si myslia, že s Božou pomocou dokážu obsadiť krajinu.
Prečo sa Boh vobec pýtal na názor týchto 12-tich? Potreboval naozaj potvrdenie 
od ľudí, ža táto krajina je dobrá?

Odpoveď je, že Boh si sám sadá na lavicu obžalovaných a  necháva nás aby sme 
ho posúdili. Dáva nám dáva slobodnú vôľu a sobodu vlastného názoru a  šancu 
rozhodnúť o ňom. 

Vo �lme "12 rozhnevaných mužov" 12 porotcovia rozhodujú o vine a nevine 
obvineného, ktorému hrozí trest smrti. Všetci vidia tie isté fakty, ale postupne 
zisťujeme, že každý má nejaké predsudky, a ukazuje sa, že tí, ktorí mali objektívne 
rozhodnúť, sa topia vo vlastnej subjektivite. 

Nevidíme veci také aké sú, vidíme ich tak, akí sme.

Všetci pozorujeme tú istú realitu okolo nás, ale každý si z nej robíme iný záver. 10 
špióni dospeli k záveru že Boh s nimi plánuje nejaký krutý vtip - vyviedol ich z 
Egypta len aby ich zahubil tesne pred cieľom. Dvaja sa upevnili  v presvedčení, že 
Božie zámery s nimi sú dobré, aj keď nevedeli presne ako ich Boh zrealizuje. 

Pán Ježiš tiež stál pred ľudským súdom, a  ten napriek všetkým dostupným 

RozhodnutiaRozhodnutiaRozhodnutia
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dôkazom rozhodol, že je rúhač, 
lebo sa vydáva za Boha, keď je 
očividne len slabý človek.

Problém je že nielen že nie sme 
o b j e k t í v n i ,  n i e  s m e  a n i 
neutrálni. Ak mi niekto povie že 
som morbídne obézny a  musím 
cvičiť a  zdravo sa stravovať, ináč 
čoskoro zomriem, tak nestačí 
povedať „Súhlasím s  vami pán 
doktor!“, ale ak to príjmem ako 
pravdu, tak ma to bude niečo 
stáť.

10 špióni by museli bojovať 
proti obrom. Najvyšší kňaz by sa 
m u s e l  v z d a ť  s v o j h o 
lukratívneho úradu a  odovzdať 
ho učiteľovi z  Galilee. My by 
sme museli dôverovať Bohu, že 
s a  o   n á s  p o s t a r á  a j  k e ď 
odmietneme rôzne rýchle a  
ľahké riešenia a  vyberieme si 
úzku cestu namiesto širokej.

B o h  n á m  d á v a  č a s  n a 
zorientovanie sa. Rozhodnutie 
špiónov ovplyvnilo národ na 
ďalších 40 rokov. Rozhodnutie 
najvyššieho kňaza ovplyvnilo 
národ na ďalších 2000 rokov. 
Nech nám Boh dá múdrosť keď 
ho posudzujeme. 

Jar Bá m.
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Počuješ to ticho plynúť,

podsúva ti myšlienku

bezohľadnú až strach cítiť,

stále jemne plíživú.

Aj chceš vypnúť, mávnuť rukou,

zabudnúť na otáznik,

položený Pánu Bohu

s ľahkosťou jak vie hriešnik.

Teraz veriť tomu prosto?

Žiadnu ďalšiu úvahu?

Vec to ťažká, teraz rieš to!

Budeš svedkom zázraku.



