
Hrdinovia

ČO SA STALO S POPRAVNOU ČATOU?

Predstavte si nejakého umelca, ktorého hudba je veľmi populárna. Všetci ľudia,
ktorých poznáš, ju počúvajú. Rovnako aj hudobná kritika je voči nemu veľmi
pozitívna. Rovnako aj ty ju počúvaš a je to hudba, ktorá sa ti skutočne páči.
Na tej hudbe sa ti páči úplne všetko – rytmus, melódia, emócie. Je to jednoducho
skvelá hudba. Až na slová, s tými si si nie vždy úplne istý, či sa dá s nimi súhlasiť.
Pretože sa ti však hudba veľmi páči, rozhodneš sa, že ju budeš jednoducho 
počúvať a slová nebudeš až natoľko vnímať. Nevidíš v takomto pohľade nejaké
nebezpečenstvo?
Teraz si predstavte namiesto hudby ľudí. Je možné, aby sme si vybrali z našich
vzorov - hrdinov len určité vlastnosti a pokúšali sa napodobňovať len časť
z toho, akí v skutočnosti sú? Pokús sa to vysvetliť.
Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor. 
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

„Bez hrdinov sme len obyčajní, nudní ľudia a nevieme, ako ďaleko môžme 
prísť.“—Bernard Malamud, Američan, žid, spisovateľ 20. stor.

„Skutočný hrdina je odvážny aj vtedy, keď sa nikto nepozerá.“—Neznámy.

„Byť hrdinom je vybrať si najkratšiu profesiu na svete.“—Will Rogers, americký 

kovboj, humorista.

„Je lepšie milovať Boha a zomrieť ako neznámy človek, než milovať svetské 
veci a zomrieť ako hrdina.“—Erwin W. Lutzer, americký kazateľ a spisovateľ.

„Obrovské príležitosti nerobia z ľudí hrdinov, alebo zbabelcov; len ich odhalia 
pred očami ľudstva. Nenápadne a ticho, keď bdieme a rovnako aj keď spíme, 
rastieme v sile, alebo v slabosti. Nakoniec v nejakej kríze sa ukáže, čím sme
sa stali.“—Broke Foss Westcott, britský bádateľ a spisovateľ 19. stor.

„Keď si sa narodil, plakal si a ľudia okolo teba sa radovali. Ži svoj život tak, 
aby keď budeš umierať, všetci plakali a ty si sa radoval.“—Americké ľudové príslovie.

 Keď mal Bruce Olson 19 rokov, presne vedel, prečo je na svete a čo
má robiť. Boh ho povolal, aby sa stal misionárom v Kolumbii. Napriek tomu,
že o Kolumbii vedel veľmi málo, Bruce opustil svoj domov s odvahou a vierou, 
že Boh má pre neho pripravený plán.
 Začal pracovať v Kolumbii s kmeňom Motilone. Pracoval u nich 28 rokov. 
Boh ho sprevádzal v čase, keď prežíval radosť, ale rovnako aj vtedy, keď mal 
problémy. Keď mal 47 rokov, zajala ho skupina 24 komunistických partizánov.
Obvinili ho, že je agentom CIA, že pracuje pre Spojené štáty a že je pilotom 
helikoptéry, ktorý zabil už tisíce ľudí. Bol odvlečený hlboko do džungle, kde
ho neskôr mučili a bili. 
 Aj napriek tejto ťažkej skúške, jeho viera zostala silná. Získal si dôveru 
tých, ktorí ho zajali, učil ich čítať a študovať Bibliu. Vždy, keď ho pristihli,
že evanjelizuje, premiestnili ho na iné miesto. Bruce sa musel sťahovať
dvanásťkrát. V priebehu tohto času mal možnosť svedčiť o svojej viere
približne 200 ľuďom. Boli to ľudia, ktorí ho držali v zajatí. 
 Po ôsmych mesiacoch bol odsúdený k trestu smrti popravou. Priviazali 
ho k stromu, kde stál oproti 18 partizánom – niektorí z nich boli ľudia,
ktorých priviedol ku Kristovi. Vedel, že keby partizáni nesplnili svoju úlohu, 
sami by boli odsúdení na smrť. Plakali kvôli svojmu priateľovi, ale zdvihli 
pištole a vystrelili. 
 Čo si myslíte, ako tento príbeh skončil? Spýtajte sa učiteľa.

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…

 Bruce Olson s domorodými priateľmi z Motilone.



