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Predhovor

Milá čitateľka, milý čitateľ,

práve ste dostali do rúk celkom zvláštnu knihu. Sú to texty Johna Wesleyho, 
zostavené z jeho listov, denníkov a kázní. Mnohé z nich sú po prvýkrát prelože-
né. Zbierka je určená všetkým, ktorí chcú bližšie spoznať jedného z najvýznam-
nejších mysliteľov a teológov novodobých dejín cirkvi. V krátkych úvahách 
budete postupne objavovať človeka, ktorý sa – hoci sám bol hlboko zakorenený 
v tradícii kresťanstva – smelo vybral novou cestou a všetok svoj čas venoval 
ľuďom. Z vyjadrených túžob a nádejí, skúseností a názorov sa dozviete o zák-
lade a cieli jeho viery. Spoznáte jeho humor a vycibrený jazyk. Bol to človek, 
ktorý nechcel nič iné, iba denne žiť s Kristom. Na konci svojho života vyznal: 
„Najlepšie zo všetkého je to, že Boh je s nami.“

Wesleyho texty – často v spojitosti s biblickými textami – sú dobrou du-
chovnou potravou. Mnohé objasnia alebo pripomenú to, čo ste už raz počuli. Sú 
vhodným námetom aj na rozhovory.

Mnohé Wesleyho výpovede smerujú priamo k praktickej viere, provokujú  
a pôsobia oslobodzujúco. Vyzývajú na sebaskúmanie a priťahujú k Ježišovi. 
Tak sa z Vás stávajú úprimne veriaci kresťania.

Táto kniha Vám môže poslúžiť aj ako príručka. Záverečný register uľah-
čuje nájsť určité heslá a témy. Pomocou neho môžete vypracovať príspevok 
pre domáci krúžok, zborový večer alebo domácu skupinku, alebo Vám pomôže 
objasniť a zodpovedať vlastné otázky.

Každý, kto bude čítať s ochotou načúvať Božiemu slovu a prijímať ho – po-
kiaľ možno pravidelne –, určite nezostane bez úžitku. Kto ešte pridá modlitbu, 
nebude postrádať ani Božie požehnanie.

Výber textov do nemčiny zabezpečila pracovná skupina renomovaných te-
ológov, ktorí sa už dlhší čas zaoberajú dielami Johna Wesleyho: Gotthard Falk, 
Robert Gebhart, Hartmut Handt, Karsten W. Mohr a Helmut Robbe. Texty pies-
ní (vždy v prvý deň každého mesiaca): Charles Wesley. (Kde nebol slovenský 
preklad, použili sme český – pozn. prekladateľa.)

Reutlingen, v pôstny a modlitebný deň 1999.
  Manfred Marquardt
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Január
Najlepšie zo všetkého: Boh je s nami

Pane, prosíme Ťa, predchádzaj nás vo všetkom, čo robíme. Podporuj to svo-
jou pomocou. Nech každá modlitba, ktorú vyslovíme, a každé dielo, ktoré ko-
náme, majú svoj pôvod a svoje šťastné zakončenie v Tebe. 

Amen.

1. január
Pieseň: „Ó, kéž mám tisíc jazyků“            (prel. J. Rundus, ECM č. 5)

 
Ó, kéž mám tisíc jazyků, bych jimi chválu pěl,
a Pána ctil, jenž od věků k nám hříšným lásku měl!

Ach, pomoz mi, ó Jezu můj, Tvou láskou zvěstovat,
má ústa k chvále nastrojuj, rač slova sám mi dát!

Tvé Jméno, Ježíš, zahání strach, hrdzu všelikou,
jak nebes hudba sladce zní vždy v uších hříšníků.

Moc hříchu drtíš záhubnou a jaté propouštíš:
a smýváš vlastní krví svou hřích, který odpouštíš.

Když mrtví uslyší Tvůj hlas, aj, opět oživnou,
a trudní prozpěvují zas, i chudí šťastní jsou.

Nuž, slyšte hluší Páně hlas a němí zpívejte!
Ó, spatřte slepí Jeho jas a chromí skákejte!

2. január         NOVÝ ZAČIATOK
Vždy, keď sa Bohu zaľúbilo vykonať niečo veľkolepé, odchýlil sa od 

zaužívanej cesty.

Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva 
i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, 
požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak staneš sa požehnaním. Žehnať budem 
tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané 
všetky čeľade zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

1. Mojžišova 12,1-4a

3. január         NOVÝ ZAČIATOK
Boží čas

Hovoríme, že Boh je všemocný a vševidiaci. Od večnosti po večnosť vidí  
a pozná všetko čo bolo, čo je a čo bude. Pre Neho nie je nič skryté ani v minu-
losti ani v budúcnosti, všetky veci sú Mu rovnako prítomné.


Nemôžeme povedať, že Boh vie všetko vopred, pretože pre Boha niet žiadne 

PREDTÝM a žiadne POTOM. Celý čas, alebo lepšie povedané: celá večnosť je 
pre Neho prítomná v tom istom okamihu. Nám ľuďom sa ušiel iba veľmi krátky 
úsek z večnosti.

4. január         NOVÝ ZAČIATOK
Využi okamih!

„Zajtrajšok sa postará o seba." Ži dnes! Usiluj sa naplno využiť prítomnosť. 
Patrí tebe. Je to tvoje bohatstvo. Minulosť je ako nič - akoby nikdy nebola.  
A budúcnosť ťa ešte nedostihla. Nepatrí ti a možno ti nikdy patriť ani nebude. 
Nemôžeme sa spoliehať na to, čo je ďaleko pred nami. Ži dnes! Nestrať ani 
hodinu! Využi každý okamih, ktorý ti patrí. „Veď kto vie, čo je dobré človeku  
v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže 
povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?“ (Kaz 6,12). Kde sú dnes ge-
nerácie, ktoré žili na začiatku sveta? Generácie sa striedali jedna za druhou, no 
všetky zanikli a zmizli, upadli do zabudnutia. Stal sa z nich prach a popol. Žili 
v svoj čas a potom odleteli z časnosti do histórie ako lístie zo stromov. Teraz je 
tvoj čas. Využi tento okamih, práve tento a raduj sa z Boha, ktorého „roky nikdy 
neprestanú“ (Žd 1,12).

5.  január           NOVÝ ZAČIATOK
Smelo k dielu!

Každý dobrý úmysel ochladne a zanikne, ak sa čo najrýchlejšie neuskutoční. 
Napriek tomu si nenakladaj naraz priveľa úloh.


Konaj svoju prácu načas – a Boh ti dá svojím časom úplnú odmenu.


Svoje miesto môžeš nájsť všade, kde sa koná dielo nášho Pána.


Veľkolepou vecou je tráviť všetok svoj čas na Božiu oslavu.
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6. január           NOVÝ ZAČIATOK
Láska uľahčuje prácu

Tak sa mi zdá, že nám apoštolom, určil Boh posledné miesto ako odsúdeným 
na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anjelom i ľuďom. My sme blázni pre 
Krista, vy však rozumní v Kristu; my slabí, no vy silní; vy slávni, my však bez 
cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smädom, aj sme nahí a bití, aj 
sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, 
dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to; keď nás hanobia, vľúdne sa 
prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrheľmi u všetkých až doteraz.

1. Korinťanom 4,9-13

7. január         NOVÝ ZAČIATOK
Využi okamih!

Napreduj pokojne - ako ti ukazuje Božia prozreteľnosť. Boh bude svojím 
Duchom urovnávať tvoju cestu v každom pokušení, ktorému tak môžeš unik-
núť.


Je na nás, aby sme počkali, kým nám Božia prozreteľnosť otvorí cestu. Až 

potom nasledujme túto vodiacu hviezdu.


Verím, že mi Boh ukáže dobrú prácu a dá mi aj silu, aby som ju dobre vy-
konal. 

(Charles Wesley)

8. január         NOVÝ ZAČIATOK
Boží Duch oslobodzuje

„Kde je Duch Pánov, tam je sloboda“ (2K 3,17) – sloboda od viny a bázne, 
ale aj od hriechu, najťažšieho jarma a najnedôstojnejšej formy otroctva. Kto 
zažil takúto slobodu, už sa zbytočne nenamáha. Puto je zlomené a on je slo-
bodný. Už sa viac netrápi, ale sa dokonca uplatňuje, víťazí. „Neslúži už hriechu 
a ten nebude už panovať nad ním. Neposkytuje hriechu svoje údy ako nástroje 
nespravodlivosti, ale Bohu ako nástroje spravodlivosti.“ „Oslobodený od hrie-
chu, stal sa otrokom spravodlivosti.“

9.  január                  ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Neprirovnávaj sa k druhým. Nepridŕžaj sa všeobecne platných noriem

Tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, 
povedal toto podobenstvo: Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol 
farizej, druhý colník. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem 
Ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo 
ako tento colník. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo 
získam. Colník však stál opodiaľ a neodvážil sa ani oči zdvihnúť k nebu, ale bil 
sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám: Tento 
odišiel domov ospravedlnený, a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Lukáš 18,9-14

10. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
 Nová nádej na úspech

Kto dal metodistickým kazateľom ako prvý možnosť prísť do Leedsu? - Wil-
liam Shent. Kto ma pozval a potom prijal, keď som odišiel? - William Shent.

Kto stál pri mne, keď som kázal a zo všetkých strán lietali kamene? - Wil-
liam Shent.

Kto znášal búrku prenasledovania a bojoval proti nej s nasadením vlastného 
života? - William Shent.

Čie slová dlhé roky žehnal Boh takým úžasným spôsobom? - Slová Willia-
ma Shenta.

Kto je teraz zlomený a opustený? - William Shent.

A nikoho to netrápi! William Shent upadol do hriechu, verejne ho vylúčili zo 
spoločenstva. Máme ho však nechať takto trpieť?

Je toto správny kresťanský postoj? 
Kde je naša spoluúčasť? 
Kam sa podela naša ľudskosť?
Pomôžme mu ešte raz postaviť sa na nohy!


Boh pomáha tým, ktorí pomáhajú iným.



8 9

11. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Myslieť to najlepšie

Milujem pravdu, kdekoľvek ju nachádzam.


V podstate nemám nič za zlé, čo bolo mienené dobre. Preto sa nemusíš nikdy 
obávať, že tvojim obavám pripíšem zlý úmysel.


Jadrom kresťanského života je mať trpezlivosť so svojimi spoluobčanmi  

a zlo znášať v tichosti a pokore. V živote kresťana je na prvom mieste láska  
k Bohu, na druhom mieste znášanie nedostatkov spolublížnych.

12. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Zaobchádzanie s peniazmi

Peniaze sa pri mne nikdy nezohriali. Pálili by ma, keby zostali v mojej pe-
ňaženke. Dávam ich preto tak rýchlo ďalej, ako sa len dá. Inak by si našli cestu 
do môjho srdca.


V nebesiach nedostaneš odmenu za to, čo odložíš, ale za to, čo rozdelíš. 

Každá koruna, ktorú uložíš do pozemskej banky, je stratená, neprinesie ti žiadne 
nebeské úroky. Každá koruna, ktorú dáš chudobnému, sa však ukladá do nebes-
kej banky. Prinesie ti veľkolepé úroky, ktoré sa rozmnožia vo večnosti. 

13. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Dobré staré časy

Starí ľudia obyčajne vychvaľujú minulosť a zatracujú prítomnosť. Lenže 
keď tí, čo majú väčšie skúsenosti ako my, neustále omieľajú, aký je teraz ten 
svet skazený a že kedysi bol oveľa lepší, nemožno sa potom čudovať, že aj nám 
takáto predstava prešla do krvi. Veď od detstva nepočúvame nič iné. Možno im 
to naozaj tak pripadá, keď sa obzrú späť. Lenže vtedy boli mladí a radostnej 
mladosti sa všetko javí v ružovejšom svetle. Určite aj my, keď zostarneme, bu-
deme mrzuto, nespokojne a plní melanchólie nariekať: „Aký bezbožný je teraz 
tento svet! O čo bol lepší, keď sme boli mladí. Boli to zlaté časy! Môžeme na ne 
už len spomínať." 

14. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Láska uzdravuje

Stres má väčší vplyv na zdravie, ako si myslíme. Všetky bolestné a náhle 
hnutia mysle spôsobujú náchylnosť na akútne ochorenia, alebo ich priamo vy-
volávajú. Keď sa utíši vzrušenie, ktoré vyvolalo chorobu, každé ďalšie užívanie 
liekov je už zbytočné. Pretože Božia láska je neobmedziteľným uzdravujúcim 
prostriedkom na každé utrpenie, môže prekaziť telesné poruchy vyvolané stre-
som a udržiavať ich za určitými hranicami. Božia láska je svojou nevysloviteľ-
ne pokojnou vrúcnosťou a odovzdanosťou, ktorú dáva nášmu duchu, najúčin-
nejšia zo všetkých prostriedkov na zdravie a dlhý život. 

15. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Liek na život

Metodizmus je stará viera v Bibliu, v prvotnú cirkev. Táto stará viera nie je 
nič iné ako láska - láska k Bohu a ku všetkým ľuďom. Táto láska je veľkým 
liekom života, neprestávajúcim uzdravujúcim prostriedkom na všetku biedu 
navzájom rozoštvaného sveta, na všetko utrpenie a problémy ľudstva. S touto 
láskou ide ruka v ruke cnosť a radosť.


Nebojím sa, že by v budúcnosti neboli v Európe alebo Amerike ľudia, kto-

rým sa hovorí metodisti. Hrozím sa však myšlienky, že by raz mohli existovať 
ako mŕtva skupina - navonok síce ako spoločenstvo viery, avšak bez akejkoľvek 
sily. 

16. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Disciplinovaná reč

Nikdy neľutujem, že som povedal primálo, často však, že priveľa.


Museli by sme byť anjelom a nie človekom, aby sme mohli štyri hodiny 
hovoriť o jednej a tej istej veci; čo získame pri takom rozhovore na začiatku, 
určite stratíme na jeho konci.


Radu, ktorú dávaš, si aj ty sám vezmi k srdcu. 
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17. január             ŽIVOTNÉ PRAVIDLÁ
Životné pravidlá

Potlesk je oveľa väčšie nebezpečenstvo ako kritika. Najlepšie je udržať obo-
je v rovnováhe.                                    

Ten, kto nehľadá chválu, sa nemusí báť hany.


Pýcha a svojvôľa sú dvojčatá.


Závisť vynachádza tisícky vecí - jasných až do detailu. 

