
Dve kráľovstvá

Nedeľa
AKO TO VIDÍM JA?

TÍTO DVAJA CHLAPCI? TO SNÁĎ NIE!

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

Predstav si, že si prvý deň na strednej škole. Niekoľko ľudí už poznáš, ale väčšinu 
si nikdy predtým nevidel. Pomaly si prezeráš triedu, aby si zistil, kto sa s kým
bude priateliť, aby vytvorili partiu. S kým sa pokúsiš spriateliť? V ktorej skupine 
by si sa asi necítil dobre? Ako vyzerá partia, do ktorej by si chcel patriť? Ku komu
by si sa na druhej strane nechcel pridať? Podľa čoho sa budeš rozhodovať?

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

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.

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

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

Známe príslovie hovorí, že „je lepšie byť bohatý a zdravý, ako chudobný
a chorý“. Iné ale hovorí, že „do hrobu si aj tak nič nezoberieme“.

„Strata veci je pre nás prejavom Božej milosti: učíme sa tým na ničom príliš  
nelipnúť.“—George MacDonald, škótsky kazateľ, učiteľ, spisovateľ.

„Nikdy sa netvár, že si inteligentnejší ako ľudia okolo teba. Svoju vzdelanosť
nos ako vreckové hodinky a schovávaj ju. Nevyťahuj ju, aby si ju hneď 
všetkým ukazoval. Keď ťa o to požiadajú, až potom môžeš povedať, koľko je 
hodín.“—Lord Chesterfield, britský spisovateľ z 18. storočia.

„Múdri ľudia vo všetkých vyspelých kultúrach pochopili, že tajomstvo šťastia 
nespočíva v tom, aby človek získal viac, ale v tom, že chce menej.“—Philip 

Slater, súčasný spisovateľ.

„Podstatou šťastia v tomto živote je niečo robiť, niekoho milovať a mať v čo 
dúfať.“—Joseph Addison, britský spisovateľ z 18. storočia.

„Je to môj život / teraz, alebo nikdy / nebudem žiť večne / pokiaľ som živý 
chcem žiť.“—Bon Jovi v piesni It´s My Life.

„Keď pozerám televíziu, chcel by som tam vidieť samého seba / všetci chce-
me byť veľkými hviezdami, ale nevieme prečo a nevieme ako / keď ma však 
bude niekto milovať, budem najšťastnejším človekom, akým sa len môžem 
stať.“—Counting Crowns v piesni Mr. Jones.

„Človek je len natoľko šťastný, nakoľko sa rozhodne byť vo svojej mysli.“
—Abraham Lincoln, americký prezident.

 „Milý Bože, hlavne mi nepošli do auta tých dvoch chlapcov.“
 Dospela som ale k záveru, že ma Boh nepočul.
 Niekoľkokrát za rok usporiadava naša škola deň venovaný verejno-prospešnej
práci pre mesto. Z môjho pohľadu Tom a Miki neboli vhodnými „aktérmi“ 
pre túto činnosť. Hneď potom, čo nastúpili ku mne do auta, zabručal Miki: 
„Kam to vlastne ideme?“
 Tom sa pridal: „Prečo to vlastne musíme robiť?“
 Hoci som pôvodne chcela povedať niečo úplne iné, nakoniec som im 
pokojne odpovedala: „Ideme pracovať do azylového domu pre týrané ženy.“
 „Pracovať?“ zavrčal Tom. „Na nič takéto som sa nehlásil. Myslím si, že je 
to totálna hlúposť!“
 Zdalo sa mi, že Boh skutočne nechal moju modlitbu nevypočutú. Prišli 
sme k azylovému domu a ja som išla rovno za vedúcou. Chlapci zatiaľ znepo-
kojene posedávali na zadnom sedadle v aute.
 „Potrebovali by sme pomôcť so sadením kvetín a tiež postrážiť deti,
počas skupinového stretnutia žien.“ Vedúca nazrela do môjho auta a nervózne
sa spýtala: „Myslíte, že to váš tím zvládne?“
 Tím? Títo dvaja vlasatí a napolo spiaci výrastkovia určite nevyzerali ako tím.
 „Tak poďme, páni,“ popohnala som ich. „Ja budem natierať plot. Tom,
ty sa budeš hrať s deťmi a Miki bude zatiaľ sadiť kvety.“
 Ešte raz som poslala zúfalú modlitbu k nebu s otázkou, prečo ma Boh tak 
trestá. „Bože, prosím, sprav predsa niečo…“
 Moju modlitbu prerušil rev šiestich detí, ktoré bežali k nášmu autu
a volali: „Rybičky, rybičky, rybári prichádzajú…“ Toma doslova vytiahli
z auta a v nasledujúcich sekundách ho zapojili do maratónu svojich hier.
Stačil sa ešte zúfalo obzrieť za svojim kamarátom v aute, ale ten len bezmocne
pokrčil ramenami. Usmiala som sa naňho a zakývala som mu.
 Miki sa zatiaľ zdesene pozeral na sadenice kvetov, ktoré boli poukladané 
na chodníku pozdĺž záhona. Nakoniec ale prekonal počiatočný šok a pomaly 
a uvážlivo sa pustil do sadenia kvetov do pripravenej pôdy.
 Keď sme sa nakoniec chystali odísť, deti ešte stále viseli na Tomovi, ktorý 
ich so smiechom ťahal po celom trávniku. Miki si umýval ruky pri vedľajšom 
domčeku. Keď ženy vychádzali z budovy do kvetinovej záhrady, videla som 
mu na očiach, akú ma radosť z toho, že sa im kvetiny páčia.
To dopoludnie sme boli všetci v inom svete. 
 A ja som ďakovala Bohu, že moju modlitbu nevypočul.



Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?
Celá ta myšlienka „kráľovstva“ dnes vyzerá úplne neskutočne. Hoci Božie 
kráľovstvo nie je niečo, čoho sa môžeš dotknúť svojimi rukami, aj napriek
tomu je skutočné. Ježiš dokonca povedal, že je reálnejšie ako svet, na ktorom 
teraz žijeme. Sloboda, ktorú cítiš, keď niekomu odpustíš, je skutočná. Radosť, 
ktorú prežívajú ľudia, ktorí zasvätia celý svoj život práci na misijných poliach,
je skutočná. Práve preto je Božie kráľovstvo skutočné.

Pozri sa na „skutočný svet“ okolo seba. Stále viac ľudí trpí depresiami, narastá 
počet samovrážd. Premýšľaj o tom, aká hudba a aké filmy sú dnes populárne. 
Hovorí sa v nich o tom, že ľudia sú šťastní, radostní a ich život má zmysel
a cieľ? Asi nie. Mnohí ľudia sú dnes skôr skleslí a sklamaní životom.

Aj obyvatelia Božieho kráľovstva sa stretávajú v živote s ťažkými vecami. Majú 
však istotu, keď sa pozerajú do budúcnosti. Vedia, že všetko to utrpenie už skoro
skončí. Majú väčšiu radosť z toho, že sú služobníkmi večného kráľovstva, ako 
by sa mali pokúšať o to, aby sa stali kráľmi kráľovstva, ktoré smeruje k svojmu
koncu. Množstvo ľudí však vôbec nepochopilo, ktoré z tých kráľovstiev je skutočné
a trvalé, a ktoré je len dočasné. A práve preto by sme sa mali ku svojej príslušnosti
k večnému kráľovstvu jasne a viditeľne hlásiť, aby to došlo aj ostatným. 

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?
Každému z nás dal Boh do srdca túžbu po radosti a šťastí. Je to niečo 
prirodzené. Život v Božom kráľovstve sa ti možno zdá byť neskutočný, ale 
čím viac nad ním budeš premýšľať, o to reálnejšie ti bude pripadať. Druhé 
kráľovstvo je nemilosrdné a vládne v ňom len túžba po moci. Všetci sa tam 
starajú len o seba a nikto nemyslí na iných. Je to miesto, ktoré vzbudzuje 
strach. 

V Blahoslavenstvách nám Boh umožňuje nazrieť do nášho budúceho domova 
v nebi. Akoby nám chcel pripomenúť: „Príliš sa na tomto svete nezabývajte, 
pretože váš skutočný domov je niekde inde.“ Premýšľaj o tom, aké výhody 
má to, že môžeme byť súčasťou tohto kráľovstva – byť dedičom kráľa a deťmi 
úžasného Otca. Boh si praje, aby sme už tu prežívali radosť. Cesta do Božieho 
kráľovstva nie je bez prekážok, ale stojí to za to patriť do neho.

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?
Žalm 32,1.2
„Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! Blahoslavený
človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!“

Príslovia 16,25
„Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“

Ján 16,33
„Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie. 
Ale dúfajte, ja som premohol svet.“

Ján 14,27
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja 
dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“

Jakub 2,5
„Počujte, bratia moji milovaní, či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, 
nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým,
čo Ho milujú?

1 Jánova 2,15-17
„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom 
lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha 
života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), 
ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“

1 Jánova 4,4
„Vy, deti, ste z Boha, a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je
vo vás, ako ten, čo je vo svete.“

Ďalšie biblické texty: Žalm 4,1; 84,12; 112,1; 119,1.2; 128,1; Príslovia 8,32; 
Matúš 5,3-12.
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Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?
Zoraď Blahoslavenstvá (Matúš 5,3-12) podľa toho, ako dôležité pripadajú tebe 
osobne. Napíš do tabuľky tri blahoslavenstvá, podľa ktorých by si chcel tento 
týždeň žiť. Do druhého stĺpca napíš konkrétnu oblasť svojho života (napr. naj-
lepší priateľ, učiteľ, problémy s rodičmi, niekto, kto ťa nemá rád). Môžeš tiež 
napísať meno niekoho, komu potrebuješ prejaviť viac milosrdenstva, oblasť vo 
svojom živote, ktorú chceš očistiť, kde sa potrebuješ naučiť pokore, atď. Buď 
konkrétny! Keď sa budeš pokúšať uviesť tieto múdre zásady do praxe, zapíš 
si do posledného stĺpca, aké to bolo a ako môžeš aj naďalej prežívať skutočnú 
radosť z toho, že si vyslancom Božieho kráľovstva.

BLAHOSLAVENSTVÁ MÔJ ŽIVOT MOJE POSTREHY


