
Chýba mi niečo?

ÚPLNE NA DNE

Je posledný večer modlitebného týždňa v tvojom zbore a kazateľ opäť 
vyzýva ľudí, aby odovzdali svoje srdce Bohu. Svetla svietia tlmene, hrá 
hudba, cítiš určitý nátlak. Tvoji priatelia sa smejú a kopú jeden druhého 
pod lavicou. 

Sedíš v zadnej rade a cítiš trochu zmätok. V poslednej dobe sa zdá, že sa ti veľmi
nedarí – v škole, doma, ani medzi priateľmi. Zaujímalo by ťa, či to, keď „dáš svoje
srdce Ježišovi“, ako hovorí kazateľ, skutočne spôsobí veľkú zmenu v tvojom živote.
Čo to vôbec znamená? Čo by si o tebe mysleli tvoji priatelia, keby si sa posta-
vil a išiel dopredu? Ako by sa zmenil tvoj život, keby si urobil tento prvý krok? 

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

„Možno, že si nikdy nepatril do žiadneho gangu... Ale tvoj problém je možno 
iný – pornografia, alebo rasizmus. Môže to byť taktiež klamstvo, či sebectvo. 
Boh to chce v tebe zlomiť, chce ťa zbaviť hriechu, ktorý ťa zväzuje a obliecť ťa 
do šiat svojej spravodlivosti.“—Kresťanský repový spevák Mr. Solo, zo skupiny Gospel 

Gangstaz.

„Bol som úspešný futbalový obranca, mal som skvelé dievča a absolútne 
všetko. Mal som byť šťastný, ale napriek tomu som necítil pokoj. Kľakol som 
si vtedy na kolená a začal sa modliť. Uveril som v to, kým Kristus bol a v to,
že zomrel za moje hriechy. A tak som ho poprosil, aby sa stal aj mojim 
Pánom a Spasiteľom.“—Jon Kitna, americký futbalista.

„Myslel som si, že mám všetko, čo si mohol 18 ročný chalan priať. Ale 
hlboko vo vnútri som mal pocit, že to ešte nie je všetko. Niečo mi chýbalo. 
Cítil som sa, akoby som bol na dne studne... Nevedel som kam inde sa mám 
obrátiť. Tak som sa obrátil na Boha.“—Josh Davis, Olympijský víťaz v plávaní.

„Išiel som do kostola, aby som vyznal svoje hriechy Bohu. A tam som zistil, 
že Boh neexistuje a že ja žiadne hriechy nemám.“—Anonym, z web strán ateistov

a agnostických citátov. 

„Ježiš možno zomrel za niekoho hriechy, ale rozhodne nie za tie moje.“—Patti 

Smith, americká poetka a punková speváčka.

 Bill sa prvýkrát napil alkoholu už ako podporučík americkej armády.
Ako 22 ročný mal pred sebou vidinu dobrej kariéry a vedľa seba milujúce 
dievča. Bol na najlepšej ceste za životným úspechom po nie ľahkom začiat-
ku. Keď bol Bill ešte ako dieťa, manželstvo jeho rodičov sa rozpadlo vďaka 
otcovmu alkoholizmu. Billa vychovali starí rodičia. Ale vyzeralo to tak, že po 
ťažkých začiatkoch to všetko prekonal, až do chvíle, keď zistil, že rovnako 
ako jeho otec, miluje alkohol.
 Keď mal 30 rokov, stala sa z neho troska. Zatiaľ čo v minulosti pil,
aby oslávil úspech v práci, teraz v žiadnej práci nedokázal vydržať dlhšie.
On a jeho žena bývali v dome rodičov, pretože si nemohli dovoliť svoj vlastný 
dom. Bill bol natoľko na dne a neschopný čohokoľvek, že niekedy dokonca 
žobral na ulici, aby dostal nejaké drobné. Štyrikrát bol hospitalizovaný
a liečený kvôli závislosti na alkohole.
 Jedného dňa, v roku 1934, sa Bill vzdal. Pripustil, že nedokáže urobiť nič 
vo svojom živote, aby prekonal silu alkoholizmu. Vtedy nastala príležitosť pre 
Boha, aby mu pomohol dostať sa z toho von.
 V súčasnosti má organizácia Anonymných Alkoholikov, ktorú Bill W. 
založil, viac ako 2 milióny členov v 150 krajinách sveta a množstvo skupín, 
ktoré podporujú a dodržiavajú „12 krokov“, ktoré Bill zadefinoval. Prvým 
krokom je to, ak človek pripustí, že nemá silu prekonať svoj problém,
a požiada vyššiu moc o pomoc.
 Ako kresťania, obyvatelia Božieho kráľovstva, vieme, že Boh je tou
najvyššou mocou. Alkoholici hovoria o tom, že musia zostúpiť až na úplne 
dno (hoci by to malo znamenať aj žobranie o peniaze na ulici), pokiaľ si
uvedomia, ako veľmi potrebujú pomoc. Ale my nie sme všetci bezdomovci
a nie sme úplne na dne. Niektorí z nás sa majú pomerne dobre, sú populárni,
žijú pokojným životom, však? Je nutné, aby sme museli všetci siahnuť až na 
úplne dno, predtým, ako dokážeme prijať Božiu ponuku pomoci?