18. január       TYPICKÝ JOHN WESLEY
V mladosti som si bol istý vo všetkom. Neskôr, keď som sa už tisíckrát 

pomýlil, bol som si istý len spolovice. Dnes som stratil všetku istotu s jedi-
nou výnimkou – som si istý v tom, čo Boh zjavil ľuďom.

Láska nikdy neprestáva; ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie 
sa pominie. Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. Ale keď príde 
dokonalé, to čo je sčasti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako die-
ťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, 
zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale 
potom tvárou v tvár. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako 
som bol spoznaný.

1. Korinťanom 13,8-12

19. január       TYPICKÝ JOHN WESLEY
Jednoduchý život

Mám dve strieborné lyžičky v Londýne a dve v Bristole. To je všetko, čo 
vlastním zo striebra. Nekúpim si nič viac, kým ľudia v mojom okolí nemajú na 
chlieb.


Keď mal John Wesley ročný príjem 30 funtov, na svoje potreby minul 28 fun-

tov a 2 funty daroval. Keď jeho príjem vzrástol na 60 funtov, daroval 32. Keď 
dostal 90 funtov, daroval 62. Toto pravidlo zachoval až do konca svojho života. 
Sám pre seba nikdy neminul viac ako 28 funtov. Neskôr získal z predaja svojich 
kníh čistý výnos vyše 1000 funtov. Celú túto čiastku rozdal. Za celý svoj život 
rozdal na dobročinné účely vyše 30 000 funtov.

(John L. Nuelsen)

20. január       TYPICKÝ JOHN WESLEY
Svätosť a blaženosť
Miere našej lásky zodpovedá miera nášho šťastia.


Čím svätejšie žijeme, tým budeme šťastnejší, lebo medzi svätosťou a šťastím 

- blaženosťou je nezrušiteľná súvislosť.


Nikdy nebudeš sklamaný, ak hľadáš šťastie a naplnenie v Bohu. Ak ich hľadáš 
v ľuďoch, určite sa sklameš, pretože všetky stvorenia sú deravé cisterny, ktoré 
neudržia vodu.

21. január       TYPICKÝ JOHN WESLEY
Spoznaj sám seba!

Cením si tvoju dôveru v Boha a tvoju horlivosť pri záchrane ľudí. Nemôžem 
však strpieť tvoje sebapreceňovanie a podceňovanie iných - vyzerajú totiž ako 
pýcha. 
Nenávidím všetko, čo vyzerá ako rojčenie: preceňovanie pocitov a vnútorných 
dojmov, považovanie ilúzie za hlas Ducha, dosahovanie cieľa bez primeraných 
prostriedkov a celkové podceňovanie rozumu, vedy a múdrosti. 

Najmenej sa mi páči tvoja chabá láska k bratom a k tvojmu vlastnému zboru.

22. január          ZO ŽIVOTOPISU
Nikdy nie som taký zaneprázdnený, aby som zabudol na svojich pria-

teľov.

Sadli si k nemu na zem a ostali s ním sedem dní a sedem nocí, ale nikto ne-
prehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká.

Jób 2,13

Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, poži-
čaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. 
A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou 
v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu 
preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť.

Lukáš 11,5-8
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23. január          ZO ŽIVOTOPISU
Staraj sa o Božie stvorenie!

John Wesley denne prekonával veľa míľ v sedle svojho koňa. Poháňala ho  
k tomu túžba zvestovať evanjelium čo najväčšiemu množstvu ľudí. Nikdy pri-
tom nezabúdal na svojho verného pomocníka a aj ostatným cestujúcim evanje-
listom radil: „Buď milosrdný k svojmu koňovi. Jazdi opatrne a vždy sa postaraj, 
aby bol počas oddychu dobre zaopatrený!“


Zaujímavá príhoda sa udiala počas rannej bohoslužby v Rotterdame. Cez 

bránu vošiel osol, slávnostne vyšiel do dverí dómu, tam sklonil hlavu a sústre-
dene ostal stáť.

Nezahanbí toto nemé zviera ľudí, ktorí majú oveľa menej slušnosti?

24. január          ZO ŽIVOTOPISU
Hľadáme vlastnú vieru

Pánovi farárovi Johnovi Burtonovi 10. októbra 1735
Ctený pán! Pravým dôvodom mojej cesty do Georgie je nádej, že zachránim 

svoju vlastnú dušu. Dúfam, že pravý zmysel evanjelia poznám tým, že budem 
kázať pohanom. Nemajú žiadne výklady, ktoré by spochybnili text, žiadnu már-
nu filozofiu, ktorá by ho škodlivo ovplyvnila. Nemajú ani žiadostivých, závis-
livých, či ctižiadostivých vykladačov, poškuľujúcich po bohatstve, ktorí osla-
bujú nepríjemné pravdy a porovnávajú pozemské zmýšľanie s vierou a Ducha 
Krista s duchom sveta. Títo ľudia neslúžia žiadnej záujmovej skupine, a preto 
môžu prijať evanjelium v jeho jednoduchej jednoznačnosti. Sú ako malé deti, 
pokorné, učenlivé a pripravené konať Božiu vôľu. Preto budú môcť spoznať, či 
všetko, čo kážem, je od Boha. Dúfam, že sa od nich naučím čistej viere, ktorá 
raz bude odovzdaná svätým - vlastnému účelu a plnému významu Božích po-
riadkov, ktorým nemôže porozumieť nik, kto zmýšľa pozemsky.

25. január          ZO ŽIVOTOPISU
V Božej ochrane

Sirovi Johnovi Phillipsovi - člen spoločnosti, ktorá vyslala Wesleyho do 
Georgie; na palube Simmondu, 20. januára 1736

Vážený pán, Vaše modlitby nevyšli naprázdno. Boh nám už od nášho odcho-
du z Londýna veľmi žehnal. Nič nám nechýbalo.

Zatiaľ sme na mori zažili len jednu búrku, ktorá trvala iba niekoľko hodín. 
Ten, kto nepozná more, by sa určite bál, že sa loď v okamihu ponorí pod vodu. 
Jedna vlna sa totiž prehnala ponad loď a s ranou ako výstrel z dela vpadla do 
kabíny, v ktorej sme sedeli. Voda sa vovalila dnu, niektorí z nás razom premokli 
od hlavy po päty. Dúfam, že tento zážitok bol aj napriek tomu veľkým požeh-
naním. Možno boli všetci na palube strachom prinútení rozmýšľať o svojom 
živote. Nech Pán, ktorý nám pomohol a vylial na nás svoje dobrodenie, Vás  
a Vašich milých zachová vo svojej ochrane.

Nech podporí všetky plány Vašej spoločnosti a posilní Vaše ruky proti moci 
nepriateľa! On odplatí priateľstvo, ktoré ste nám preukázali najmä tým, že ste 
nás zahrnuli do svojich modlitieb - a to nepotrebuje nikto súrnejšie ako Váš 
vďačný a poslušný služobník John Wesley. 

26. január           ZO ŽIVOTOPISU
V Savannah

Pani Susanne Wesleyovej, Savannah 18. marca 1736
Milá mama!
Jeden významný muž chcel usporiadať včera večer akýsi ples. V tom istom 

čase sa však konal modlitebný večer. Kostol bol plný, plesová sála prázdna - 
museli zrušiť celé podujatie.

Modli sa za nás, milá mama, a najmä za svojho poslušného a vďačného syna 
Johna Wesleya.

27. január          ZO ŽIVOTOPISU
Kto ma obráti?

Išiel som do Ameriky obracať Indiánov - ale mňa, kto obráti mňa? Kto alebo 
čo ma oslobodí od tohto zlého, neveriaceho srdca? Mám dobré „náboženstvo 
pre letnú pohodu“. Viem dobre hovoriť, ba aj veriť, kým nehrozí nejaké nebez-
pečenstvo. Keď mi však do očí hľadí smrť, potom sa ma zmocní nepokoj.

Už sú to dva roky a takmer štyri mesiace, ako som opustil svoju vlasť, aby 
som v Georgii učil Indiánov základy kresťanskej viery. Čo som sa však zatiaľ 
sám naučil? Niečo, čo by som najmenej očakával: že ja, ktorý som prišiel do 
Ameriky obracať iných, sám som nebol vôbec obrátený! Nie som pochabý, keď 
tak hovorím. Moje slová sú pravdivé a triezve.
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28. január          ZO ŽIVOTOPISU
Kázeň pod šírym nebom

Veľká časť obrovského zhromaždenia v Moorfieldse veľmi vážne počúvala. 
Jediná takáto hodina by určite presvedčila každého nestranného človeka o úžit-
ku kázne pod šírym nebom. Ktorá budova - možno s výnimkou Katedrály sv. 
Pavla - by pojala také množstvo ľudí?

Keby sa aj našla taká budova, aký ľudský hlas by zasiahol všetkých ľudí? 
Znovu som prežil skúsenosť, že pod šírym nebom môžem osloviť trikrát viac 
ľudí, ako v uzavretej miestnosti. Kto môže povedať, že sa už pominul čas kázní 
pod šírym nebom, keď sa tu schádza viac ľudí ako kedykoľvek predtým a jasne 
sa ukazuje Božia prítomnosť, ktorá svojou mocou zobúdza a usvedčuje mno-
hých?

29. január           ZO ŽIVOTOPISU
Pokoj v nepokoji

Veľká skupina ľudí – bohatých i chudobných, na koni, pešo i na vozoch – sa 
rýchlo zbehla pri Mightom Care. Hlasno a pokojne som sa im prihováral na 
tému: „Čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši?“ (Mt 
16,26). Asi tisícka ma pozorne sledovala, no niektorí sa správali ako posadnutí 
diablom. Hrudy zeme a kamene lietali zo všetkých strán, nezasiahli ma však ani 
neprerušili.

Keď som skončil, chcel som nastúpiť do koča, kočiša však nebolo. Odišiel. 
Stáli sme tu so ženou ako stratení. Napokon nás jedna dáma vyzvala, aby sme 
nastúpili do jej koča. Tým sa však vystavila mnohým nepríjemnostiam. Koč 
bol preplnený, lebo nás bolo v ňom deväť – po troch na každej strane a traja  
v strede. Rozvášnený dav na nás dotieral a prenasledoval nás. Ľudia hádzali cez 
okná, ktoré sme radšej nezatvorili, všetko, čo im prišlo pod ruky. Mocná vedľa 
mňa sediaca dáma ma však kryla, takže ma nič nezasiahlo.

Dav sa rýchlo rozrástol na niekoľko tisíc. Keď som vystúpil z koča a vošiel 
do domu pána A., stále ma sledovali. Pretože som im unikol, odplatili sa nám 
spŕškou kameňov až na štvrté poschodie. O polnoci sa zišli pod oknami ešte 
raz. Vykrikovali kliatby a zlorečenia, hádzali tehly a kamene. Potom sa všetko 
upokojilo a ja som hlboko zaspal až do štvrtej hodiny rannej.

30. január           ZO ŽIVOTOPISU
Čas na stíšenie

Hoci som vždy v zhone, nikdy sa priveľmi neponáhľam, lebo si nikdy ne-

naberiem viac, ako môžem v pokoji zvládnuť. Ročne prejdem štyri až päťtisíc 
míľ. Obyčajne cestujem sám vo svojom koči - je to, akoby som bol desať hodín 
denne voľakde na púšti. Nikdy nebývam sám menej ako tri hodiny, skôr je to 
viac – desať alebo aj dvanásť. Veru, málo ľudí trávi toľko hodín bez akejkoľvek 
spoločnosti. No aj napriek tomu si vždy ešte nájdem čas na návštevu chorých  
a chudobných.

Keď som bol v Oxforde, kde som žil takmer ako prisťahovalec, nevedel som 
pochopiť, ako by sa mohol zachrániť priveľmi zaneprázdnený človek. Nevedel 
som si predstaviť, ako si môže človek uchrániť svoj kresťanský postoj uprostred 
hluku a trme – vrme sveta. Boh ma vždy poučil prostredníctvom mojich vlast-
ných skúseností. V Amerike som bol niekedy aj desaťkrát viac zaneprázdnený 
ako kedykoľvek predtým, nikdy ma to však neodradilo od toho, aby som si 
nenašiel čas stíšiť sa.

31. január       MODLITBA
Modlitba

Dobrotivosť Tvojej lásky, ktorú mi neustále dokazuješ, napĺňa aj moju lás-
ku k blížnemu neprestajnou vľúdnosťou. Preto sa horlivo za neho modlím, sle-
dujem a podporujem jeho zdravie a istotu, jeho blaho a šťastie. Som ochotný 
utešovať všetkých ľudí, ktorých mi zverí Tvoja láska a stáť pri nich podľa ich 
potrieb a znášať s nimi ich bremená.

Sprav zo mňa mierumilovného a pokojného človeka, ktorý odpúšťa s ra-
dosťou a dobrým sa odpláca za zlé. Stvor si ma podľa svojho obrazu, plného 
priateľskosti a dobroty, plného odhodlania, trpezlivosti a pokory. 

Zobuď vo mne neskrotnú horlivosť zachraňovať život, večný život ľudí, ob-
racať bezbožníkov a získavať ich pre Tvoju lásku.

Amen.
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Február

Viera a rozum kráčajú ruka v ruke.

1. február
Pieseň: „Hle, smíme v lásce“               (prel. G. J. Maláč, ECM č. 195)

 
Hle, smíme v lásce, bratrství se združovati zde,
ke cti a slávě království, jež věrných v službu zve.

Bůh ochránil nás mocí svou, i milost udělil,
a šťastne cestou dobrou, zlou, nás slavně provodil.

Boj mnohý byl a nerovný, hřích tu, tam bída zlá,
však věrným, Vítěz přeslavný, nad smrtí pomáhá. 

Buď proto žehnán v moci své i slaven v milosti,
neb ona život šťastný zde nám dává radostný.

2. február                        TYPICKÍ METODISTI 
Myslime a nechajme myslieť, žiadajme len jedno: vieru, ktorá je aktív-

na v láske.
Ján mu povedal: Učiteľu, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal 

démonov. Bránili sme mu, keďže nechodil s nami. Ježiš však povedal: Nebráňte 
mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nebude schopný hneď mi 
zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami! Ktokoľvek vám podá pohár vody, 
pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, odmena ho určite neminie.