Rovnako ako množstvo iných ľudí, možno si aj ty myslíš, že nemáš žiadne
vzory – hrdinov. Táto lekcia tu nie je preto, aby si sa zle cítil len preto, že v živote 
nemáš nikoho, koho by si považoval za hrdinu.

Či už máš, alebo nemáš hrdinov, dôležité je to, kde hľadáš svoje vzory 
a kým sa necháš viesť. Aké názory oceňuješ? Keby si mal napodobovať 
niekoho život, koho život by to bol? Si si skutočne istý tým, že spôsob 
života, ktorý žiješ, je to najlepšie, čo môžeš robiť bez toho, aby si sa nechal 
niekým viesť?

Ak si človek, ktorý nemá žiadneho konkrétneho hrdinu, je dôležité, aby si sa pohy-
boval medzi rôznymi ľuďmi, ktorí ťa budú podporovať svojimi vedomosťami
a skúsenosťami.
Kedy si sa za posledný polrok musel spoľahnúť na radu niekoho iného? 

Hrdinovia

Je dôležité uvedomiť si, že je niekto, na koho sa môžeme pozerať ako na vzor.
Kristus je naším modelom, ktorý nemá žiadnu chybu. Na jeho povahe nie 
je nič, čo by bolo možné spochybniť. Tak, ako nám on dáva príklad, ktorý je 
hodný nasledovania, rovnako aj my by sme sa mali stať príkladom pre ostat-
ných. Inými slovami povedané, tvoja rola ako občana Božieho kráľovstva je 
byť hrdinom pre niekoho ďalšieho. Možno sa pýtaš, prečo by práve teba mal 
niekto považovať za hrdinu. Premýšľaj o tom. Možno, že máš mladšieho bra-
ta, alebo sestru, alebo priateľa, ktorý sa na teba pozerá. Dokonca aj dospelý
človek môže v tebe zbadať odraz Ježiša. Byť hrdinom v Božom kráľovstve 
znamená odrážať Ježiša.

1 Samuelova 16,7
„Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo 
nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred 
očami, Hospodin však hľadí na srdce.“
Príslovia 14,12
„Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“

2 Timoteova 2,22
„Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku
a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“

Matúš 5,14
„Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.“  

Jan 13,15
„Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“

2 Mojžišova 18,21
„Ty si však vyhliadni z celého ľudu schopných, bohabojných, verných mužov, 
ktorí nenávidia úplatky.“

Kolosenským 3,17
„A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša;
a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“

E. G. White, Svedectvá pre cirkev, zv. 5, str. 187
„Potrebujeme odvahu hrdinov a vieru mučeníkov.“

Ďalšie texty: Žalm 40,8; 2 Petrova 2,19.

Slovo na cestu parafrázuje Kázanie na Hore spôsobom, ktorý nám pomáha 
porozumieť vlastnostiam, ktoré by mal mať hrdina v Božom kráľovstve:

Matúš 5,3-11
Ktorí ľudia sú skutočne šťastní?

„Šťastní sú pokorní, nenamyslení, pretože tým patrí Božie kráľovstvo.“

„Šťastní sú tí, ktorí plačú v zármutku, pretože ich Boh poteší.“

„Šťastní sú tí, ktorí pre seba nič nevymáhajú, pretože Boh im dá celú zem.“

„Šťastní sú tí, ktorí tužia po tom, čo je správne, tak ako tužia smädní
po vode, pretože ich smäd bude utíšený.“

„Šťastní sú milosrdní, pretože Boh bude rovnako milosrdný ku ním.“

„Šťastní sú tí, ktorí si zachovali čistý pohľad na život, pretože oni vidia Boha.“

„Šťastní sú ti, ktorí pôsobia pokoj, pretože k tým sa Boh bude hlásiť ako
ku svojim deťom.“

„Šťastní sú tí, ktorí majú ťažkosti preto, že poslúchajú Boha, tým sa otvára 
Boží svet.“

„Šťastní ste, keď vami pohŕdajú kvôli mne, prenasledujú
vás a vymýšľajú si na vás klebety.“

Je to popis hrdinov, ktorým tlieska dokonca i nebo. Skúste si urobiť zoznam 
ľudí u vás vo zbore, ktorí vám pripomínajú niekoho z takých kresťanov,
o akých sa tu píše. A potom skúste vymyslieť spôsob, ako by ste im dali 
najavo, že podľa vás sú hrdinami Božieho kráľovstva.

Meno človeka
Ako mu dať najavo,

že je hrdinom

Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?