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…

 Vľavo: Bill a jeho žena Luisa
 Vpravo: Bill o niekoľko rokov neskôr



Čo znamenajú tie zvláštne výrazy „prijať Ježiša“, alebo „odovzdať svoje srdce 
Bohu“? Musíme skutočne všetci najskôr „siahnuť na dno“?

Pokiaľ si vyrastal v kresťanskej rodine, pravdepodobne si počul o „spasení“ 
odjakživa. Ale teraz je vhodná chvíľa, aby si zistil, čo to znamená pre teba osobne.

Určite neide o to, aby si sa dal pokrstiť len preto, že už si na to dosť dospelý, 
alebo že to robia všetci tvoji priatelia. Dokonca tu neide ani o to, aby si sa pri 
zvláštnej pobožnosti zodvihol a po kazateľovej výzve prišiel dopredu len preto, 
lebo by si si inak pripadal divne.

Ide hlavne o tvoje pochopenie skutočnosti, že potrebuješ Boha. Neznamená to, 
že musíš byť najskôr vrahom, alkoholikom, „závislákom“, alebo bezdomovcom, 
ktorý vyberá smetiaky. Je potrebné skôr si uvedomiť, že človek nie je schopný 
žiť svojou vlastnou silou dokonalým, svätým a šťastným životom tu na zemi.  
Potrebuješ Boha, aby si bol dokonalý. Potrebuješ Božiu silu k tomu, aby si 
mohol byť človekom, akým ťa Boh stvoril. A hlavne potrebuješ prijať skutočnosť,
že Ježiš zomrel za tvoje hriechy na kríži. Práve preto je tou jedinou cestou do neba. 

Večný život nie je niečo, na čo si môžeme zarobiť, alebo čo si zaslúžime. 
Nezáleží vôbec na tom, ako sme dobrí. Sme hriešni ľudia, ktorých životy pomaly 
smerujú k smrti. Nedokonalé bytosti nemôžu žiť navždy v dokonalom svete,
pokiaľ nedokážu prijať predplatenú vstupenku, ktorú za nás Ježiš kúpil na Golgote. 

„Prijať Ježiša“ znamená získať jeho moc do svojho každodenného života a sľub 
večného života do budúcnosti. Všetko, čo preto musíš spraviť, je to, že pripustíš,
že to nedokážeš sám.

Ján 3,16
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahy-
nul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Efezským 2,8-9
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží;  
nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

2 Korintským 5,17
„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, 
nastali nové.“
Rimanom 5,8
„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme 
boli ešte hriešni.“

Rimanom 6,23
„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život
v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

E. G. White, Cesta k vnútornému pokoju, str. 26
„Keď sa poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, prebudí sa naše svedomie. 
Začneme si uvedomovať, ako ďalekosiahly a nedotknuteľný je Boží zákon,
že je základom Božej vlády v celom vesmíre rovnako, ako na našej zemi.“

Ďalšie biblické texty: Jeremiáš 13,23; Ján 6,29.30; Rimanom 3,23; Skutky 
apoštolov 2,37.38; Skutky apoštolov 8,34-39; Skutky apoštolov 16,30.

Chýba mi niečo?

Občas môžeme počuť o niekom, že „hľadá Boha“. V skutočnosti by to malo 
byť opačne. Boh hľadá človeka. Predstavte si Boha ako niekoho, kto sa veľmi 
zamiloval do niekoho iného. Urobí všetko, aby získal tvoju pozornosť. Urobí 
všetko preto, aby si si ho všimol.

Prečo Bohu na tebe tak veľmi záleží? Stvoril ťa. Len on ťa dokonale pozná.
Vie o tebe aj to najhoršie a napriek tomu ťa miluje. Len on vie, kým by si
v skutočnosti mohol byť, keby si prijal jeho pomoc.

A na čo čaká? Vieš, nikdy sa ti nebude násilím vnucovať do života. Čaká na 
jednu jedinú vec – na to, keď mu odpovieš a pripustíš, že ho potrebuješ vo 
svojom živote.

Dnes večer si na niekoľko minút sadni a pokús sa napísať Pánu Bohu list. 
Môžeš písať do počítača (predstav si, že píšeš svojmu Bohu e-mail). Opíš,
čo sa odohráva v tvojom živote – krásne veci, aj tie najhoršie. Povedz mu
o oblastiach, v ktorých potrebuješ jeho pomoc. 

Svoj list ukončí tým, že mu napíšeš, že ho skutočne potrebuješ. Napíš, že si 
ochotný urobiť všetko pre to, aby On bol na prvom mieste v tvojom živote. 
Poďakuj Ježišovi za to, že zomrel na kríži za tvoje hriechy a povedz mu, že si 
prijal jeho obeť – jeho platbu za tvoj dlh. 

Keď skončíš, vráť sa späť ku svojej lekcii a znovu si prečítaj verše z časti na 
stredu. Predstav si, že Boh odpovedá na tvoj list. A pod tým, čo si napísal, 
napíš, čo ti Boh odpovedá. Čo by ti asi Boh povedal?

Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?