Marek 9,38-41

3. február               TYPICKÍ METODISTI
Charakteristická črta metodistu: myslieť a nechať myslieť

To, čo vyznačuje metodistu, nie sú nejaké zvláštne názory. Nie je dôležité, 
či súhlasí s tým alebo oným postupom viery, či si prisvojí niektoré zvláštne 
názory, alebo či zastáva učenie nejakého človeka. Verí však, že celé Písmo je 
dané od Boha a že napísané Božie slovo je jedinou dostačujúcou smernicou 
kresťanskej viery a života. Verí, že Kristus je večný a pravý Boh. Vo všetkých 
ostatných otázkach, ktoré sa netýkajú podstaty kresťanskej viery, sa pridŕža pra-

vidla: myslieť a nechať myslieť.

4. február               TYPICKÍ METODISTI
Charakteristická črta metodistu: žiadne podružnosti

To, čo vyznačuje metodistu, nie je používanie určitých slov či spôsob reči. 
V rozhovore uprednostňuje dobre zrozumiteľné a známe slová a to aj vtedy, 
keď hovorí o veciach viery. Nechceme sa líšiť od iných kresťanov v podstate 
nedôležitým konaním a zvykmi. Naša viera sa neprejavuje tým, že robíme to, čo 
nám Boh neprikázal, ani tým, že zanecháme to, čo nám nezakázal. Metodista sa 
nechce odlišovať dokonca ani tým, že by kládol celú váhu na jediné stanovisko 
viery.


Vždy sme ochotní prijať poučenie; každý deň by sme chceli byť múdrejší  

a potom meniť k lepšiemu všetko, čo sa dá.

5.  február                TYPICKÍ METODISTI
Charakteristická črta metodistu: najdôležitejšia je láska

Metodista je človek, v ktorého srdci je prostredníctvom Svätého Ducha vy-
liata Božia láska, človek, ktorý miluje Boha celým srdcom, celou dušou, celou 
mysľou a zo všetkých síl. Boh je radosťou jeho srdca – tým, čo si žiada jeho 
duša. Je vždy šťastný, lebo Boh skrze Ježiša Krista napĺňa jeho dušu pokojom 
a radosťou. Nemôže sa neradovať, lebo bol z milosti ospravedlnený. Má ná-
dej večného života. Všetko prijíma s vďakou, lebo vie, že všetky veci sú pre 
neho vôľou Božou v Kristu Ježišovi. Všetko prijíma z Božích rúk s radosťou  
a v presvedčení, že od Neho môže prichádzať iba dobré. V modlitbe prináša 
svoje prosby Bohu, netrápi sa však starosťami, lebo sa vo všetkom celkom spo-
lieha na Neho a za všetko Ho chváli a ďakuje Mu.

6.  február              TYPICKÍ METODISTI
Charakteristická črta metodistu: modlitba a láska

Metodista sa neprestajne modlí. Keď je sám alebo je v spoločnosti, keď od-
počíva, pracuje alebo sa zabáva - jeho srdce je neustále s Pánom. Keď si líha 
alebo keď vstáva - vždy sa v myšlienkach zaoberá Bohom. Keď sa jeho láska 
k Bohu prepracuje k takémuto postoju, jeho srdce bude plné lásky k všetkým 
ľuďom, k všetkým dietkam nebeského Otca. Jeho lásku nezmenší ani to, že nie-
koho nepozná osobne. Miluje každého, aj takého, s ktorého správaním nemôže 
súhlasiť a o kom viem, že sa odpláca zlobou a nenávisťou. Svoje srdce zacho-
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váva čisté každý deň, lebo Božia láska ho očistila od akejkoľvek neláskavosti. 
Usiluje sa zachovávať Božie nariadenia a príkazy. Jeho poslušnosť je priamo 
úmerná jeho láske - prameňu, z ktorého pochádza. Bohu slúži zo všetkých síl, 
lebo Ho miluje celým srdcom.


Stalo sa skutočnosťou, že metodisti sú na celej zemi vo veľmi úzkom spo-

jení.

7. február               TYPICKÍ METODISTI
Charakteristická črta metodistu: všetko na Božiu česť

Všetko, čo koná metodista, slúži ku cti Boha. Jeho práca i jeho oddych rovna-
ko ako jeho modlitby smerujú k tomuto vysokému cieľu. Nijaké svetské zvyky 
mu nezabránia bojovať na Božom bojisku. Nežije v nádhere a v radovánkach, 
ani si nepestuje svoje telo tak, aby ľahko podľahol svetským žiadostiam. Po-
klady na zemi si nezhromažďuje iba tak, akoby nosil oheň pod svojím rúchom. 
Nezdobí sa zlatom ani drahými rúchami. Nespolupracuje ani neschvaľuje zába-
vy, ktoré sú, hoci len nepatrne, nemravné. Taktiež nehovorí zlé, neklame pred 
Bohom ani pred ľuďmi. Pri každej príležitosti robí dobre každému, susedovi  
i cudzincovi, priateľovi i nepriateľovi. A to nielen v telesných potrebách. Oveľa 
viac sa snaží, aby sa dobre dialo dušiam - aby sa zobudili tí, ktorí spia duchov-
nou smrťou, aby ich mohol priviesť k Tomu, ktorý ich vykúpil svojou krvou,  
a aby tých, ktorí už našli pokoj s Bohom povzbudil k láske a dobrým skutkom. 
Je pripravený niesť obete, aby všetci dospeli k miere plnosti Kristovej (Ef 4,13).

8.  február              TYPICKÍ METODISTI
Charakteristická črta metodistu: podávam ti ruku

Keď niekto namietne: „Tieto vaše charakteristické črty sú predsa všeobecné 
základné pravdy kresťanskej viery“, má pravdu. Aj ja si to myslím. Kto je taký 
ako kážem, je kresťan - nielen podľa mena, ale aj vo svojom srdci a v živote. 
Uvedenými črtami, týmto ovocím živej viery, sa chceme odlišovať od neve-
riaceho sveta a od tých, ktorých zmýšľanie aj život odporujú evanjeliu Ježiša 
Krista. Od pravých kresťanov, nech sa nazývajú akokoľvek, sa však v žiadnom 
prípade nechceme líšiť. „Je tvoje srdce voči mne také úprimné ako moje voči 
tebe?“ Nekladiem ďalšiu otázku. Ak je to tak, podaj mi ruku! Nedovoľme, aby 
sa marilo Božie dielo iba pre rozdielne názory a slová. Miluješ Boha a slúžiš 
Mu? To mi stačí. Podávam ti pravú ruku spoločenstva.


Dve veci, ktoré by som chcel vidieť pri metodistoch, sú jednota a svätosť.

9. február               TYPICKÍ METODISTI
Metodisti

Keď sa hovorí o ľuďoch nazývaných metodistami, treba mať vždy na pamä-
ti: metodista - to nie je meno, ktoré si sami zvolili, ale dehonestujúca prezývka, 
ku ktorej prišli bez akéhokoľvek súhlasu či schválenia. Prvýkrát použil tento 
termín jeden študent Kresťanskej univerzity na označenie troch alebo štyroch 
mladých mužov v Oxforde - pravdepodobne odvolávajúc sa na lekársku školu 
staroveku, ktorá učila, že takmer všetky choroby sa dajú liečiť určitou diétou 
alebo pohybom - metódou, alebo preto, že títo študenti sa pri svojom štúdiu  
a dennom režime pridŕžali pravidelného životného štýlu, čo nemali vo zvyku 
ich starší študijní kolegovia.


Bože, daj, aby môj život nebol nikdy neužitočný.

10.  február          VIERA A ROZUM
Pod nálepkou rozumu panuje náklonnosť a zaujatosť sveta. Pôsobíme 

proti tomu spojením síl viery a rozumu.

Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi 
skutkami. Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. Keď ešte nebolo 
morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel, bohatých na vody. Prv 
ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa prv ako pahorky, prv ako 
učinil zem a polia a prvé hrudy na svete. Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď 
vymeral obzor nad morskými hlbinami, keď hore upevnil oblaky, keď posilnil 
žriedla morskej hlbiny, keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho 
brehy, keď vymeral základy zeme, ja som bola uňho ako miláčik, bola som jeho 
rozkošou deň po deň, hrávala som sa pred ním v každý čas.

Príslovia 8,22-30

11.  február          VIERA A ROZUM
Rozumná Božia služba

Keď pohŕdate rozumom alebo ho znevažujete, neznamená to, že tým preu-
kazujete Bohu akúsi službu. Lebo ak by ste chceli vylúčiť rozum z viery, vôbec 
nepodporujete Božiu vec. Keď pred rozumom nezatvárate vedome oči, musí-
te poznať, že pod vedením Božieho Ducha napomáha pochopiť základy viery  
a taktiež napomáha jej ďalšiemu vývoju. Ukazuje nám cestu vo viere a v prak-
tickom živote. Uvádza nás do vnútorného a vonkajšieho posvätenia. Nemali by 
sme sa tešiť, že celá naša viera je rozumnou Božou službou?
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12.  február           VIERA A ROZUM
Hranice rozumu

Dovoľte mi povedať ešte pár slov na objasnenie ceny rozumu. Prečo chcete 
ísť z jedného extrému do druhého? Či nie je stredná cesta tá najlepšia? Nechajte 
rozum konať všetko, čo môže. Používajte ho, ako je to len možné. Nezabúdajte 
však, že rozum nie je schopný sprostredkovať vieru, nádej alebo lásku. Pre-
to nemôže spôsobiť ani pravú cnosť alebo blaženosť. Tú môžete očakávať iba  
z vyššieho prameňa - a to od nebeského Otca. Hľadajte a získajte cnosť a šťastie. 
Nie však ako niečo, čo ste sami nadobudli, ale čo ste získali ako Boží dar.

13. február          VIERA A ROZUM
Objektivita

Varuj sa namýšľať si, že máš od Boha dary, ktoré vôbec nemáš! Nespoliehaj 
sa na vidiny a sny, na náhle vnuknutia či rôzne pocity! Zapamätaj si: takto ne-
môžeš spoznať Božiu vôľu v určitých a dôležitých rozhodnutiach, ale len pou-
žitím jasných biblických pravidiel za pomoci skúsenosti a rozumu a pod stálym 
vplyvom Božieho Ducha! Neber Božie meno nepremyslene do úst a nehovor pri 
každej nepatrnej príležitosti o „Božej vôli“! Nech sú všetky tvoje slová a činy 
poznačené rešpektom a Božou bázňou.


Boh nám dar rozum ako vodcu. To však nevylučuje tiché spolupôsobenie 

Jeho Ducha.

14. február           VIERA A ROZUM
Rozvážnosť vo veciach viery

Veľa ľudí očakáva od Boha, že ich bude viesť celkom nezvyčajným spôso-
bom nielen v duchovných záležitostiach, ale aj v bezvýznamných, nedôležitých 
a bežných životných situáciách. Pod týmto nezvyčajným spôsobom myslím 
rôzne vízie a sny, silné pocity alebo náhle hnutia mysle. Nepopieram, že Boh 
takto oznamoval svoju vôľu už od pradávna a že tak môže robiť aj dnes. Áno, 
verím, že tak naozaj aj robí, avšak len vo veľmi zriedkavých prípadoch. A v tom 
sa ľudia veľmi mýlia! Sú takí zmätení pre svoju hrdosť a živé predstavy, že pri-
pisujú Bohu aj také pocity a dojmy, sny a videnia, ktoré sú celkom neprimerané! 
To všetko je iba rojčenie, ďaleko vzdialené od viery, ba aj od pravdy a rozvahy.


Dojmami sa dám viesť zriedka, viac však rozumom a Svätým Písmom.

15. február         VIERA A ROZUM
Poznajú vás po vašom ovocí

Nasledujúce pravidlá môžete dobre uplatniť vo všetkých situáciách. Ak 
chcete zistiť, či ľudia, ktorí vystupujú v mene Božom, sú falošní alebo praví 
proroci, spýtajte sa ich: Aké ovocie prináša vaše učenie vám samým? Ako pô-
sobí na váš život? Ste svätí a bezúhonní vo všetkom? Aký vplyv má vaše učenie 
na vaše srdce? Dokazuje celý váš život, že máte sväté, nebeské a božské posta-
venie, že v sebe nosíte myseľ Ježiša Krista? Ukazuje váš život, že ste pokorní, 
skromní a trpezliví? Milujete Boha i ľudí a usilovne konáte dobré skutky?

Pýtajte sa ďalej: Aké ovocie vyvoláva vaše učenie vo vašich poslucháčoch? 
Prijali myseľ Kristovu? Žijú podľa vzoru? Začali tak žiť, lebo vás počuli? Boli 
predtým vnútorne aj zjavne bezbožní? Ak je tak, potom je to jasný dôkaz, že títo 
kazatelia sú praví proroci a Bohom ustanovení učitelia. Ak to však tak nie je, ak 
nevyučujú a nevedú seba ani iných k milovaniu Boha a k Jeho službe, dokazuje 
to, že sú falošnými prorokmi a nie sú poslaní od Boha.

16. február          VIERA A ROZUM
Priority

Získať vedomosti je dobré, zachrániť dušu je však lepšie. Na štúdium budeš 
mať dosť, keď využiješ každé ráno. Nemal by si spať dlhšie ako nevyhnutne 
potrebuješ. Nehovor nikdy viac ako treba a nikdy nebuď nečinný, ani sa neza-
oberaj malichernosťami (márnosťami). Keď však môžeš robiť iba jedno, štu-
dovať alebo vyučovať neznalých, potom knihy odlož. Radšej by som sa vzdal 
všetkých knižníc sveta, ako mal účasť na záhube jednej duše.


Chráň sa toho, aby ťa pohltili knihy. Jedna unca lásky zváži toľko ako jeden 

funt vedomostí.

17. február          VIERA A ROZUM
S vierou a rozvahou proti náruživosti a predsudku

Keď som bol mladý, povedal mi raz otec: „Syn môj, ty si myslíš, že argumen-
tami možno všetko dosiahnuť. Postupne však zistíš, že len máločo na svete sa dá 
dokázať rozumom.“ - Naozaj, veľmi málo! Vášeň a predsudok riadi svet - hoci 
pod názvom rozum. Našou úlohou je, aby sme sa proti tomu obrátili spojením 
síl viery a rozumu.


Keď sa ľudia nechajú viac viesť svojou náruživosťou ako svojím rozumom, 
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možno od nich očakávať iba málo dobrého.

18. február              PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Ceň si milosť viac ako zlato a drahé kamene, svit nebies viac ako bohat-

stvo na zemi.

