
Hovorme pravdu s láskou

„Máme hovoriť pravdu s láskou 
a v každom ohľade rásť v Krista, ktorý 
je hlavou.“ (Ef 4,15)

Zvyčajne od všetkého navôkol 
očakávame rast: veríme, že naše deti 
vyrastú; dúfame, že semienka v našej 
záhradke vzklíčia; predpokladáme, že 
naše deti počas štúdia na vysokej škole 
nadobudnú múdrosť.

Ani v živote kresťana to nie je inak. A zvlášť u mladého kresťana.
Mládež na Slovensku túži po duchovnom raste, po novej a živej skúsenosti s Bohom. 

Mládež − teda naše deti, naše dcéry a naši synovia − hľadajú spôsoby, ako využívať svoje 
duchovné dary v službe pre Boha. Na Slovensku sa podarilo počas dvoch rokov podchy-
tiť jednu celú generáciu mladých ľudí. Táto generácia je dychtivá po poznaní Boha, po 
nových vedomostiach, hľadá nové výzvy, skúša nové spôsoby služby, túži Boha uctievať, 
oslavovať a chváliť. 

Vidieť to na veľkom záujme mladých ľudí o aktivity, ktoré ich systematicky a dlhodobo 
budujú. Áčko, Nalaď sa, Showtime, KPM, VDO − víkendy duchovnej obnovy, mládežnícke 
bohoslužby, INRIroad, YFJ − Mladí pre Ježiša. Na každej z týchto aktivít prebieha duchov-
ný rast novej generácie a jej odovzdanie sa do služby.

Najdôležitejšie na tomto raste je prehlbujúci sa vzťah s láskavým Radcom. Je to 
proces naplnený najrôznejšími výzvami, pretože rast vždy prináša zmeny. Je to však tiež 
cesta plná radosti z prítomnosti Lásky a uspokojenia z toho, že život má zmysel.

Bude však každý učeník dokonalý? Zvlášť, keď je mladý? Samozrejme, že nie! Biblia 
je plná príbehov o zlyhaní učeníkov. Študent nepotrebuje urobiť každý test na 100 percent. 

Cieľom učeníctva nie je dokonalosť, ale vytrvalosť. 
Učiteľa najviac zaujíma to, aby jeho učeň zostal nablízku, pretože v takomto úzkom 

vzťahu je rast neodvratný. Tým Učiteľom je Ježiš Kristus. On si na Slovensku povoláva 
a pripravuje novú generáciu kresťanov.
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Áno, v Biblii je duchovný rast predpokladaným a nevyhnutným procesom. Ale rast sa 
môže aj predčasne zastaviť. A to závisí od nás rodičov. Od nás, ktorí patríme do generácie, 
ktorú Ježiš takto vychovával pred niekoľkými rokmi. Od nás, ktorí máme skúsenosti. Od nás, 
ktorí sme stále v procese duchovného rastu a ktorí sme stále vyučovaní Ježišom Kristom.

Záleží na nás, či duchovný rast novej generácie podporíme, alebo zastavíme. Záleží 
na nás, na čo sa v procese duchovného rastu novej generácie kresťanov zameriame. Buď 
sa zameriame na ich zlyhania, na ich nedokonalosti, na to, že nie sú vždy vo všetkom 
100-percentní, na zmeny, ktoré prinášajú a nám osobne sa nepáčia. A potom sa ich du-
chovný rast predčasne zastaví. 

Alebo ich budeme povzbudzovať a viesť ich k vytrvalosti a k tomu, aby sa nevzdávali, 
ak im niečo nevyjde. Zároveň ich môžeme sprevádzať a podopierať na ich ceste osob-
ného duchovného rastu a spoznávania Boha. Byť pre nich povzbudzujúcim a pozitívnym 
príkladom. A potom ich rast bude nezadržateľný.

„Hovorme pravdu s láskou a v každom ohľade dospievajme v Krista, ktorý je hlavou.“ 
(Ef 4,15)

Každú sobotu sa husi zhromaždili na dvore pri koryte na kŕmenie. Gunár – „kazateľ“, 
sa predral na vrchnú priečku plota a vyučoval ostatné o sláve husobytia. Gágal o tom, aké 
je nádherné byť husou, oveľa lepšie ako byť sliepkou alebo morkou. Pripomenul im ich 
úžasné dedičstvo a povedal im o ich skvelých možnostiach do budúcnosti.

