
Ty a hrdina? 

LEN JEDEN ČLOVEK STAČIL NA TO,
ABY SA NIEČO ZMENILO

Keď chcete v škole prežiť, nahodíte niekedy určitú masku. Chcete zapadnúť 
a nevyčnievať. Nechcete robiť také veci, ktoré by vás vyčleňovali z kolektívu. 
Lenže byť kresťanom – hrdinom, nie je možné bez toho, aby si vás niekto 
nevšimol. Neexistujú „neviditeľní“ Ježišovi učeníci. Tak po prvé, je to vôbec 
možné pri všetkých tých nátlakoch v škole a bežnom spoločenskom živote 
byť hrdinom, byť populárnym a v tom istom čase byť Ježišovým učeníkom? 
Pokiaľ si myslíte, že áno, uveďte aspoň jeden príklad situácie, kedy to je
možné. Ak si myslíte, že nie, vysvetlite prečo.
 
Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor. 
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

„Kto sa bojí Boha, je hrdina, kto sa bojí davu, je zbabelec.“—Alvin York.

„Nič nie je ponižujúcejšie, ako to, keď je človek presvedčený, že nie je hrdinom.“
—George Moore, írsky spisovateľ na začiatku devätnásteho storočia.

„Je lepšie milovať Boha a zomrieť ako neznámy človek, ako milovať svetský 
život a zomierať ako hrdina.“—Erwin W. Lutzer, americký kazateľ a spisovateľ.

„Hrdina je obyčajný človek, ktorý vykoná obyčajnú vec v neobyčajnej situácii.“
—Neznámy.

„Viem, že Boh na mňa nenaloží nič, čo by som nezvládla. Len si prajem,
aby mi vždy toľko nedôveroval.“—Matka Tereza, misionárka.

„Odvaha je, keď robíš to, z čoho máš strach. Odvaha sa neprejaví, pokiaľ nie 
si vystrašený.“—Eddie Rickenbacker, pilot počas prvej svetovej vojny.

	 Prvý	príbeh
 Po rokoch služby v Južnej Afrike sa známy misionár Robert Moffat vrátil 
do Škótska, aby tam našiel niekoľkých pomocníkov. Keď prišiel do jedného 
kostola, zostal veľmi sklamaný z toho, že ho tam čakala len malá skupinka
ľudí, ktorí si prišli vypočuť, čo im chce povedať. Omnoho viac ho však 
trápilo, že v tej skupine boli samé ženy. Tie určite nebudú schopné opustiť 
svoje domovy, manželov a rodiny a odísť na misijnú službu. Dúfal, že stretne 
nejakého muža. Dokonca kázal na text z Príslovia 8,4: „Mužovia, na vás 
volám...“. Len úplne vzadu v kostole sedel jeden malý chlapec, ktorý mal
za úlohu šliapať na mechy na varhanoch. Ten mu tiež beztak pripadal príliš 
mladý na to, aby s ním išiel do Afriky ako misionár. Počúval však s veľkým 
záujmom. Moffat sklamane kázal a bol presvedčený, že nikto z poslucháčov
s ním späť do Afriky nepôjde. 
 Ale Božie cesty sú nevyspytateľné. Ten mladý chlapec, ktorý vtedy v priebehu
kázania Moffata šliapal mechy na varhanoch, keď dospel, odcestoval do Afriky 
a tam slúžil kmeňom, ktoré nikto predtým ešte neoslovil. Jeho meno bolo 
David Livingstone! Milióny ľudí dnes vďačia Davidovi za to, že poznajú Ježiša. 

	 Druhý	príbeh
 Jedna kresťanská barónka bývala v Keni, v horách blízko Nairobi. Pretože
bola veľmi bohatá, pracovalo pre ňu veľa ľudí. Bol medzi nimi aj mladý chlapec,
ktorý bol jej poslíčkom. Jedného dňa prišiel za ňou a oznámil jej, že už pre ňu 
dlhšie nebude pracovať a poprosil ju, či by mu napísala referencie. Barónka 
bola prekvapená. Platila mu dobre. Mal u nej dobré ubytovanie a skutočne si ho
obľúbila. Ponúkla mu, že ak zostane, tak mu zvýši plat. Povedal jej, že k nej prišiel
pred troma mesiacmi preto, aby mohol pozorovať ako vyzerá život kresťana.
A teraz, že sa chystá pracovať pre nejakého moslima, aby sledoval ich život. 
Na konci tých troch mesiacov sa potom rozhodne, či sa stane moslimom, alebo 
kresťanom. Barónku to znepokojilo. Začala uvažovať o všetkých veciach, ktoré by 
urobila inak za posledné tri mesiace, keby bola vedela, že ju niekto takto pozoruje. 
Na čo sa však zmohla bolo, že zvolala: „Prečo si mi to nepovedal na začiatku?“

 David Livingstone, misionár v Afrike

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…



Všimnite si udalosti, o ktorých hovoria média. Nikto nehovorí o obyčajných, 
každodenných veciach, ktoré sa opakujú. Svet si všíma veci neobyčajné.
A tento jav nie je typický len pre náš svet. Rovnako aj nebo sleduje neobyčajné 
veci, ktoré sa dejú, keď ľudia dovolia, aby Boh pôsobil prostredníctvom nich. 
Enoch chodil s Bohom a nebo si to všimlo. Noe bol iný ako jeho rovesníci
a nebo to zaregistrovalo. Mojžiš viedol celý národ a nebo o tom rovnako vedelo. 
V priebehu celej histórie môžeme vidieť obyčajných ľudí, ako robia neobyčajné 
veci. Už či to boli veci, ktoré boli skutočne hlúpe, alebo naopak hrdinské, svet 
im venoval pozornosť.