Potom zase vyšiel k moru a všetok zástup prišiel k Nemu a On ich učil. Idúc 
uzrel Léviho, syna Alfeovho, sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma! A on 
vstal a nasledoval Ho. Potom sedel (Ježiš) v jeho dome za stolom a mnohí col-
níci a hriešnici prisadli si k Ježišovi a k Jeho učeníkom, lebo mnoho bolo tých, 
čo Ho nasledovali. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi 
a colníkmi, povedali Jeho učeníkom: Prečo je s colníkmi a hriešnikmi? Keď to 
Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som 
volať spravodlivých, ale hriešnych. 

Marek 2,13-17

19. február              PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Odpoveď na Božie dobrodenia

Keď sme dostali od Boha dobrodenia, mali by sme povedať v tichej komôrke 
alebo aspoň vo svojom srdci: „Pane, prichádzam k Tebe a vraciam, čo si mi dal. 
Rád to obetujem, aby som sa vrátil do svojej ničoty. Vari je od Teba dokonalejšie 
stvorenie na nebi alebo na zemi? Či nie som len prázdna nádoba, ktorá sa môže 
naplniť Tebou - rovnako ako vzduch, ktorý nie je ničím, nemá farbu ani podobu, 
a predsa sa plní svetlom slnka? Každý deň sa jeho svetlo stráca a ďalší deň sa 
vracia; vo vzduchu nie je nič, čo by toto svetlo zajalo alebo mu zabránilo prísť.

Daj mi schopnosť prijať Tvoju milosť a Tvoje dobrodenia, daj mi schopnosť 
Ti ich zase vrátiť! Hovorím "Tvoje", lebo viem, že korene, z ktorých vzišli, sú  
v Tebe a nie vo mne.“

20. február              PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Vnútorná zmena

Všade tam, kde sa v Svätom Písme stretávame so slovami „byť z Boha naro-
dený“, je dôkaz o tom, že nimi nie je myslený iba krst alebo vonkajšia premena. 
Znamenajú úplnú vnútornú premenu celého nášho bytia, ktoré ovplyvnil Svätý 
Duch. Lebo odvtedy, ako sme sa „narodili z Boha“, už vedieme nový život - iný 
ako predtým. Nachádzame sa takpovediac v inom svete.

21. február                PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Pokušenie po obrátení

Nepriateľ mi naháňal strach: „Keď veríš, prečo potom v tvojom živote ne-
zostala žiadna viditeľná zmena?“ Odpovedal som (nie však ja): „To neviem. 
Jedno však viem: teraz mám pokoj s Bohom. Dnes už nemusím hrešiť a Ježiš, 
môj Pán, mi zakázal starať sa o zajtrajšok.“

„Nie je však každý strach dôkazom“, pokračoval pokušiteľ, „že nemáš vie-
ru?“ Prial by som si, aby môj Majster odpovedal za mňa, a tak som otvoril Jeho 
Knihu na mieste, kde apoštol Pavol píše: „...všetkým možným sme boli tiesnení: 
zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami“ (2K 7,5 – ek. prekl.). Z toho som vyvodil, 
že môžem mať strach, musím ho však prekonávať, aby som mohol napredovať.

22. február                PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Ochrana pod Božou všemocnou milosťou

Nech je zvelebená Tvoja dobrota, milostivý Bože, ktorú si nám preukázal  
z vlastnej vôle. 

Pane, nech je zvelebená Tvoja moc, ktorou si robil zázraky prostredníctvom 
svojich apoštolov na potvrdenie viery v Teba a ktorou si naklonil aj naše srdcia 
pridŕžať sa jej. Pane, ako bezpečne a pokojne žijú ľudia, ktorých Tvoja milosť 
ochraňuje pred previnením! Ich dni plynú pokojne ako tieň ukazovateľa na sl-
nečných hodinách. Aj myseľ je pokojná a vyrovnaná a sleduje svoje vnútorné 
zákony ako príliv a odliv. 

Ak by však divá vášeň chcela narušiť pokoj a vniknúť do srdca, potom zošli 
svoju mociplnú milosť, aby nás posilnila a vymedzila hranice takýmto nepo-
kojným a narušujúcim silám. Veď všetky naše zmysly, aby nezviedli náš rozum  
a usmerňuj všetky pohnútky nášho srdca. Zakonči dielo, ktoré si započal a daj, 
aby naše city a túžby boli služobníkmi Tvojej milosti. 

Amen.

23. február               PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Všetko je milosť
Všetko je požehnanie, ktoré sa nám dostalo od Boha, je iba z Jeho milosti, 

jeho veľkodušnosti a žičlivosti. Je to len Jeho slobodná, nami celkom nezaslú-
žená milosť. Nikým nezaslúžená milosť. Človek nemá ani ten najmenší nárok 
na Božie zľutovanie. Bola to len Božia slobodná milosť, ktorá vytvorila človeka 
z prachu zeme, vdýchla mu živú dušu, jeho duši vtisla pečať božskej podoby 
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a všetko mu podriadila. Táto Božia slobodná milosť trvá podnes a dáva nám 
život, dych a všetko ostatné. Lebo neexistuje nič, čo máme, čo sme alebo čo 
robíme, čím by sme si mohli zaslúžiť hoci len maličkosť od Boha.

24. február               PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Boh v nás koná to, čo od náš žiada

Úžasné a neobmedziteľné zasľúbenie, ktoré platí pre celú Novú zmluvu 
„Moje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle“ (Žid 10,16), mení 
všetky zákony na zasľúbenia. Zákon „tak zmýšľajte medzi sebou ako Kristus 
Ježiš“ (Fp 2,5) je taktiež zasľúbením. A tak smieme právom očakávať, že v nás 
koná to, čo od nás žiada.


Milosť je prameň, viera predpoklad spásy.

25. február               PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Podpora duchovného života

Mám pred sebou iba jeden cieľ: chcem podporovať živú praktickú vieru na-
toľko, ako som schopný a s pomocou Božou vytvárať a ochraňovať Jeho život 
- plný a hodnotný duchovný život - v ľuďoch.


Aké úžasné veci dokáže aj človek s najmenšími darmi, keď je naplnený mi-

losťou a láskou.


Neustále si kladiem otázku: Čo mám robiť, aby som zo svojho krátkeho 
života urobil ten najlepší?

26. február                 PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Jedno treba

Mnohí ľudia sa strácajú vo víre života medzi svojou prácou a svojím poteše-
ním. Akoby si mysleli, že ich obnova, ich nová bytosť sa vyvinie bez vynalože-
nia akejkoľvek námahy a vlastného pričinenia - podobne ako sa ich telá vyvíjali 
po splodení do plnej sily a veľkosti taktiež akoby samé od seba.

V skutočnosti však nie je nič istejšie ako toto: Svätý Duch bude našu bytosť 
prečisťovať iba vtedy, ak obozretne prijmeme podnety Ducha, ktoré prichádza-
jú, ale sa aj strácajú, keď premárnime svoj čas - ako to vyjadrili proroci - ne-
potrebnými vecami, keď necháme bez povšimnutia svoj duchovný rast, a tak 

zanedbáme to, od čoho náš vývoj závisí.

27. február             PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Buď aktívny!

Buď aktívny! Nedaj priestor pomalosti a lenivosti! Nedaj druhým dôvod 
povedať: „Ty si lenivý, ty si leňoch!“ Možno to budú hovoriť, ty však toto oho-
váranie vyvráť svojim postojom a správaním. Buď stále činný, netrať ani mi-
nútu času a využi aj krátke prestávky. Každú prácu konaj ako najlepšie vieš, zo 
všetkých svojich síl!

Buď „pomalý, keď máš hovoriť“ (Jk 1,19) a rozmysli si, čo povieš! „Priveľa 
slov sa nezaobíde bez hriechu.“ Nehovor veľa, ani pridlho! Iba málo ľudí doká-
že viesť užitočný rozhovor dlhší ako jednu hodinu. Zdržuj sa každého zbožného 
tárania a náboženských klebiet!

28. február              PREŽÍVANÁ MILOSŤ
Nový život v Kristu

Predtým, ako sa človek znovuzrodí, má oči, ale nimi nevidí (v duchovnom 
zmysle). Je okolo neho hustý, nepriehľadný závoj. Taktiež má uši, a predsa ne-
počuje. Je úplne hluchý k tomu, čo by mal najviac počuť.

Ani jeho ostatné duchovné zmysly nie sú otvorené. Ako keby ich nemal. 
Preto nič nevie o Bohu a nemá k Nemu žiadny vzťah. Vôbec Ho nepozná. Ne-
rozumie Božím veciam, nevie nič o duchovnom a večnom živote. Je to síce živý 
človek, ale mŕtvy kresťan - mŕtvy pre Boha.

Keď sa však znovuzrodí, všetko sa zmení. Boh ho oživí svojim Duchom  
a on žije pre Boha prostredníctvom Ježiša Krista. Žije životom, o ktorom svet 
nič nevie, životom „ukrytým s Kristom v Bohu“ (Kol 3,3).

29. február         MODLITBA
Modlitba

Osloboď nás od starosti tohto sveta, od všetkej nedôvery voči milostivému 
Božiemu konaniu, od každého reptania nad tým, čo sa nám práve prihodilo. 
Nauč nás za všetko Ti ďakovať a spoliehať sa, že všetko je múdro zariadené  
a pôsobí pre naše dobro.

Do Tvojich rúk porúčame telo i dušu, ktoré milostivo ochraňuješ. 
Súčasne Ťa, náš Bože, prosíme o blaho celého sveta. Maj súcit s pochabos-
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ťou ľudí. Vysloboď ich z ich biedy a odpusť im ich viny. Počuj volanie stvorenia 
zo všetkých končín a priveď ľudstvo k nádhernej slobode Božích detí. 

Amen.

Marec

Nes svoj kríž a on ťa ponesie.

1. marec
Pieseň: Spasiteľu, Pane môj                   (prel. J. Potúček, Kresť. č. 238)

 
Spasiteľu, Pane môj, k Tebe sa len utiekam,
v hrôze búrok pri mne stoj, loďku žitia veď Ty sám.
Skry ma, Pane zachovaj, dokiaľ trvá búrky čas,
do prístavu vojsť mi daj, kde je večný mier a jas.

Na Teba sa spolieham, keď ma stíha satan, hriech,
útočišťom buď mi sám, popraj uzrieť spásy breh.
Prikry, Pane, krídlami, keď sa chveje celá zem;
moje meno na dlani vyryté máš, dobre viem.

Ty máš plnosť všetkého, Tvoje slovo mocná zbroj,
obdar silou slabého, do srdca vlej pokoj svoj.
Ty si svätý, ja však lkám v mojej biede hriešnosti,
vzhliadni na mňa, Pane sám, dušu z biedy vyprosti.

Milosti a lásky dosť pre každého, Jezu, máš,
odpustiť viny, zahlaď zlosť, Pane, čuj môj vrúcny hlas.
Duše smäd Ty uhasíš, Ty si živej vody zdroj.
Tvoje meno istá skrýš, naveky chcem ostať Tvoj.

2. marec                BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Cesty Božej milosti                   2.3.1791 zomrel John Wesley

Prostriedkami milosti rozumieme vonkajšie znaky, slová alebo konanie. Sú 
to normálne, Bohom ustanovené a potvrdené cesty, ktorými ľuďom udeľuje 
predbežnú, ospravedlňujúcu a posväcujúcu milosť. Najdôležitejší prostriedok 
milosti je modlitba, či už v ústraní alebo vo veľkom zhromaždení, bádanie  
v Písme a prijímanie svätej Pánovej večere. Veríme, že toto sú Bohom ustano-
vené cesty, ktorými zvyčajne sprostredkúva svoju milosť pre duše ľudí.
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3. marec                BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Všetky svoje zásady zakladám na Svätom Písme a na zdravom ľudskom 

rozume

Keď sa vyskytli Tvoje slová, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou 
a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností. 
Preto takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo 
mnou, ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne a nie podlé, budeš akoby mojimi 
ústami! Nech sa oni obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj! A urobím ťa pre 
tento ľud pevným bronzovým múrom; keď budú bojovať proti tebe, nepremôžu 
ťa, lebo ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hos-
podinov. A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.

Jeremiáš 15,16.19-21

4. marec                BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Muž jednej knihy

Nebojím sa otvorene predkladať najvnútornejšie myšlienky svojho srdca 
statočným a rozvážnym ľuďom.

Myslím si, že som stvorený pre deň, som šíp, ktorý sa rúti životom. Som 
duša, prichádzajúca od Boha a navracajúca sa k Bohu, vznášajúca sa nad prie-
pasťou. Ešte niekoľko okamihov a už ma niet. Potom padnem do nemennej 
večnosti. Preto chcem poznať jedno: cestu k nebesiam, ako sa dostanem k ich 
svätým brehom.

Boh sa nám ponížil, aby učil tejto ceste. Preto zostúpil z neba. Napísal to do 
jednej knihy.

- Daj mi tú knihu! Za každú cenu mi daj Božiu knihu! - Mám ju! Je plná 
poznania a pravdy. Chcem byť mužom tejto knihy – homo unius libri.

5. marec                 BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Počúvanie

Tu som, ďaleko od činnosti ľudí, v tichu, sám s Bohom. V Jeho prítomnos-
ti otváram a čítam Jeho knihu, aby som našiel cestu do nebies. Pochybujem  
o niečom, čo čítam? Zdá sa mi niečo nejasné alebo zmätené? Pozdvihnem svoje 
srdce k Otcovi svetiel: „Pane, či si nepovedal: Ak sa niekomu z vás nedostáva 
múdrosti, nech prosí Boha? Chcem plniť Tvoju vôľu, daj mi ju spoznať!“

– Potom vyhľadávam paralelné miesta Písma a premýšľam. Duchovné veci 
vysvetľujem duchovnosťou. Robím to s nasadením celého svojho rozumu, po-
zorne a vážne. Ak napriek tomu ešte ostane nejaká pochybnosť, spýtam sa skú-
sených vo veciach viery a pátram v spisoch tých, ktorí k nám hovoria, aj keď 
sú už mŕtvi. – 

To, čo sa takýmto spôsobom naučím, aj vyučujem.

6. marec                 BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Správne alebo zlé

Podľa čoho ľudia určujú, čo je správne a čo je zlé? Čím sa má riadiť ich 
svedomie? Kresťanským meradlom dobrého a zlého je Božie slovo. Sú to spi-
sy Starej a Novej zmluvy - spisy, ktoré napísali proroci a svätí muži dávnych 
čias vedení Svätým Duchom. „Každé Bohom vnuknuté Písmo je aj užitočné na 
učenie, na karhanie, na naprávanie, na výchovu v spravodlivosti“ (2Tim 3,16).

