
Charakter kresťana

NECH SOM AKO JOE

Nakupuješ v supermarkete a zrazu si všimneš malého chlapca, ktorý sa 
chová trochu podozrivo. Postáva v oddelení hračiek a schováva nejakú
vec do vrecka. Myslí si, že ho nikto nevidí. Čo urobíš? Nemusíš robiť nič
a počkať, až dostane tvrdú lekciu. Alebo mu môžeš niečo povedať. Čo by
mu mohlo pomôcť?

Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor. 
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

„Chcem byť mužom, o ktorom budeš písať / aj za tisíc rokov / muž, o ktorom 
budú ľudia čítať / vyvolený služobník / niekto, koho máš rád / ten, ktorý 
počul Tvoj hlas.“—4Him v piesni „Muž, o ktorom môžeš písať“.

„Človeka nie je možné dokonale hodnotiť podľa toho, kde stojí v čase pohody 
a uspokojenia. Ale podľa toho, kde stojí v období problémov a sporov.“—Martin 

Luther King Jr., afro-americký pastor, nositeľ Nobelovej ceny.

„Nikto z ľudí nedokáže dlhodobo ukazovať jednu svoju tvár sebe a druhú  
davom bez toho, aby nakoniec nezmiatol samého seba a nebol si istý, ktorá
z tých tvárí je vlastne tá pravá.“—Nathaniel Hawthorne, americký spisovateľ z 18. stor.

„Charakter je jednoducho dlhodobý zvyk.“—Plutarchos, grécky spisovateľ z 1. stor.

„Náš charakter nie je možné odovzdať inému človeku. Druhého ale môžeme 
povzbudiť, aby aj on rozvíjal svoj charakter, keď uvidí ten náš.“—Artemus Calloway.

„Zistil som, že človeka najlepšie spoznám vtedy, keď sa ho spýtam na iných 
ľudí.“—Gerard Fay.

„Kvalita človeka sa spozná v tom, ako sa chová k tým, ktorí sa k nemu 
nechovajú vôbec dobre.“—Ann Landers, americká novinárka, 20. stor. 

„Len máločomu sa dá tak ťažko brániť ako vplyvu dobrého vzoru.“—Mark Twain,

americký spisovateľ, 19. stor.

 Opilec prežil zázračné obrátenie. Pred svojim obrátením bol Joe známy 
ako špinavý otrhanec, od ktorého už nikto nič nečakal. Ale po svojom obráte-
ní začal nový život s Bohom a všetko sa zmenilo. Joe sa stal najstarostlivej-
ším človekom, akého kedykoľvek predtým ľudia vo svojom okolí poznali.
Celé dni a noci trávil na misijnej stanici a robil všetko, čo bolo potrebné 
urobiť. Urobil akúkoľvek prácu, žiadna mu nepripadala ponižujúca. Spravil 
všetko, o čo ho požiadali. Už či upratoval zvratky po nejakom alkoholikovi, 
alebo čistil špinavé záchody, vždy mal na tvári úsmev a bolo na ňom vidieť
s akou radosťou pomáha druhým.

 Pri jednom večernom evanjelizačnom kázaní, sa zrazu medzi počúvajú-
cimi postavil jeden muž, ktorého sa hlboko dotklo posolstvo evanjelia. Vstal 
a pomedzi lavice prešiel až dopredu ku kazateľnici. Tam si kľakol a začal sa 
modliť. Volal k Bohu s prosbou, aby mu pomohol sa zmeniť. Kajúci sa opilec 
úpenlivo prosil: „Bože, zmeň ma prosím, nech som ako Joe! Zmeň ma, nech 
som ako Joe! Nech som ako Joe!“

 Kazateľ sa k nemu naklonil a povedal mu: „Synu, domnievam sa, že by 
bolo lepšie, keby si sa modlil: „Nech som ako Ježiš!“

 Muž sa na neho zmätene pozrel a spýtal sa ho: „A je on ako Joe?“
—Wayne Eice, More Hot Illustrations for Youth Talks (Grand Rapids: Zondervan Publishing 

House, 1995) str. 114, 115.

Nedeľa
AKO TO VIDÍM JA?

Kľúčový text: Vyber si jeden biblický verš v časti na stredu. Napíš si ho
a pokús sa ho v priebehu týždňa naučiť naspamäť. 

UPOZORNENIE: Nasledujúce odseky nemusia nutne
vyjadrovať názory a postoje vydavateľa, cirkvi, či Boha.

Pondelok
ČO O TOM NAPÍSALI INÍ?
Pozri sa na nasledujúce výroky a zamysli sa nad nimi. Čo si o nich myslíš? 
Súhlasia s tým, čo hovorí Boh vo svojom Slove? Na konci tejto časti máš 
priestor, aby si napísal aj svoj „výrok“. Porozprávaj sa o ňom s ostatnými.

Napíš svoj vlastný výrok
Ja by som k tomu napísal, že…



Spasiteľ rozumie mladým ľuďom, ktorí sa pýtajú: „Čo tým myslíš? Prečo by 
som to mal robiť práve takto?“ S úsmevom im odpovie: „Vedel som, že sa na 
to spýtate! Stvoril som vás tak, aby ste položili  túto otázku!“ (čítajte 5 Mojži-
šova 6,20). Božím zámerom nikdy nebolo, aby sme bez rozmýšľania počúvali 
množstvo nariadení a zákonov. Naopak si praje, aby sme sa s ním zoznámili
a aby sme boli premenení na jeho obraz. Chce, aby sme vo všetkých zákonoch
videli predovšetkým jeho. Boh nám dovolil nahliadnuť oknami do svojej obý-
vačky, aby sme spoznali, aký je. Ľudia si dnes kladú dôležitú otázku: „Kto má 
právo určovať pravidlá môjho života?“ Do určitej miery môže byť táto otázka 
prejavom odmietania autority, alebo snahy o nezávislosť. Pokiaľ je toto ale 
úprimná otázka a skutočne chceme vedieť KTO, potom je tu Boh, ktorý nám 
túži odhaliť odpoveď.