Staň sa hrdinom a svet si to určite všimne. Ak však budeš hrdinom a zároveň 
agentom Božieho kráľovstva, všimne si to nielen svet, ale rovnako aj nebo. 
Byť kresťanom neznamená byť prihlúplym dobrákom, ktorý si neužije žiadnej 
zábavy a stále len hovorí zbožne o niečom neskutočnom. Môžeš byť kresťanom 
a stáť nohami pevne na zemi a zároveň budeš prežívať zábavu a mať množstvo 
priateľov. 

Ty a hrdina? 

Skutky apoštolov 13,22
„Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude 
konať všetko po mojej vôli.“

1 Samuelova 2,26
„Mládenec Samuel však rástol a bol vždy milší Hospodinovi i ľuďom.“

Daniel 1,19
„Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, 
Chananja, Míšáél a Azarja.“

4 Mojžišova 12,3
„Mojžiš bol omnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi.“

1 Kráľovská 16,30
„Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, ba ešte viac ako všetci pred ním.“

1 Samuelova 2,12
„Synovia Éliho však boli naničhodníci, nebrali ohľad na Hospodina.“

1 Samuelova 10,10
„Keď došli na vŕšok, ajhľa, skupina prorokov išla oproti nim. Prenikol ho 
Duch Boží, a on bol s nimi v prorockom vytržení.“

Ján 1,6-8
„Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo: 
svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len 
svedčiť mal o svetle.“

Matúš 28,19
„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna
i Ducha Svätého.“

Ďalšie biblické texty: Príslovia 29,18; Izaiáš 8,20; Skutky apoštolov 9,15; 
Filipským 4,6.7; 1 Tesalonickým 4,11.12; 1 Tesalonickým 5,21.22.
 

V 6. kapitole knihy Sudcov čítame, že anjel navštívil Gedeóna, ktorý sa skrý-
val pred armádou Madiáncov. Oslovil Gedeóna ako silného bojovníka, ktorý 
mal vyslobodiť Izrael od ľudí, ktorí ho zajali. Premýšľaj chvíľu o tejto situácii. 
Anjel žiada muža, ktorý sa ukrýva v jaskyni, aby sa stal veľkým bojovníkom 
a vyslobodil národ zo zajatia veľkej armády silných vojakov. Nedáva to veľký 
zmysel. Ale pre Boha to zmysel má. On nás vidí svojimi očami, očami Boha. 
Vidí, čo v nás je, aký potenciál môže použiť. Nevidí len náš momentálny stav. 
Keď sa Boh pozerá na teba, nevidí len nejakého bezvýznamného teenagera. 
Vidí svoje dieťa, v ktorom sa ukrýva obrovský potenciál. Dovolíš Bohu, aby 
vykonal svoj plán, ktorý má s tebou?
Boh aj dnes hľadá podobných ľudí, ako bol Gedeón. Možno, že na prvý pohľad 
sa nezdajú byť vhodnými vodcami. Možno sa schovávajú v nejakej jaskyni. 
Boh však vidí omnoho ďalej, ako len do jaskyne, vidí do srdca. On môže 
povedať, ak mu to dovolíš, aby ťa jeho Duch použil. Dnešná vojna nie je boj 
na vojnovom poli, je to boj medzi dobrom a zlom. Nie je to boj o kus zeme, 
je to boj o duše. V tomto boji záleží na tvojich postojoch. Pred niekoľkými 
tisíckami rokov použil Boh Gedeóna a dnes môže použiť práve teba.

Z dobrých učeníkov sú kladní hrdinovia. Premýšľaj o tom, či si dobrým 
učeníkom a hrdinom. Prečítaj si nasledujúci text, ktorý popisuje Ježišových 
učeníkov. Najskôr sa snaž zistiť, ktorú vlastnosť text popisuje. Potom ohod-
noť číslami 0-10 (0 znamená nič a 10 maximum), koľko si myslíš, že z tejto 
vlastnosti máš ty osobne. Potom premýšľaj, či si sa o sebe dozvedel niečo 
nové. A akých učeníkov Ježiš hľadá?

1. Marek 1,16-20

2. Lukáš 8,22-25

3. Matúš 17,14-21

4. Marek 14,32-45

5. Lukáš 5,33

6. Marek 1,35-37

7. Matúš 24,3

8. Matúš 27,62-64

TEXT VLASTNOSŤ UČENÍKA KOĽKO Z NEJ MÁM JA
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Utorok
A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Štvrtok
TÝKA SA TO AJ MŇA?

Streda
ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Piatok
SKUTOČNE TO FUNGUJE?