Písmo je sviecou našej nohe a svetlom na všetkých našich cestách (porov.  
Ž 119,105). Kresťan nepovažuje za dobré to, čo nie je priamo predpísané v Pís-
me, alebo čo sa nemôže z neho odvodiť. Za zlé považuje iba to, čo je v Písme 
výslovne zakázané, alebo z toho nepopierateľne vyplýva. To, čo teda Písmo 
nezakazuje alebo nepredpisuje, považuje kresťan za neutrálne - ani dobré ani 
zlé. Toto je úplné a jediné pravidlo, ktorým sa má vo všetkých veciach riadiť 
jeho svedomie.

7.  marec               BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Ako sa dozviem Božiu vôľu?

Ako má kresťan poznať Božiu vôľu? Nie čakaním na nadprirodzené sny, ani 
očakávaním, že mu Boh zjaví svoju vôľu vo vízii či prostredníctvom zvlášt-
nych vnemov alebo hnutia mysle. Nie! Iba pýtaním sa na Božie slovo, zákon  
a svedectvo. To je zvyčajný spôsob, ako spoznať Božiu svätú a blahodarnú vôľu.


Pridŕžaj sa správne svojej smernice - Božieho slova a svojho vodcu - Božie-

ho Ducha. Neboj sa a nemaj starosti, od nich môžeš veľa očakávať.

8. marec                 BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Skúmanie Biblie

Ten, kto túži po Božej milosti, nech ju očakáva pri skúmaní Písma. Návod 
nášho Pána na použitie tohto prostriedku milosti je jednoznačný. „Skúmate Pís-
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ma ... a práve ony svedčia o mne“, hovorí Židom, ktorí Mu neverili (J 5,39). 
Skúmajte Písmo, aby ste našli vieru. Na príklade ľudí v Beroii vidíme Božie po-
žehnanie, ktoré prichádza používaním tohto prostriedku milosti (Sk 17,10-13). 
Keď si vypočuli apoštola Pavla, „každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak. 
Mnohí z nich uverili“. Dosiahli milosť Bohom potvrdeným spôsobom. Asi je 
pravda, že viera tých, ktorí „prijímali slovo s dychtivosťou“, „je z počutia“, ako 
hovorí Pavol zase na inom mieste (R 10,17). Čítaním Písma sa iba potvrdzuje. 
Ku "skúmaniu Písma" patrí teda počutie, čítanie a rozvažovanie.

9. marec               BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Dve strany jednej mince

Mali by sme si uvedomiť, že nejestvuje rozdiel medzi zákonom a evanjeliom. 
Niet dôvodu myslieť si, že zákon by mal ustúpiť, aby urobil miesto evanjeliu.  
V skutočnosti sa netlačí jeden na miesto toho druhého, lebo sa plne zhodujú. 
Áno, sú to tie isté slová - časť zákona ako aj evanjelia - len z rôzneho uhla po-
hľadu. Keď sa chápu ako príkazy, sú časťou zákona. Keď sa chápu ako zasľúbe-
nie, patria evanjeliu. Keď napríklad chápeme vetu „milovať budeš Hospodina, 
svojho Boha, celý srdcom“ ako príkaz, je to časť zákona. Keď na ňu pozeráme 
ako na zasľúbenie, je podstatnou súčasťou evanjelia. Evanjelium teda nie je nič 
iné ako zobrazenie príkazov zákona spôsobom zasľúbenia. Potom chudoba du-
cha, čistota srdca a všetko, čo bolo kedysi nariadené v svätom Božom zákone, 
nie sú z pohľadu evanjelia nič iné ako mnohé veľké a vzácne zasľúbenia.

10. marec               BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Biblia a rozum

Všetky svoje zásady zakladám na Svätom Písme a na zdravom rozume. Vá-
žim si ľudskú autoritu takou mierou, akou sa s nimi zhoduje.


Ak okrem Biblie nepotrebuješ žiadnu inú knihu, dotiahol si to ďalej ako 

Pavol. On potreboval aj iné.


Môžem iba opakovať zistenie vyplývajúce z mojej skúsenosti, že tí, ktorí 
neveria Biblii, veria všetkému možnému.

11. marec              BIBLIA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Výklad Biblie

Pevne stanoveným pravidlom výkladu Biblie je, aby sa nikdy neodkláňal od 

jasného, doslovného zmyslu, iba ak by pôsobil vnútorný nesúhlas.


Nespoliehaj sa na vízie alebo sny, na náhle vnuknutia alebo nejaké silné 
impulzy. Pamätaj: nie takým spôsobom sa máš pýtať na Božiu vôľu v určitej 
situácii, ale takým, že budeš prosto a jednoducho vzťahovať výpovede Svätého 
Písma na svoje položenie. Máš pritom k dispozícii skúsenosť a rozum a bude ťa 
podporovať Boží Duch.

12. marec        PÁNOVA VEČERA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Nepremeškajte žiadnu príležitosť prijímania sviatosti! Kto to nedoce-

nil, spravil tak na svoju škodu. Tak sú mnohí z nich mŕtvi ako kamene. 
Preto buďte v tejto veci ustaviční, nielen preto, aby ste boli vzorom, ale aj 
pre svoje duše.

Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal  
a riekol: Toto je moje telo, ktoré je za vás. To čiňte na moju pamiatku" Podobne 
po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To 
čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli 
tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde.  

1. Korinťanom 11,23b-26

13. marec         PÁNOVA VEČERA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Príprava na Pánovu večeru

Pre porozumenie podstaty Pánovej večere si treba pozorne prečítať tie časti 
evanjelií a 1. listu Korinťanom, v ktorých sa píše o jej ustanovení. Hovoria nám, 
že cieľom tejto sviatosti je pamiatka Pánovej smrti. To robíme pri jedení chle-
ba a pití vína, to sú vonkajšie znamenia vnútornej milosti za telo a krv Ježiša 
Krista.

Pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť Pánovej večere, je dôležité a prospešné 
pripraviť sa vopred na svätú sviatosť sebaspytovaním a modlitbou. Táto prípra-
va však nie je nevyhnutná. Ak na to nemáme čas, máme sa pripraviť ako oby-
čajne. Treba na to však dve veci, ktoré sa musia dodržať za každých okolností: 
pevné predsavzatie v srdci dodržiavať všetky Božie príkazy a úprimná túžba 
byť účastný všetkých Jeho zasľúbení.
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14. marec        PÁNOVA VEČERA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Potrava pre dušu

Tak ako chlieb a víno posilňuje naše telo, znamenia Večere Pánovej - telo 
a krv Ježiša Krista - posilňujú našu dušu. Táto potrava pre dušu nám dáva silu 
konať zodpovedne naše povinnosti a vedie nás ďalej na ceste k dokonalosti. Ak 
túžime dodržiavať jasný príkaz Krista, ak túžime po odpustení svojich hriechov 
a chceme mať silu veriť, milovať a byť poslušní Bohu, nemali by sme vynechať 
žiadnu príležitosť zúčastniť sa Pánovej večere.

Keď hovoríme, že Pánova večera je ustanovená Kristovým príkazom, nikto 
nemôže hovoriť o svojej kresťanskej zbožnosti, ak ju neprijíma tak často, ako 
sa dá.

15. marec        PÔST – PROSTRIEDOK MILOSTI
Pôst nie je všetko. Nie je cieľom, ale vzácnym prostriedkom, ktorým 

nám Boh chce udeliť svoje požehnanie.

Robte toto: Každý hovorte pravdu so svojím blížnym, prisluhujte pravdu  
a blahodarné právo vo svojich bránach, a neosnujte zlé vo svojich srdciach 
jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu. Lebo všetko toto nenávidím - 
znie výrok Hospodinov. Potom Hospodin mocností prehovoril ku mne. Takto mi 
zaznelo slovo Hospodina mocností: Pôst štvrtého a pôst piateho, pôst siedmeho 
a pôst desiateho mesiaca obráti sa judskému domu na rozkoš, radosť a na milé 
slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj!

Zachariáš 8,16-19

16. marec         PÔST – PROSTRIEDOK MILOSTI
Bezuzdnosť zabíja

Pre pôst jestvuje viacero príčin a dôvodov. Jeden z nich je, že mnohí z tých, 
ktorí sa boja Boha, si prihlboko uvedomujú, že často zhrešili proti Nemu zne-
užitím dovolených vecí. Vedia, že často zhrešili prejedaním sa, a tak prestúpili 
Boží svätý príkaz zdržanlivosti a triezvosti. Vedia, že podliehajú svojej zmysel-
nej žiadostivosti a pritom možno ruinujú svoje telesné zdravie, ale predovšet-
kým zranili svoju dušu. Lebo nimi sa živila a rástla ich prebudená pochabosť 
a citová ľahkovážnosť, ľahkomyseľnosť charakteru, ľahtikárska nepozornosť 
voči veciam väčšieho významu, nestálosť a bezstarostnosť ducha, čo nie je nič 
iné ako opilstvo duše. Ono otupilo ich schopnosti a úsudok tak ako nadmiera 
vína alebo iného silného nápoja. Ak sa však boja Boha, bojujú proti príčine, aby 
sa vyvarovali dôsledkov. Varujú sa každého nadbytku, podľa svojich možností 

sa zdržujú toho, čo by ich mohlo uvrhnúť do večného zahynutia. Sú zdržanliví 
a starostlivo dbajú vo všetkom na opatrnosť a striedmosť.

17. marec        PÔST – PROSTRIEDOK MILOSTI
Pôst nie je všetko, ale tiež nie je nič

Ľudia nezašli do takého veľkého extrému pri žiadnom inom prostriedku mi-
losti ako pri náboženskom pôste, o ktorom hovoril náš Pán. Niektorí považovali 
pôst za oveľa vyšší, ako to prikazuje Písmo a rozum. Iní ho, naopak, celkom 
znevažovali, ako keby sa mstili - tak ho podceňovali, ako iní podceňovali. Jedni 
hovorili o pôste, ako by bol rozhodujúci - ako by bol cieľom alebo aspoň neod-
lučiteľne s ním spojený. Druhí hlásali, že pôst nemá žiadny význam a je len ne-
plodným úsilím, ktoré nemá vôbec žiadny vzťah k dosiahnutiu viery. Pravda je 
niekde medzi tým. Pôst nie je všetko, ale nie je ani nezmysel. Nie je cieľom, ale 
vzácnym prostriedkom vedúcim k nemu. Je to prostriedok ustanovený Bohom, 
prostredníctvom ktorého nám chce udeliť svoje požehnanie, keď ho budeme 
správne používať.


Pôst je dôležitou pomôckou pri modlitbe, najmä ak sa na nej chystáme strá-

viť dlhší čas. Bohu sa páči, keď sa duše tých, ktorí Mu slúžia a volajú k Nemu, 
pozdvihujú nad všetko pozemské.

18.  marec         MODLITBA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Bez potravy nemôže žiť žiadne dieťa, bez osobnej modlitby žiadna duša

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. Len On je 
moja skala, moja spása, môj hrad; veľmi sa nesklátim. Dokedy budete dorážať 
na človeka? Všetci vraždíte ako naklonená stena a ako preborený múr. Aj z jeho 
výšky snažia sa ho zvrhnúť: milujú lož; ústami žehnajú, no vo svojom vnútri pre-
klínajú. Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Len 
On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. Na Bohu spočíva moja 
spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu. Dúfajte v Neho, 
ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. 

Žalm 62,2-9

19. marec         MODLITBA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Nezanedbávaj modlitbu!

Nedbanlivosť v duchovnom živote pôsobí v našej duši tmu. Najčastejšie pri-
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chádza so zanedbaním osobnej modlitby. Tento nedostatok sa nemôže porovnať 
so žiadnym iným duchovným cvičením. Keď nevyužívame všetky možnosti 
spojenia s Bohom, neprinášame pred Neho svoje prosby a nevylievame si pred 
Ním svoje srdcia, rýchlo sa prejaví, že duša len živorí, nerastie správne a ne-
žije naplno. Keď sme nedbalí v modlitbe a dovolíme ľuďom, práci alebo inej 
činnosti, aby nás zdržiavali od tohto cviku v ústraní, určite bude náš duchovný 
život pomaly upadať. To isté sa stane, keď sa modlíme len narýchlo, povrchne 
alebo ľahostajne, keď často alebo nadlho modlitbu vynecháme. Náš duchovný 
život postupne odumrie.

20. marec              BOHOSLUŽBA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Vzhliadni a prijmi svieži prúd milosti!

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam 
prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živé-
mu. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre 
Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! Blahoslavení, ktorí prebývajú 
v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako 
inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa 
v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu 
udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. Ó Hospodine 
mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

 Žalm 84,2-5.11-13

21. marec              BOHOSLUŽBA – PROSTRIEDOK MILOSTI
Boží deň

„Šesť dní budeš pracovať, ale siedmy deň je dňom odpočinku pre Hospodina, 
tvojho Boha.“ Nie je to tvoj, ale Boží deň. Boh ho vyhradil pre seba. Od za- 
čiatku sveta ho považoval pre seba. „V šiestich dňoch stvoril Boh nebesá a zem  
a odpočinul v siedmy deň. Preto požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil 
ho.“ To znamená, že ho spravil svätým a oddelil ho pre bohoslužby. Ustanovil: 
Kým bude trvať slnko, mesiac, nebesia a zem, majú v tento deň ľudia sláviť 
služby Bohu, ktorý „nám dáva život, dýchanie a všetko.“


Poďte, vstupujeme do domu nášho Boha, kde bude dnešok vskutku vzývaný 

a oslavovaný v svätej radosti. Pritom Ho chceme prosiť, aby nás obdaril svo-
jou milosťou, ktorú potrebujeme. Chceme chváliť Jeho štedrosť, ktorou nás tak 
veľmi obdarúva. Amen.

22. marec              BOHOSLUŽBA – PROSTRIEDOK MILOSTI
O bohoslužbe

Začínaj bohoslužby presne a zbytočne ich nepreťahuj. V kázni sa zameraj na 
otázky, ktoré sa týkajú poslucháčov. Rozvíjaj svoje myšlienky v dobrom logic-
kom slede. Vyhýbaj sa prázdnym slovám a zvratom, aj keď sú práve v móde.


Keď metodisti spievajú, netrkajú sa, ani sa nesprávajú neprístojne, Nespie-

vajú rozvláčne ani ťažkopádne. Pred Bohom radšej stoja a chvália Ho radostne 
a dobromyseľne.