 Naše vianočné sviatky sú v značnej miere ovplyvnené rodinami našich 
veriacich rodičov a starých rodičov. Boli veľmi skromné. Stromček bol síce vždy nový, 
pretože bol hlavne v Pribyline dostupný prakticky za humnami. Z výzdoby to boli 
väčšinou salonky a prípadne pár čokoládových �guriek, ktoré sa po skončení Vianoc 
zabalili do krabíc a dali sa na tajné miesto do sypárne, aby sa mohli prakticky použiť 
budúce Vianoce. Po dvoch rokoch boli už také tvrdé, že sa nedali zjesť a preto sa už 
nemuseli odkladať na tajné miesto. Najčastejším darčekom pre deti bolo teplé prádlo. 
Dospeláci darčeky nedostávali. 
 Tradičná Štedrovečerná večera v našej rodine v Pribyline pozostávala z kyslej 
kapustnice s domácimi rezancami a hlavné jedlo boli opekance s makom a lekvárom. 
(Opekance z kysnutého cesta sa piekli doma v peci, kde sa piekol každý týždeň aj 
chlieb.) 
 Po večeri sme  ako rodina išli do zhromaždenia. Stromček bol aj v 
zhromaždení. Zvyčajne prišli domov študenti zo škôl a iní príbuzní, ktorí žili mimo 
domovský zbor. Obyčajne v tom čase brat Janko Jančuš – bývalý učiteľ zorganizoval a 
nacvičil skupinu spevákov, ktorí poslúžili cez Vianoce a Nový rok. Nový rok sa čakal v 
zhromaždení, kde bol duchovný program a cez prestávku sa podával čaj a kysnuté 
koláče. Pred polnocou sa začali modlitby, ktoré trvali spravidla asi hodinu. Modlili sme 
sa na kolenách.
 V Liptovskom Mikuláši, v rodine Drahušky, mali vianočné sviatky podobný 
priebeh ako v Pribyline. Boli však bohatšie na ponúkané jedlo a zákusky, lebo mamka 
bola dobrá kuchárka. 
 Prežili sme však dvoje veľmi smutných Vianoc, lebo sme boli bez ocka, ktorý 
bol uväznený spolu s niekoľkými kazateľmi našej cirkvi. Boli to 50-te roky minulého 
storočia za tvrdej totality. Vtedy to boli skromné, ale hlavne smutné Vianoce. My deti 
sme to neprežívali v svojom mladom veku tak tragicky ako mamka a stará mama aj 
preto, že sme mali zbor a nedeľnú školu, kde sme cítili milujúcu druhú rodinu. 
 Veľmi sme sa tešili, keď sa vrátil ocko z väzenia, že budeme konečne spolu 
tráviť Vianoce. To sa však práve doobeda na Štedrý deň zmenilo a boli to najsmutnejšie 
Vianoce môjho detstva. Mamka v snahe pripraviť na privítanie ocka čo najkrajšie a 
najštedrejšie Vianoce, vyčerpaná sa obarila horúcou polievkou. Skončila v nemocnici, 
dostala tetanus a zotavovala sa z toho 7 mesiacov. Pán Ježiš zasiahol svojou mocou, 
aby sme nezostali sirotami a nakoniec sa po dlhom čase vrátila domov. 
 Radostnú atmosféru Vianoc dotvárali spoločné zhromaždenia v zbore a 
následne sa mnohí mladí presunuli k nám do rodiny nielen na Štedrý večer, ale aj ďalšie 
sviatočné dni. My deti sme to brali už samozrejme, že bol u nás vždy plný dom, veľmi 
sme sa z toho tešili a ten dobrý zvyk sa čiastočne preniesol aj do našej rodiny v 