Občas nad nimi počas kázne preletel kŕdeľ divých husí zoradených do tvaru „V“. 
Leteli tisíce míľ zo Švédska cez Baltické more až do slnečného Francúzska. Bol to úžasný 
pohľad. Husi sa na letiaci kŕdeľ s nadšením pozerali a vraveli si: „To je to, kým naozaj sme! 
Sme predurčené na niečo väčšie než stráviť náš život tu, na tomto páchnucom dvore. Boli 
sme predurčené na to, aby sme lietali.“

Po chvíli sa však divoké husi stratili z dohľadu a aj ich gáganie odznelo. Husi sa 
rozhliadli okolo seba, pozerali na svoje pohodlné prostredie, povzdychli si a vrátili sa do 
blata na svojom dvore.

Čo urobíme pre mládež − zdvihneme jej pohľad k nebesiam, alebo jej ukážeme blato? 
Urobme pre svoje deti, pre naše dcéry a vnučky, pre našich synov a vnukov, to, čo 

od nás očakáva Ježiš. 
Buďme im príkladom živej viery a činnej služby.
Modlime sa za nich, za ich rozhodnutia a za ich duchovný rast.
Povzbuďme ich, že s Ježišom pre nich nie je nič nemožné. 
Ukážme im, že môžu „lietať“, že sú na to predurčení.
„Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly...“ (Izaiáš 40, 31)
A Boh pre nás, pre všetkých, urobí viac, než si vieme predstaviť.

František Kolesár
Vedúci oddelenia mládeže CASD SZ
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vydavateľstvo advent-orion ponúka

každý má šancu

15 povzbudzujúcicH kapitol  
zo života

Sny, ktoré sa zdajú byť nerealizovateľné, sa 
môžu stať skutočnosťou – ak sa rozhodne-
me a budeme vytrvalí bez ohľadu na to, aké 
problémy nám prídu do cesty. Ďalších 15 
povzbudzujúcich kapitol zo série krátkych 
príbehov zo života hovorí o tom, že nie je 
dôležité, čo s nami život urobí, ale čo my 
urobíme so životom.

264 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.

Oldřich Brož, Dominika Matis

alík a jazvec 
Šteniatko Alíka raz v lese napadnú a po-
rania zatúlané psy. Niektoré lesné zvie-
ratká s tým nechcú mať nič spoločné, ale 
dobrý jazvec s pomocou statočného vlka 
nezištne a obetavo Alíka zachráni. Prí-
beh, voľne inšpirovaný biblickým príbe-
hom o milosrdnom Samaritánovi, učí ma-
lých čitateľov, že je dobré pomáhať jeden 
druhému a nebáť sa čeliť zlu...

72 strán, 16 x 18 cm, viaz

cena 7,- ¤

cena 6,50 ¤



Plán návštev zborov

Dôležité akcie v marci:

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

Upozorňujeme, že v pláne návštev môžu priebežne nastať zmeny. Aktuálnu informáciu 
vo svojom regióne si, prosím, vždy overte u svojho zborového kazateľa. 

1. OM Amicus Bratislava
4. KO Okrskové stretnutia kazateľov BA, BB, KE
7. − 9. OM Nalaď sa!
9. SZ Výbor slovenského združenia Topoľčany
15. − 22 OM Modlitebný týždeň mládeže
16. KE Porada KE Slovensko Vrútky
22. OZ Okrskové motivačné stretnutie ŽaZ Poprad
23. OK Školenie komunikátorov a webmasterov Liptovský Hrádok
24. SZ Správne rady  Advent-Orion, ADRA, Štúdio Nádej Považská Bystrica
28. − 30. OD Školenie učiteľov detskej sobotnej školy Račkova dolina

Marec 1. 8. 15. 22. 29.

Pavlík, M.  Bratislava 3   

Čík, P.  Bratislava 2 Červenica   

Miškej, E.   Bl. Remety  

Badinský, K.
Stret. st. 
zborov Lučenec R Košice  1 Vaďovce

Popovič, O. Michalovce Lučenec Žilina Čadca Brezno

Bielik, S. Košice 2 Lučenec Žiar n/
Hronom Poprad Martin

Kolesár, F. A Lučenec A A N. Zámky

Soós, B.
Pov. 

Bystrica  Darmstadt Michalovce  