23. marec              BOHOSLUŽBA – PROSTRIEDOK MILOSTI
O speve

Spievaj pieseň tak, ako je napísaná, bez zmien alebo vylepšovania. Ak si sa 
ju naučil inak, zabudni na nesprávny nápev čo najrýchlejšie.

Dbaj, aby si chodieval do zhromaždenia čo najčastejšie. Nenechaj sa odradiť 
pre slabosť alebo únavu. Ak je návšteva zhromaždenia pre teba krížom, prij-
mi ho - a objavíš v tom požehnanie. Spievaj všetky piesne. Spievaj ich sviežo  
a odvážne. Nespievaj ospalo a bez záujmu, ale mocne pozdvihni svoj hlas. 

Spievaj zdržanlivo. Nekrič, aby ťa bolo počuť až von - rušíš tým súzvuk. 
Usiluj sa, aby sa všetky hlasy spojili do ľubozvučnej a čistej melódie.

Spievaj podľa taktu. Nech sa zvolí akékoľvek tempo, pridŕžaj sa ho. Nepo-
náhľaj sa, ale ani nezaostávaj. Dbaj, aby si nespieval príliš pomaly.

Spievaj s oduševnením. Pri každom slove piesne mysli na Boha. Tvojim 
cieľom má byť páčiť sa Bohu a nie sebe alebo niekomu inému. Preto sa naplno 
sústreď na zmysel toho, čo spievaš a dbaj, aby tvoje srdce neunášali tóny, ale 
aby si ho ty prinášal ako obeť Bohu.

24. marec                   KRÍŽ
Najlepšie ovocie rastie pod krížom.

„Pri Ježišovom stole stála Jeho matka, sestra Jeho matky, Mária Kleofášova 
a Mária Magdaléna. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, 
povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja mat-
ka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe.“ 

Ján 19,25-27
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25. marec                  KRÍŽ
Prečo je vo svete hriech

Prečo je vo svete hriech? Človek bol stvorený podľa Božieho obrazu. Nie je 
len materiálom, hrudou zeme, bez mysle či rozumu, ale dušou ako jeho Stvo-
riteľ. Je bytosťou vybavenou nielen mysľou a rozumom, ale aj vôľou, ktorá sa 
prejavuje rôznymi pohnútkami mysle. Táto koruna stvorenia dostala slobodu, 
silu, aby prispievala vlastnými želaniami a činmi, schopnosťou, aby prijala seba 
a volila si medzi dobrým a zlým. Áno, keby človek nebol vyzbrojený touto 
schopnosťou, všetko ostatné by bolo zbytočné. Keby nebol slobodnou a inteli-
gentnou bytosťou, pochopil by svätenie alebo akúkoľvek cnosť iba ako nejaký 
strom či blok mramoru. Má teda moc zvoliť si dobro alebo zlo. A vyvolil si zlo. 
Preto je vo svete hriech.

26. marec                   KRÍŽ
Vďačné srdce

Kto má nádej v Kristu a tým nesmrteľnosť, vzdáva za všetko Bohu vďaku. 
Vie, že vo všetkom, čo ho stretne, prejavuje sa Božia vôľa v Kristu Ježišovi. 
Preto všetko prijíma od Boha radostne a hovorí: „Božia vôľa je dobrá, či už 
dáva alebo berie. Nech je pochválené meno Pánovo.“ Naučil sa vystačiť si s 
tým, čo má.

Či sa mu dobre darí alebo má trápenie, či je zdravý alebo chorý, či žije alebo 
zomiera, ďakuje zo srdca Tomu, ktorý obracia všetko na dobré. Vie, že „každý 
dokonalý dar pochádza zhora“  (Jk 1,17).

Od Otca svetiel môže pochádzať iba dobré. Jeho ruke, ruke svojho verného 
Stvoriteľa sa zveril telom a dušou. „Pre nič nie je ustarostený“ (Fp 4,6), ale 
„naňho zložil všetky svoje starosti, lebo On sa oňho stará“ (1Pt 5,7). Vo všet-
kom nachádza pokoj v Bohu, lebo „s vďakou predkladá Bohu svoje žiadosti“ 
(Fp 4,6).


Skúšky nie sú nič iné ako zabalené požehnania.

27. marec                     DÔVERA V BOHA
Tomu, čo Boh činí teraz, porozumieš raz neskôr. Potom uvidíš, že všetko 

spravil dobre.

Ja však zostávam stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Povedieš ma pod-
ľa svojho zámeru a potom ma prijmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som  
s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce. Bohmi 

naveky bude skalou i údelom. Tí, čo sa od Teba vzďaľujú, zahynú. Zničíš každé-
ho, kto sa Ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, 
mám útočisko, preto zvestujem všetky Tvoje skutky.

Žalm 73,23-28

28. marec          DÔVERA V BOHA
Dôvera v Boha

Je ľahké dôverovať Bohu, keď Ho môžeme vidieť, keď sa prehľadne rysuje 
cesta pred nami. Keď sme však zo všetkých strán obkľúčení a nevidíme úniko-
vú cestu, je pred Bohom naša dôvera oveľa lepšia a príjemnejšia.


Pravý protestant verí v Boha, úplne dôveruje Jeho milosrdenstvu, bojí sa Ho 

detskou bázňou a miluje Ho celou dušou. Slúži Bohu v duchu a pravde. Za všet-
ko Mu ďakuje. Volá k Nemu srdcom i ústami v každom čase a na každom mieste. 
Ctí si Jeho sväté meno a Jeho slovo a slúži Mu verne po všetky dni svojho života. 

(Z listu jednému katolíkovi)

29. marec          DÔVERA V BOHA
Pevní v Bohu

Na univerzite som mal veľa študentov. Mal som s nimi veľa práce. Aký bol 
výsledok? Čo sa z nich stalo? Koľkí z nich si ešte spomenú na svojho učiteľa 
alebo na svojho Boha? - Boh však buď pochválený! Mal som niekoľko žiakov, 
ktorí sú dostatočnou odmenou za moju námahu. „Teraz žijem, keď oni stoja  
v Pánovi“ (1Tes 3,8).


Aj keď máš vždy nepriateľov, stačí, že máš jedného Priateľa, ktorý je moc-

nejší od všetkých. Nechaj Ho vládnuť vo svojom srdci.

29. marec           DÔVERA V BOHA
Odvaha viery

Pán Gordon, ktorému vďačím za veľa priateľských a veľkolepých láskavos-
tí, ma požiadal, aby som kázal. Vybral som si text z denného čítania: „Všetko, 
čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom“ (1J 5,4). Na skromnú predstavu kres-
ťanskej viery, ktorá sa mi v týchto slovách zjavila, hoci sú veľkou pravdou, rea-
goval celom vážne jeden vzdelaný a rozhľadený muž takto: „Keď to tak pôsobí, 
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potom musí mať kresťan viac odvahy ako Alexander Veľký.“

30. marec          DÔVERA V BOHA
Modlitba v čase pašií 

Ježiš, chudobný a ponížený, neznámy a zaznávaný, zľutuj sa nado mnou  
a pomôž mi, aby som sa nehanbil nasledovať Ťa.

Ježiš, nenávidený, prekliaty a prenasledovaný, zľutuj sa nado mnou a nedo-
pusť, aby som sa bál byť Tebe podobný.

Ježiš, zradený a predaný za hanebnú cenu, zľutuj sa nado mnou a daj, aby 
som bol pripravený byť taký, ako si Ty, môj Majster.

Ježiš, hanobený, obžalovaný a neprávom odsúdený, zľutuj sa nado mnou  
a nauč ma znášať protivenstvá hriešnikov.

Ježiš, odetý do rúcha viny a potupy, zľutuj sa nado mnou a nedovoľ mi hľa-
dať si svoju vlastnú česť.

Ježiš, urážaný, vysmievaný a opľúvaný, zľutuj sa nado mnou a daj, aby som 
trpezlivo naplnil beh života, ktorý je predo mnou.

Ježiš, ukrižovaný a potom krvou zaliaty, zľutuj sa nado mnou a nedaj, aby 
som sa stal maloverný v žiari hľadania domova.

Ježiš, tŕním korunovaný a vysmievaný, Pán Ježiš, obtiažený našimi hriechmi 
a prekliatím ležiacim na nás ľuďoch, zľutuj sa nado mnou.

Ježiš, osočovaný, zneužívaný, bitý, premožený ranami, bolesťou a pokore-
ním, zľutuj sa nado mnou.

Ježiš, ktorý visíš na dreve kliatby, vzdávaš sa tela a ducha, zľutuj sa nado 
mnou a daj, aby som sa podobal Tvojmu svätému, pokorenému a trpiacemu 
duchu. 

Amen.

Apríl

Každý, kto verí, nech sa raduje zo života.

1. apríl
Pieseň: Mé nitro jestiť Boží chrám              (prel. G. J. Maláč, ECM č. 281)

 
Mé nitro jestiť Boží chrám, v němž On sám přebývá.
Ó, Pane, zůstaň, zůstaň tam, ať duše zajasá!

Má duše nezná radosti větší nad Krista zjev.
On koná dílo milosti, tak, že v ní samý zpěv.

Svůj chrám On často navštíví, tu zplesám radostí.
Neb celé nitro zastíní svou slávou, milostí.

Přijď, Jezu, přijď a zjev se nám! Probuď si ty, kdož spí.
Dej život nový, víry plam, ať celý svět Tě zří!

2. apríl               V SPOLKU S BOHOM
Kto by chcel žiť nejaký bezvýznamný účel namiesto toho, aby slúžil 

Bohu?

Preto sa tým viac snažte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to 
budete robiť, nikdy sa nepotknete. Tak budete mať plne zabezpečený prístup do 
večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

2. Petra 1,10-11

3. apríl                V SPOLKU S BOHOM
Rozhodni sa!

Vlož si hlboko do srdca túto základnú pravdu: večnosť má oveľa väčší výz-
nam ako prítomnosť, neviditeľné je rovnako skutočné ako viditeľné. Tvoj več-
ný život bude závisieť od toho, ako sa teraz rozhodneš. Zvoľ si Krista a Jeho 
cestu a budeš naveky požehnaný; odmietni Ho a budeš navždy stratený.

Preto: Rozhodni sa!
Choď napravo alebo naľavo! Predstav si obidve možnosti aj s ich dôsled-
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kami: Kristus a Jeho jarmo, Jeho kríž a Jeho koruna, alebo satan so svojimi 
pokladmi, svojimi radovánkami, ale aj so svojim prekliatím. A teraz, keď vidíš, 
čo sa ti ponúka, pýtam sa: Čo urobíš? Čo chceš, korunu alebo kliatbu? Ak si 
zvolíš korunu, musíš byť pripravený vziať na seba aj kríž a jarmo, službu a bo-
lesti Kristove, ktoré k tomu patria.

Čo povieš? Chcel by si mať radšej prednosti a pohodlie hriechu a ísť cestou 
zatratenia? Alebo sa dáš celkom do služby Krista a tak si zabezpečíš korunu?

4. apríl                V SPOLKU S BOHOM
Posledný signál na prebudenie

Sú dva predpoklady, za ktorých môže prísť hriešnik ku Kristovi:
Úprimné uvedomenie si svojho hriechu a svojej biedy, a hlboká beznádej pri 

spoliehaní sa na samého seba či na niečo iné ako na Krista.
Ten, kto nevidí seba ako hriešnika, nespozná svojho Vykupiteľa. Zdravý ne-

potrebuje lekára. Hriech so všetkou svojou skazenosťou a ohavnosťou sa skrý-
va pred očami hriešnika. Duch Boží však strháva závoj z očí človeka a dáva 
mu poznanie hriechu. Zviditeľňuje a vynáša na svetlo temnotu a špinu hriechu  
a človeku dáva spoznať, ako je zašpinený a zohavený. Boží Duch nielen vynesie 
na svetlo vinu za hriech, ale hriešnika uvedie aj do bázne a nepokoja. A to je pre 
neho niečo ako posledný signál pred pekelnou priepasťou.

5. apríl              V SPOLKU S BOHOM
Posledná záchrana

Keď si hriešnik uvedomí svoje hriechy a nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí, 
začne hľadať pomoc a vyslobodenie. Jeho hľadanie však bude zbytočné, kým 
sa nepozrie na Krista. Môže sa pokúšať vzdať sa svojich hriechov, môže si dať 
predsavzatie, že prestane piť a bude triezvy, alebo že bude v inom zdržanlivý, 
a tak sa snažiť dostať z hriechov von. Môže navštevovať modlitebné hodiny, 
bohoslužby s kázňami a Večerou Pánovou, nenájde však v tom vyslobodenie. 
Hoci to všetko je veľmi dôležité a potrebné, ak hriešnik nehľadá viac, nenájde 
v tom pomoc. Len plnenie si povinností mu nemôže pomôcť. Skôr naopak, 
môžu ešte rozmnožiť jeho hriechy. Obrady a poriadky nemôžu pomôcť. Sú ako 
prázdne cisterny. Všetko mu hovorí: klopeš na nesprávne dvere. V nás nie je 
vyslobodenie. 

Keď je hriešnik v takomto biednom stave, zúfalstvo ho ženie k jedinému 
prameňu nádeje, ktorý ostal. Až teraz vzhliada ku Kristovi, lebo vidí, že len On 
mu môže pomôcť.

6. apríl              V SPOLKU S BOHOM
Dvere k životu

Kristus je pre hriešnika jediným prameňom nádeje. Zistil, že iba Kristus mu 
môže pomôcť. Všetky ostatné dvere sú pre jeho vyslobodenie z hriechu zatvo-
rené. Niet inej nádeje na záchranu ako prejsť cez tieto otvorené dvere.

Je to ako v obliehanom meste: všetky brány sú zabarikádované, otvorený 
ostal iba nepohodlný úzky priechod. Iba cez tento otvor možno z mesta unik-
núť. Ním musia prejsť všetci, ktorí si chcú zachrániť život. Nikdy by k nemu 
neprišli, keby bolo aj iné východisko.

Kým hriešnik nezanechá všetky ostatné spôsoby a nebude bezvýhradne dô-
verovať len Kristovi a neprijme Ho ako jediného Záchrancu, nebude ho môcť 
Kristus prijať.