Vianoc v rodin Štepitove
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Košiciach. 
 V zbore v Mikuláši bol dobrý zvyk, že po zhromaždení na Štedrý večer sme sa 
dohodli s viacerými spevákmi a išli sme potešiť vianočnými piesňami mnohých, ktorí 
boli osamotení a nemohli prísť do zhromaždenia. 
 Prvé roky nášho manželstva sme na vianočné sviatky chodili domov k rodičom 
do Mikuláša, neskoršie zas chodili všetci k nám do Košíc a zatiaľ ich trávime s celou 
rodinou v našom dome, ako to vidieť aj na fotogra�i. Ďakujeme Pánovi na spoločných 
modlitbách za uplynulý rok a prosíme o Boží dotyk, Jeho ochranu a milosť aj v ďalšom 
nastávajúcom roku. 
 Zvykli sme si pozývať ku štedrovečernému stolu niekoho, kto nemá svojich 
príbuzných. Dlhé roky to bola sestra Čéči a sestra Pappová, a tak sa naša radosť ešte 
umocňovala. 
 Aj keď sme v rodine prežívali počas tých rokov krásnu a radostnú atmosféru, 
bez spoločenstva bratov a sestier v zbore by to tak nebolo. Nevieme si predstaviť 
Vianoce bez spoločných zhromaždení. Bez krásnych piesní, bez každej, aj tej najmenšej 
služby. Keď sme mohli zo srdca ďakovať a oslavovať nášho Pána Ježiša za to, že prišiel 
medzi nás ako malé dieťa, aby sme my mohli mať plnú radosť zo spasenia a záchrany od 
trestu za náš hriech. Že môžeme prežívať v radosti a pokoji nielen krásne dni Vianoc, ale 
každý prežitý deň s Ním.   
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          O tom, ako som prijala Pána Ježiša do svojho života som už hovorila pri 
svojom krste, preto by som teraz chcela povedat viac o tom, ako sa vyvíjal môj 
duchovný život ďalej.
 
          Tí čo ma poznajú vedia, že pochádzam z neveriaceho prostredia. Keď som sa 
teda rozhodla odovzdať svoj život Bohu ako cca 22 ročná, dala som sa pokrstit, 
myslela som si, že to je predsa všetko, mám nový život a ďalej už netreba robiť nič. 
Keď sa na to tak spätne pozriem, bola som naozaj ako také malé, čerstvo 
narodené bábätko, ktoré sa potrebuje ešte všetko naučiť - rozprávanie, chodenie 
a tak ďalej. Popravde som vtedy netušila, že som ešte len na začiatku mojej cesty s 
Bohom, na ktorej ma bude k sebe ťahať bližšie a bližšie, učiť ma čo sa mu páči, 
ukazovať mi moje nedostatky, či pripravovať ma na rôzne náročnejšie situácie v 
živote. A mal teda so mnou veľa práce (a stále má). 
 
       Keďže tých 22 rokov som verila niečomu úplne inému, bola som vychovávaná 
bez vzťahu s Bohom, zvyknutá robiť si to, čo je správne podľa akéhosi môjho 
morálneho nastavenia, a nebolo jednoduché sa zo dňa na deň zbaviť týchto vecí, 
čo sa mi ani nepodarilo. Tieto moje zlyhania často spôsobovali pochybnosti o 
tom, či ma Boh naozaj miluje. Nechápala som, prečo mi predsa nepomôže, aby 
som bola dokonalejšou, lepšou, poslušnejšou. Stále som sa vracala k starým zlým 
zvykom, pričom som vedela, že nerobím správne. Nejako som sa nevedela 
vymotať z kruhu nespokojnosti, neposlušnosti a následného hnevu na Boha, 
prečo to vlastne dovolil. 

       Najnáročnejšie obdobie pre mňa ale nastalo, keď sa nám narodil náš prvý syn. 
Samozrejme že sme sa naňho veľmi veľmi tešili, veľmi ho ľúbime, tak isto ako aj 
ostatné naše deti, no jednoducho jeho narodenie prinieslo do môjho života veľa 
nových situácií a zmien, s ktorými som sa často nevedela vysporiadať. Od 
maximálneho vyčerpania z prebdených nocí, cez strach a obavy o jeho život, 
zdravie a budúcnosť, ako si poradiť s jeho výchovou, a tak by sa dalo pokračovať 
ďalej a ďalej. Sama som tieto situácie nevedela zvládnuť, no už som samozrejme 
vedela, že ani na to nie som sama. Vedela som, že sa so všetkým môžem obrátiť na 
nášho milujúceho Otecka, ktorý ani nechce, aby sme sa s takýmito vecami trápili. 
Akurát to bolo občas akosi tažšie aplikovať do reálneho života, keďže stále sa mi 
Boh zdal akosi príliš vzdialený, absolútne nedosiahnuteľný. V tomto období som 