Každá kultúra uznáva určité hodnoty, písané aj nepísané pravidlá, podľa 
ktorých ľudia žijú. V každej kultúre taktiež existujú hrdinovia – ľudia, ktorí sú 
stelesnením toho, čo ľudia považujú za dobré a správne. Naším najväčším 
vzorom je Kristus. On sám sa tak stáva argumentom proti úplne nepresnému 
tvrdeniu, že kresťanstvo stojí len na príkazoch a zákazoch. Kresťanstvo sa 
týka človeka. Človeka – kresťana spoznáme podľa určitých znakov (láska, 
priateľské chovanie, dobrota, úprimnosť, mierumilovnosť, odvaha atď.).
Práve vďaka takýmto ľuďom môže byť náš život na tejto zemi príjemnejší.

Pozeral si sa už niekedy na trojrozmerný obrázok a snažil si sa vidieť skrytý 
obraz? Niekedy to býva zložité, ale čím častejšie to budeš skúšať, tým bude 
pre teba jednoduchšie ukrytý obraz uvidieť. Aj my niekedy zabúdame, že 
v zákonoch a zásadách ( ako je napríklad pravda, čistota, vernosť, alebo 
spravodlivosť) musíme vidieť Boží obraz. Pamätajte na to, že Boh chce, aby 
ste videli v jeho slove hlavne jeho osobu. Nemá záujem na tom, aby ste sa 
sústredili len na „pravidlá“. Nestačí mu dokonca ani to, že pochopíte, prečo 
je dobré byť napríklad čestným človekom. Praje si, aby ste objavili Jeho 
samotného! Nielen nejaký tajomný mrak, alebo duchovnú silu, ale milujúceho 
Otca, ktorý vie, že na tom budete omnoho lepšie, keď sa budete naňho viac 
podobať. Byť Božím dieťaťom, je veľkou prednosťou. Nasledovanie tohto vzo-
ru môže pre nás znamenať obrovskú radosť.  Jedného dňa bude úžasné vidieť 
ho tvárou v tvár a spoznať ho osobne.

Charakter kresťana

Vyber si jednu charakterovú vlastnosť, o ktorej si myslíš, že ju potrebuješ
vo svojom živote rozvíjať. Poznáš niekoho, kto je vzorom v prejave tejto kon-
krétnej vlastnosti? Ako to vyzerá v praxi? Ktorá biblická postava vyniká touto 
vlastnosťou. Dokážeš vidieť túto vlastnosť taktiež v osobe Boha? Zamysli sa nad 
pravidlami, podľa ktorých žiješ, a premýšľaj, či aj za nimi stojí Boh. Alebo pre-
mýšľaj nad tým, čo sa ti na Bohu páči a čo by ti chcel povedať do tvojho života.

Vyber si niekoho, na koho by si sa chcel skutočne podobať. Do prvého kruhu 
(osoba) napíš jeho meno a čo sa ti na ňom najviac páči. Do druhého kruhu 
(princíp) napíš princíp, podľa ktorého žije. A do tretieho kruhu (pravidlo) napíš, 
v akom konkrétnom pravidle, či zákone sa tento princíp objavuje. Tu je niekoľko 
príkladov z knihy Josha McDowela Right from Wrong:

Príklady:
1.  Osoba:  Boh je pravda.
 Princíp:  Čestnosť
 Pravidlo:  Nebudeš klamať, kradnúť ani podvádzať (2 Mojžišova 20).

2.  Osoba:  Boh je láska.
 Princíp:  Božia norma pre sexuálne chovanie ja založená na láske,
  čistote a vernosti v manželstve.
 Pravidlo:  Vyhýbaj sa sexuálnej nemorálnosti.

3.  Osoba:  Boh je láska.
 Princíp:  Láska
 Pravidlo:  Miluj Boha a svojho blížneho (Matúš 22,37-39).

Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?

Galaťanom 5,22.23
„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť,
vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon.“

Galaťanom 5,13-15
„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámien-
kou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. Lebo jedno prikázanie 
obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba 
samého. Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom 
nezničili.“

Skutky apoštolov 4,13
„Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí 
ľudia, divili sa, lebo ich poznali, že boli s Ježišom.“

1 Jánova 4,16-18
„A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto 
zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. V tom sa stala dokona-
lou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí 
sme aj my v tomto svete. V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa 
strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie 
je dokonalý v láske.“

Ján 1,47
„Nato videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec,
v ktorom nieto ľsti.“

E. G. White, Cesta k vnútornému pokoju,
Advent-Orion, Praha 2005, str. 59-60
„Iste, správne sa môžeme správať aj bez toho, aby nás viedla Božia moc. 
Môžeme prejavovať dobro, aby si nás druhí vážili. Môžeme sa dokonca 
vyhýbať všetkému zlému preto, aby sme pred svojimi známymi vyzerali ako 
správni a spravodliví ľudia. Aj lakomí ľudia sú schopní prispieť na dobrú vec, 
alebo pomôcť človeku v núdzi. Ako sa teda spozná na koho strane stojíme? 
Komu patrí naše srdce?“

Ďalšie biblické texty: Matúš 5,17; 7,12; 22,39.40; Ján 5,36-40; Rimanom 3,9.10;
1 Korintským 15,33; Jakub 2,8-11.