Svedectv
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sa však začala stretávať s veriacimi mamičkami na našej mamičkovskej skupinke 
Pierko, a zároveň, presne v tom období sa Laura, manželka nášho kazateľa Daliho, 
rozhodla organizovať a viesť biblické študijné skupinky pre ženy. Hoci to bolo pre 
mňa vtedy náročnejšie obdobie kvôli starostlivosti o malé dieťa, sama som sa 
vnútorne rozhodla a zaviazala, že budem navštevovať obidve tieto skupinky, aby 
som mohla viac spoznávať Boha cez Jeho Slovo, a tým som sa k nemu mohla viac 
priblížiť. A viete čo? Obidve tieto skupinky boli veľkým požehnaním nie len pre 
môj život, ale aj pre život celej našej rodinky. Pravidelné štúdium Božieho Slova 
mi prinášalo odpoveď nie len na duchovné otázky, ale hlavne na praktické 
situácie, ako byť z Božieho pohľadu dobrou manželkou a matkou, ako slúžiť v 
zbore, v rodine, medzi známymi - jednoducho, našla som miesto, kde sa dajú 
nájsť odpovede na (takmer) všetky otázky a problémy v živote. Nie, nie je to 
skupinka s Laurou, i keď Laura zvládla bravúrne zodpovedať všetky naše otázky, 
je to Božie Slovo, Biblia. Od kedy nám Laura začala ukazovať aké presné 
inštrukcie, rovno od nášho Pána a Stvoriteľa všetkého, sa tam nachádzajú práve 
pre môj život, mám veľkú túžbu ich všetky odhaliť. Som veľmi vďačná Bohu za to, 
že nám zanechal takýto “manuál”, a tiež som vďačná Laure, že jej Boh dal také 
ochotné srdce slúžiť ostatným ženám. Chcela som teda len povedať, ako veľa mi 
dáva čítanie a štúdium Božieho slova, a ako sa tým aj zlepšuje môj vzťah s Bohom 
a mení môj život. Už totiž viem, kde hľadať všetky odpovede.
 
       Veľmi sa mi tiež páčil komentár môjho svokra, Jara Bána, k podobenstvu o 
dome na skale (odporúčam všekým si to prečítať, keď vyjde knižne).

Prečo ma oslovujete: ‚Pane, Pane,‘ a nerobíte to, čo hovorím? 47 Komu sa podobá ten, 
kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Ukážem vám: 48 Podobá sa 
človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla 
povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol 
dobre postavený. 49 Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, 
ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa naň privalila rieka, zrútil sa a zostalo 
z neho iba veľké rumovisko.“ Lukáš 6, 46-49

       Aj ja som totiž staviteľ. Ešte stále kopem základy pre môj dom. Verím tomu, že 
už nie sú úplne plytké, som už v nejakej hĺbke, no ešte som ani z ďaleka nenarazila 
na tú skalu, na ktorú sa každý kresťan snaží dostať. Stále nedokážem zvládnuť 
všetky problémy a situácie v mojom živote bez ľudského zlyhania, hriechu, 
pochybnosti, no som pevne rozhodnutá, že svoj čas, ktorý mám na tejto zemi, 
chcem stráviť poznávaním nášho Pána, službou pre Neho, a hlavne mu chcem 
byť poslušným a milujúcim dieťaťom. Žofk Bánová
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Dať svoj čas Bohu pre mňa znamená vyhradiť si osobný čas na modlitbu, 
čítanie Biblie bez toho aby ma niečo rozptyľovalo. Je to aj čas na hlbšie 
štúdium Božieho Slova, rozmýšľanie čo mi cez to chce Boh povedať.
   Znamená to aj byť na spoločných bohoslužbách medzi veriacimi a tiež 
venovať čas službe, cez ktorú chcem slúžiť Bohu a aj ľuďom.
Niekedy mám takýto čas aj pri bežných činnostiach, keď sa viem sústrediť 
na Boha a modlím sa za ľudí a za rôzne veci. 

Miriam Balážová

Čo pre Teba znamená Čo pre Teba znamená 

dať  svoj čas Bohu?dať  svoj čas Bohu?

Čo pre Teba znamená 

dať  svoj čas Bohu?
Rodičia ma viedli k  tomu, že Pán Boh má byť pre kresťana najdôležitejším 
v  živote. V období chodenia na stretnutia mládeže som si dala osobný 
záväzok, že princíp ktorý popisuje veršík z  ev. sv. Matúša 6,33:  „Ale 
hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a to všetko vám 
bude pridané“ bude mojou životnou snahou aj skutočnosťou. Pán mi 
daroval túžbu po Ňom samom.
Ďakujem P. Bohu za to, že ma nezlákal svet v  mladosti.
Ďakujem za to, že mi dával múdrosť pri rozhodovaní sa.
Ďakujem za to, že som dnes ďalej vo svojom vzťahu s  Pánom Bohom ako 
napr. pred 10-timi rokmi.
Ďakujem mu za to, že v  čítaní si Božieho slova a  modlení sa, som mohla 
prejsť z  polohy musím do polohy môžem.
Ďakujem P. Bohu, že aspoň trošku môžem svojimi telesnými očami vidieť 
Jeho krásu, Jeho bezrozmernosť, nekonečnú trpezlivosť, bezhraničnú 
starostlivosť, ale aj úžasný pokoj. Som o tom presvedčená, že bez času 
stráveného s Pánom Bohom, by som s Ním nikdy nenadobudla takýto 
osobný vzťah.

Agi Fedoriaková
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Rozmýšľal som nad tým čo v  dnešnej dobe najviac zamestnáva „Náš 
ČAS“. Poväčšine sú to naši priatelia, rodina, domácnosť, sociálne siete a  
informačné médiá.
Veľakrát mám aj ja problém s  tým, ako vykupujem svoj čas na tejto zemi 
hoci tento čas, ktorý trávime na tejto zemi, nepatrí v skutočnosti nám, ale 
nášmu Pánovi ktorý nám ho zo svojej milosti dáva.
Je viac okruhov ako môžeme svoj čas dávať Bohu:
1. Modlitba a  čítanie si z  Biblie, aby sme mohli spoznávať Jeho vôľu v  
rôznych situáciách nášho života a následne sa vedeli správne rozhodnúť.
2. Rozhovory a  vzdávanie vďaky počas dňa (niekedy stačí, ak 
poďakujeme aj za úplné maličkosti, alebo Ho prosíme počas dňa o 
pomoc aj pri ľahších úlohách).
3. Ústne podávané svedectvo druhým o veciach, ktoré pre nás Pán urobil 
v našich životoch považujem za veľmi dôležité.

Kološanom 3:23 hovorí, že čokoľvek robíte, robte z  tej duše ako Pánovi a 
nie ako ľuďom. Tento verš sa máme snažiť aplikovať do nášho času tak, 
aby na nás ľudia poznali Krista ktorý je v nás znovuzrodených 
kresťanoch. Takže otázka pre nás všetkých znie: Ako vykupujeme náš čas 
na tejto zemi? Dávame ho do rúk nášmu Pánovi, alebo si ho nechávame 
pre seba...?

Karol Čampa

Dať svoj čas Bohu je pre nás tá najlepšia vec akú môžeme spraviť. 
Pri Jeho slove vždy načerpáme nových síl, povzbudenie a keď sa 
ešte pri Jeho slove stretneme aj s inými bratmi a sestrami je to 
proste slovami neopísateľná chvíľa. Najhoršie však je ,,nájsť,, si ten 
čas. Odložiť všetky ,,starosti,, tohto sveta. Vypnúť televízor, odložiť 
smartfóny, nenechať sa ničím a nikým rozptyľovať. Často teda 
jeden druhému pripomíname a Duch svätý nás usvedčuje týmto 
veršom: 
,,Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale 
ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte 
nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.“ Ef 5:15-17

Marek a Klaudia
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