7. apríl                V SPOLKU S BOHOM
Oddanosť

Kristus má pre nás veľa úloh, ktoré treba vykonať. Niektoré sú ľahké, iné 
ťažké; niektoré nám prinesú česť, iné posmech; niektoré zodpovedajú našim 
záľubám a danostiam, iné im odporujú. V niektorých sa môžeme páčiť Bohu 
aj sebe, v iných sa môžeme páčiť Bohu len vtedy, keď zaprieme samých seba.

Kristus nám však dá silu, aby sme všetko vykonali. Preto sa znova oddajme 
Bohu, Jeho milosti, a dôverujme Jeho zasľúbeniam.

8. apríl                V SPOLKU S BOHOM
Bez výhrad

Skúmaj, čo Ťa stojí byť Kristovým služobníkom, aby si získal dôkladný 
prehľad o všetkom, o čo v kresťanstve ide a aby si sa nepustil hlava – nehlava 
do niečoho neznámeho. 

Premýšľaj o tom, čo od teba Kristus očakáva a potom sa úplne poddaj Jeho 
vôli bez toho, aby si ešte pomyslel na akúsi zmes Jeho a Tvojich predstáv – to 
je neprípustné.

Choď ku Kristovi a povedz Mu: Pane Ježišu, ak ma prijímaš ako svojho 
služobníka, nebudem sa pridŕžať svojich predstáv. Predlož mi svoje podmienky 
a prikáž mi, čo chceš. Postav ma tam, kde je to podľa Teba dobré a správne. 
Chcem byť v Tvojom dome a Tvojím služobníkom, disponuj však so mnou 
podľa svojej vôle. Nechcem už viac patriť sebe, vo všetkom sa Ti poddávam.
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9. apríl                  V SPOLKU S BOHOM
Celkom sa oddaj Kristovi

Kristus ti pridelí miesto a úlohu. Uspokoj sa s tým, že Kristus určí Tvoju 
prácu aj Tvoju situáciu.

Nech sa mi stane, Pane, podľa Tvojej vôle. Pošli ma, kam chceš. A či už 
budem nádobou zo striebra alebo zlata, z dreva alebo kameňa, nech som vždy 
nádobou Tebe ku cti. Budem spokojný, nech bude z akéhokoľvek materiálu ale-
bo akéhokoľvek tvaru – vysoká alebo nízka, ušľachtilá alebo neuznávaná. Keď 
nemôžem byť hlavou, okom alebo uchom, teda jedným z významných a dôleži-
tých orgánov, dovoľ mi byť rukou alebo nohou – zo všetkých služobníkov môjho 
Pána tým najúbohejším, najmenším a najponíženejším.

Nie som už sám svoj, ale Tvoj.
Pošli ma, ku komu Ty chceš.
Nechaj ma viesť, alebo ma nechaj trpieť.
Použi ma pre seba, alebo ma nechaj bokom.
Vyvýš ma pre seba, alebo ma pre seba poníž.
Naplň ma, alebo ma nechaj prázdnym.
Daj mi všetko, alebo mi nedaj nič.
Pri slobodnom rozhodnutí a z celého srdca oddávam všetko Tvojej vôli  

a zaľúbeniam.
Amen.

10. apríl               RADOSŤ
Radujte sa zo všetkého, čo slúži Bohu ku cti a podporuje pokoj a pria-

teľstvo medzi ľuďmi.

Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša dobrotivosť 
nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! Pre nič nebuďte ustarostení, ale 
vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách 
a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia  
a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Filipanom 4,4-7

11. apríl              RADOSŤ
 Darovaná radosť

Kresťanská radosť je radosť v poslušnosti, to znamená radosť z toho, že mi-
lujeme Boha a žijeme podľa Jeho prikázaní. Nedržíme sa Jeho príkazov preto, 
aby sme tak splnili požiadavky zákona alebo svojou spravodlivosťou či nejaký-
mi skutkami dosiahli odpustenie a prijatie od Boha. Je nám odpustené a prijatí 
sme pre Božie milosrdenstvo v Ježišovi Kristovi. Nedržíme sa Jeho príkazov 
ani preto, aby sme si vlastnou poslušnosťou zabezpečili svoj život - aj ten nám 
už bol darovaný z Božej milosti. „Keď sme boli mŕtvi pre priestupky, oživil 
nás“ (Ef 2,5) a teraz „žijeme Bohu v Ježišovi Kristovi“ (R 6,11). Radujeme sa, 
že z milosti môžeme prežívať svoj život v svätej láske a radostnej poslušnosti. 
Vieme, že „sme Božiu milosť nebrali nadarmo“ (2K 6,1). Boh nás z vlastnej 
vôle zmieril so sebou. A preto ideme cestou Jeho príkazov v sile, ktorú nám dal 
On.

12. apríl               RADOSŤ
Viera v Krista

Viera v Krista nie je vecou zmýšľania alebo rozumu, bezduchého prikyvova-
nia, či nejakých predstáv - ale je postojom srdca.

Táto viera sa líši od apoštolskej viery v čase Ježišovho pobytu na zemi. 
Uznáva nevyhnutnosť a dôležitosť Jeho smrti a silu Jeho zmŕtvychvstania. 
Uznáva Ježišovu smrť ako jediný a dostačujúci prostriedok na záchranu ľudí 
pred večnou smrťou. Uznáva Jeho zmŕtvychvstanie ako znovuzrodenie nášho 
života a našej nesmrteľnosti.

Kresťanská viera nie je teda iba prikývnutie na celé evanjelium Kristovo, 
ale aj úplná dôvera v zásluhy Jeho života, Jeho smrti a Jeho zmŕtvychvstania  
a spočinutie v Ňom, lebo sa stal našim zmierením a životom, vydaný bol za nás 
a žije v nás.

Viera je pevná dôvera človeka v Boha - že zásluhou Krista sú jeho hriechy 
odpustené a že je zmierený s Bohom. Viera ďalej znamená byť v blízkosti Toho, 
„ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpe-
ním“ (1K 1,30) – našou spásou.
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13. apríl               RADOSŤ
Veľkonočná pieseň: Skutočne vstal Kristus Pán!

             (prel. Ľ. Fazekaš, Sionská pieseň č. 110)
Skutočne vstal Kristus Pán!
Radostne znie z všetkých strán,
nebom, zemou počuť ples:
Víťazstvo nám dal Boh dnes!

Dielo spásy dokonal,
z hrobu vyšiel ako Kráľ.
Slnce z mrakov vychodí,
svitol nám deň slobody.

Víťazstvom sa skončil boj,
ó, smrť, kde je osteň tvoj?
Zdvihni hlavu, Boží ľud,
plesaj, dobrej mysle buď!

Choď ta, kde ťa vedie Pán,
nedbaj na žiaľ, množstvo rán.
Verne za Ním nes svoj kríž,
raz sa v sláve zobudíš.

14. apríl               RADOSŤ
Radosť pre všetkých

Viera je láska, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Je najšťastnejšou a naj-
radostnejšou vecou na svete, ktorá sa nezlučuje so zlou náladou, mrzutosťou, 
bezcitnosťou a všetkým, čo nezodpovedá Ježišovej mierumilovnosti, dobrote  
a priateľskosti.


Pre kresťana je radosťou pôsobiť druhým dobro každého druhu. Ako sveto-

občanovi mu ide aj o šťastie všetkých ľudí.

15. apríl            SLOBODA
Láska k slobode je ozdobou smrteľného bytia.

Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa zno-
va zapriahnuť do jarma otroctva. V Kristu Ježišovi má moc viera činná skrze 
lásku. Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze, a to: Milovať budeš svojho 
blížneho ako seba samého! Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. Ovocie 

Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, 
miernosť, sebaovládanie. 

Galaťanom 5,1-23a (výber: 1,6,14,18,22-23a)

16. apríl            SLOBODA
Sloboda

Kde neexistuje sloboda, tam nemôže byť ani mravné dobro alebo zlo, cnosť 
ani zvrhlosť. Mravné zásady fungujú len tam, kde inteligentná bytosť vie, čo je 
dobré, miluje to a rozhoduje sa pre to. Aj neresť je len tam, kde človek vie, čo 
je zlo, má ho rád a rozhoduje sa preň.


Je iba jedna cesta k víťazstvu: prekonaj svoje ctižiadostivé túžby - a preko-

náš svoj strach. Lebo kým si otrokom, si aj zbabelcom. Preto buď slobodný! 
Inak nemôžeš byť odvážny. A neprestajne sa modli!

17. apríl            SLOBODA
Rozhodovanie

Niekedy sa pýtame: „Ako mám vedieť, aká je Božia vôľa? Tento problém je 
asi bezvýznamný, keď sa ním Písmo výslovne nezaoberá.“ Na to odpovedám: 
„Písmo ti dáva všeobecne platné pravidlo, ktoré možno aplikovať na každý jed-
notlivý prípad: Božia vôľa je naše posvätenie.“ Boh chce, aby sme boli vnú-
torne aj navonok svätí, aby sme bolí a vždy sa tak aj správali. Vtedy stojíme 
na pevnom základe. To je jasné ako slnečný lúč. Ak potom chceme vedieť, aká 
je Božia vôľa v danom prípade, stačí obrátiť sa len na toto všeobecne platné 
pravidlo.

18. apríl            SLOBODA
Sloboda, akú dáva Boh

Vzdorujem každej slobode – okrem slobody milovať Boha a slúžiť Mu. Ne-
bojím sa žiadnej zviazanosti – okrem zviazanosti s hriechom.


Božia múdrosť sa prejavuje v tom, že nenarúša prirodzenosť človeka, keď 

ho vyslobodzuje a že slobodu, ktorú mu dáva, neodoberá.
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19. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Daj Bohu všetko, čo máš

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia 
hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova  
a vhodila dve drobné mince, dovedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal 
im: Amen, vravím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, kto-
rí hádzali do pokladnice. Všetci tam dal zo svojho prebytku, ona však pri svojej 
chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie.

Marek 12,41-44

20. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Získaj všetko, čo môžeš (1)

Prvé pravidlo znie: „Získaj všetko, čo môžeš.“ Je našou povinnosťou nado-
budnúť toľko, koľko sa dá. Pritom myslime na to, aby sme nenakupovali pri-
draho, aby sme neplatili priveľa. Peniaze však nemáme získavať na úkor života 
ani na úkor svojho zdravia (čo je v skutočnosti to isté). Preto náš zisk a práca 
nemajú byť na úkor nášho zdravia. Nemáme vykonávať ani také zamestnanie, 
ktoré uberá čas na jedlo a spánok. Niektoré zamestnania sú vyslovene nezdra-
vé. Iné škodia len ľuďom so slabšou telesnou sústavou. Nesmieme sa zmieriť 
s takou prácou, ktorá sa nášmu rozumu a skúsenosti zdá byť škodlivá pre naše 
zdravie. Vieme predsa: „Život je viac ako pokrm a telo viac ako odev“. Ak takú 
prácu vykonávame, mali by sme zvážiť, či by nebolo lepšie zmeniť zamestnanie 
a ochrániť si tak svoje zdravie.

21. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Získaj všetko, čo môžeš (2)

Máme získavať, koľko vládzeme, avšak tak, aby sme tým neuškodili ani 
duši ani telu. V každom prípade si musíme zachovať zdravú vnútornú rovnová-
hu. Preto nemáme podnikať v takej oblasti, ani uzatvárať také obchody, ktoré 
odporujú zákonu Božiemu alebo zákonom našej krajiny. Sem patrí aj podvádza-
nie pri odvodoch daní a cla. Je to totiž taký istý hriech, ako keby sme priamo 
okrádali svojich spoluobčanov.

Existujú aj také živnosti, ktoré nemôžeme vykonávať s dobrým svedomím, 
hoci sú legálne. Sú to napríklad práce, ktoré zvádzajú na podvod a klamstvo, 
alebo ktoré pripúšťajú obchodné praktiky nezlučiteľné s dobrým svedomím.

22. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Získaj všetko, čo môžeš (3)

Máme získavať, koľko vládzeme, ale bez poškodenia našich blížnych. 
Nesmieme a nemôžeme tak robiť, keď „milujeme svojho blížneho ako seba 
samého“. Nesmieme si prisvojiť výnos jeho poľností alebo jeho nemovitosti  
a domy cez hry, navýšením účtov (napr. za lekársku pomoc, právne zastupo-
vanie a pod.) alebo zakázanými úžerníckymi úrokmi. Neprípustné sú aj zá-
lohované pôžičky. Bratskej láske odporuje aj predaj tovaru pod trhovú cenu  
s účelom zruinovania živnosti svojho konkurenta a podpory svojej vlastnej. 
Taktiež nesmieme odlákať a zamestnať jeho pracovníkov, na ktorých je odká-
zaný. Nikto si nemôže prisvojiť majetok svojho blížneho bez toho, aby s ním 
súčasne nezískal pekelné zatratenie!

23. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Získaj všetko, čo môžeš (4)

Ten, kto vykonáva svetské povolanie, musí vo vzťahu k peniazom zacho-
vávať prvé a najdôležitejšie pravidlo kresťanskej múdrosti: „Získaj všetko, čo 
môžeš.“ Získaj všetko, čo môžeš čestnou usilovnosťou. Svoje povolanie vyko-
návaj veľmi svedomite. Nestrácaj čas! Keď rozumieš sám sebe a svojmu vzťahu 
k Bohu a ľuďom, vieš, že nemáš strácať čas. Keď rozumieš správne svojmu 
povolaniu, nebudeš mať čas nazvyš. Každá úloha si vyžiada celý deň i každú 
hodinu. Ak prijímaš vážne toto pravidlo, nezostane ti ani chvíľka pre pocha-
bé a nepotrebné rozptyľovanie. Vždy máš na práci niečo lepšie, čo ti prinesie 
zisk. „Čokoľvek robíš, rob z tej duše ako Pánovi.“ Pracuj tak rýchlo, ako sa dá. 
Len nijaké zbytočné prieťahy! Nijaký odklad zo dňa na deň alebo z hodiny na 
hodinu! Nič neodkladaj na zajtra, čo môžeš urobiť dnes! Pracuj tak dobre, ako 
najlepšie vieš! Pri práci nespi! Venuj jej celú svoju energiu! Neľutuj námahu! 
Nič nerob napoly alebo nedbalo a povrchne! Nikdy s prácou nemeškaj, dokonči 
ju s precíznosťou a trpezlivosťou!

24. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Získaj všetko, čo môžeš (5)

Získavaj vo svojom povolaní toľko, koľko zvládneš so svojím rozumom, 
ktorý ti dal Boh. Je divné, že málokto tak robí, väčšina ide po vyšliapaných 
chodníčkoch svojich predkov. To však, čo robia ľudia nepoznajúci Boha, nie je 
pre teba smerodajné. Pre kresťana je na škodu, ak ich neprekoná vo všetkom, 
čo vezme do rúk. Mal by si sa neustále učiť z vlastných a cudzích skúseností,  
z čítania a uvažovania, aby si všetko, čo máš urobiť, urobil dnes lepšie ako 
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včera. Nezabúdaj uvádzať do praxe to, čo sa učíš, a čo najlepšie využiť všetko, 
čo máš k dispozícii.

25. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Ušetri všetko, čo môžeš

Keď získaš múdrosťou a neúnavnou usilovnosťou všetko, čo vládzeš, po-
tom nezabudni na druhé pravidlo kresťanského hospodárenia: „Ušetri všetko, 
čo môžeš!“ Nehádž vzácne dary do mora. nevyhadzuj peniaze za nepotrebné 
veci. To je to isté, akoby si ich hádzal do mora. Nevydávaj nič pre naplne-
nie žiadostivosti tela, žiadostivosti očí a vystatovanie sa blahobytom (1J 2,16). 
Každodenná skúsenosť učí: čím viac sa poddávame svojim túžbam, tým budú 
väčšie a početnejšie.


Vpravde je bohatý ten muž, ktorý má pre seba a svoju rodinu dosť prostried-

kov na život a nejaké dobré príjemnosti a popritom niečo ušetrí aj pre chudob-
ných.

26. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Rozdávaj všetko, čo môžeš (1)

Ak sa niekto dostane až tak ďaleko, že „získa a usporí všetko, čo môže“  
a pri tom sa zastaví, nech si nemyslí, že už všetko dosiahol. Nič to neznamená, 
ak nejde ďalej a nezameria sa na vyšší cieľ. Nemožno o niekom povedať, že 
sporí, ak iba hromadí imanie. To je to isté, akoby ho hodil do mora alebo za-
kopal do zeme, či len opatroval vo svojom trezore alebo banke. Nepoužívať ho 
je ako premárniť ho. Ak si získal všetko, čo sadalo, ak si ušetril všetko, čo si 
mohol, potom použi tretie pravidlo: Rozdaj všetko, čo môžeš!

Pamätaj: Keď ťa Pán neba a zeme povolal k životu, neurčil ťa za vlastníka, 
ale za správcu. Teda nie dal, ale zveril ti na nejaký čas určité imanie. Výhradné 
vlastnícke právo zostáva Bohu - nemôžeš ho zrušiť. Ani ty nepatríš sám sebe, 
ale Jemu, takisto všetko, čo máš, je Božím vlastníctvom. Boh ti povedal celkom 
jasne, ako ho máš používať – pre Neho, aby to bola svätá, Jemu príjemná obeť. 
Boh zasľúbil, že túto tvoju službu odmení večnou slávou.

27. apríl         ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Rozdávaj všetko, čo môžeš (2)

Konaj dobro podľa svojich finančných možností! Rozdaj, koľko môžeš – 
Boh ti pomôže! Ak netrpíš nedostatkom, rozdávaj! Nebudeš preto chudobnejší. 

Nerob to však z povinnosti a nedobrovoľne! Neboj sa, nebudeš ťahať za kratší 
koniec. Požičiavaš Bohu, On to rozmnoží. Keď týždenne zarobíš iba tri šilingy 
a z tejto sumy daruješ jednu peny, nebude ti chýbať. To však neplatí tebe, ktorý 
máš za týždeň desať alebo pätnásť šilingov a z nich daruješ iba jednu peny! 
Také veci ma zarmucujú. Hanbím sa za teba, ak sa ty nehanbíš. Vždy dávaj  
v pomere k tomu, čo máš!

28. apríl         ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Konať dobro

Najväčšia hlúposť pod slnkom je spoliehať sa, že nás bohatstvo urobí šťast-
nými.


Bohatstvo a šťastie bývajú zriedka pod jednou strechou.


Veríme, že láska je liek pre život, neomylný uzdravujúci prostriedok na všet-

ko zlo vo svete, na všetko utrpenie a starosti ľudí. Tam, kde ešte účinkuje, kráča 
ruka v ruke cnosť a blaženosť.

Kým človeku nedá niekto podnet, nebude robiť nič dobré. Čím viac pod-
netov však vyvolá svojou závislosťou od Kristovho evanjelia, tým viac dobra 
bude konať. Čím viac dobra vykoná, tým viac podnetov poskytne.

29. apríl          ZAOBCHÁDZANIE S PENIAZMI
Peniaze ako cesta k cieľu

Je jasné, že obchody sa musia uzatvárať a že bude stále veľa ľudí, ktorí sa 
tým budú zaoberať a živiť. Patríš k nim? Si aktívny vo svete obchodu alebo 
v inej živnosti? Predpokladám, že vo výsostnej, inak by si jej nevenoval svoj 
čas, námahu a prostriedky. Zarábaš peniaze a určite by si bol rád, aby sa ti stále 
darilo. Nemal by to byť ale tvoj najvyšší cieľ. Zhromažďovanie zlata a striebra 
ako samoúčel je bláznivé a absurdné. Je také nezmyselné ako zbieranie pavú-
kov alebo krídel motýľov. Mal by si to vidieť iba ako prostriedok na vyšší účel. 
Aký? Radosť zo života, pokoj, záľuby, dobrý a spokojný život?


Nemôžem pomôcť mladej dáme. Súhlasí síce s mojimi predpokladmi, avšak 

pridŕža sa svojich vlastných záverov. – Kto vie uniesť bohatstvo? Kto vie získa-
vať peniaze bez toho, aby strácal v istej miere milosť? Som si istý, že keby bola 
taká chudobná, ako si ty, dala by si poradiť.
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30. apríl         MODLITBA
Modlitba

Osloboď nás od starostí tohto sveta, od všetkej nedôvery voči milostivému 
Božiemu konaniu, od všetkého reptania nad niečím, čo nás práve postihlo. Nauč 
nás za všetko ďakovať a dôverovať, že všetko múdro spravuješ, že to je len pre 
naše dobro.

Do Tvojich rúk odovzdávame telo i dušu, ktoré milostivo opatruješ.
Súčasne Ťa, milý Bože, prosíme o blaho celého sveta. Maj zľutovanie s po-

chabosťou ľudí. Vysloboď ich z ich utrpenia a odpusť im ich viny. Vypočuj vola-
nie stvorenstva zo všetkých končín a priveď ľudstvo k nádhernej slobode Božích 
detí.

Amen.

Máj

Priveľmi sa pozeráš do seba a primálo nahor.

1. máj
Pieseň: Aj, cíl můj určen jest            (prel. F. Pelikán, ECM č. 6)
 
Aj, cíl můj určen jest, vždy Boha chváliti.
A bludné duše z hříšných cest ku Pánu vábiti.

Sloužiti době své Pán mne i tebe zve.
Po vůli Jeho jen se ptej, ji denně konat dbej!
Mne vyzbroj dbalostí, bych v cnostech Tvých živ byl.
A obdař zvláštní stálostí, bych chval Tvých zasloužil.

Bdít pomoz, modlit se, na Tebe spoléhat!
Mne ujisť, že když zradím Tě, navěky budu lkát.

2.  máj          BOŽÍ DUCH
Nevystatujem sa výnimočným poznaním ani darmi Svätého Ducha – ni-

čím, čo by si každý kresťan nemohol a nemal vyprosiť, očakávať a prijať.

V cirkvi niektorých ustanovil Boh: Najprv apoštolov, po druhé prorokov, po 
tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať 
a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú 
azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdra-
vovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? Usilujte sa však ešte  
o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.

A keby som rozdal všetok svoj majetok a keby som obetoval svoje telo, aby 
som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Teraz teda zostáva 
viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

1. Korinťanom 12,28-31 . 13,3.13

3.  máj          BOŽÍ DUCH
Dvojaké pôsobenie milosti

Pod Božou milosťou sa niekedy rozumie neobmedzená láska a nezaslúžené 
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milosrdenstvo, ktorými som pre Krista ja, hriešnik, teraz zmierený s Bohom. 
Niekedy však milosť označuje aj Božiu moc, ktorá oboje „pôsobí v nás, aby 
sme aj chceli, aj konali podľa Jeho dobrej vôle“. Hneď, ako sa našej duši zjaví 
Božia milosť ako odpúšťajúca láska, získava v nej miesto ako moc Svätého 
Ducha. Prostredníctvom Boha teraz môžeme konať to, čo je nemožné pre ľudí. 
Teraz môžeme správne riadiť svoj život a konať všetko vo svetle a v moci lásky 
- pre Krista, ktorý nás posilňuje.

4. máj          BOŽÍ DUCH
Prečo potrebujeme Svätého Ducha

Tak, ako má Boží Syn všetku zásluhu na tom, čo pre nás urobil a vytrpel, 
je aj všetka moc v Božom Duchu. Každý, kto verí a je zachránený, musí prijať 
Svätého Ducha. To je podstatné a potrebné pre každého kresťana – nie preto, 
aby mohol robiť zázraky, ale aby prinášal celkom normálne ovocie: vieru, po-
koj, radosť a lásku.

Hoci nikto na svete nevie vysvetliť, ako pôsobí Boží Duch v duši človeka, 
musí každý, kto prináša Jeho ovocie, spoznať a cítiť, že ho spôsobil Boh v jeho 
srdci. Niekedy vplýva Duch na rozum. Otvára a osvecuje ho. Zjavuje a „skúma 
všetko aj Božie hlbiny“ (1K 2,10). Inokedy vplýva na vôľu. Zdržiava ľudí od 
zlého, smeruje ich k dobrému a vdychuje im dobré myšlienky.

Je teda vždy isté, že pravá viera aj celé dielo spásy, každá dobrá myšlienka, 
každé dobré slovo a každý dobrý skutok je ovplyvnený Božím Duchom.

5. máj          BOŽÍ DUCH
Svedectvo Ducha

Úlohou metodistov je jasne pochopiť, vysvetliť a obhajovať učenie o sve-
dectve Svätého Ducha. Túto veľkú pravdu evanjelia, ktorá sa v priebehu rokov 
takmer vytratila a zabudla, opäť našli vďaka zvláštnemu Božiemu požehnaniu 
pri hľadaní v Písme a potvrdili ju skúsenosťami Božích detí.

Čo je svedectvo Ducha? Boží Duch nám dosvedčuje, že „sme Božie deti“. 
Bezprostredným následkom tohto svedectva je „ovocie Ducha“, a to „láska, 
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť“. Svedectvo nemôže byť 
bez tohto ovocia.

6. máj          BOŽÍ DUCH

Vnútorná skúsenosť

Svedectvo Ducha je vnútorná skúsenosť veriacich, ktorou bezprostredne do-
svedčuje Boží Duch ich duchu, že sú Božie deti.

Na potvrdenie tohto biblického učenia sa musí vziať do úvahy skúsenosť 
Božích detí – nie dvoch - troch alebo niekoľkých, ale skúsenosť veľkého zá-
stupu, ktorý nik nemôže zrátať. Je v pravde dnes takisto ako predtým dokázaný 
„oblakom“ živých a mŕtvych „svedkov“ a potvrdený ich, ale aj mojou skúse-
nosťou. Duch sám svedčí môjmu duchu, že som Božie dieťa. Ubezpečil ma  
o tom. Okamžite som zvolal: „Abba, milý Otče!“ Toto som urobil (tak, ako 
aj vy) oveľa skôr, ako som uvažoval o ovocí Ducha, alebo si ho uvedomoval. 
Týmto svedectvom som dosiahol lásku, radosť, pokoj a všetko ostatné ovocie 
Ducha.

7. máj          BOŽÍ DUCH
Svedectvo Ducha

Ťažko nájdeme v ľudskej reči slová, ktorými by sme vyjadrili hĺbku Bo-
žích vecí. V skutočnosti niet slov, ktoré by primerane vyjadrovali, čo prežívajú 
Božie deti. Môžeme však povedať, že svedectvo Ducha je vnútorná záležitosť 
duše, ktorou Boží Duch bezprostredne dosvedčuje môjmu duchu, že som Božie 
dieťa. Dosvedčuje, že si ma Ježiš Kristus zamiloval, a preto dal seba za mňa, 
zmazal všetky moje hriechy a ja, práve ja, som teraz zmierený s Bohom.

8. máj          BOŽÍ DUCH
Ovocie Ducha

Nech si nikto nemyslí, že by sa mohol uspokojiť so svedectvom Ducha, kto-
ré zostane bez ovocia, lebo ak Boží Duch naozaj dosvedčuje, že sme Božie deti, 
musí nasledovať ovocie Ducha: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrotivosť, vernosť, miernosť, sebaovládanie. V čase silného pokušenia môže 
byť toto ovocie prechodne skryté - podstata však ostáva zachovaná aj za ten-
kým závojom. Radosť v Svätom Duchu môže byť v hodine skúšky veriacemu 
odobratá; radosť, ktorá prichádza po skúške, býva potom oveľa väčšia.

Nikto by sa nemal uspokojiť s ovocím Ducha bez svedectva. Má predchá-
dzať radosť, lásku, pokoj - avšak nie ako nejaká predstava, ale naozaj od Boha. 
Boh môže vo svojej milosti darovať zhovievavosť, láskavosť, vernosť, mier-
nosť a sebaovládanie v určitej miere ešte skôr, ako máme svedectvo o tom, že 
sme Božími deťmi. Nemáme však pri tom zastať. Ak tak spravíme, ohrozujeme 
svoju dušu. Ak sme múdri, voláme neprestajne k Bohu, až kým Jeho Duch ne-
zvolá v našom srdci: „Abba, milý Otče!“ To je právo všetkých Božích detí. Bez 
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toho nemôžeme mať istotu, že sme Jeho deti. Bez toho nemáme trvalý pokoj  
a nemôžeme sa vyvarovať zmätku pochybností a strachu.

9. máj                CIRKEV
Krst nás nezachráni, ak smerujeme svoj život k Nemu, robíme pokánie, 

veríme a poslúchame evanjelium. Poskytuje nám teraz vstup do cirkvi a 
raz do blaženosti.

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď 
ho uvideli, klaňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a riekol im: 
Daná je mi všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte učeníkov vo 
všetkých národoch, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich 
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky 
dni, až do konca sveta. 

Matúš 28,16-20

10. máj               CIRKEV
Krst 

Mnohí si myslia, že krst je rozhodujúci pre záchranu človeka. Ja však ho-
vorím, že krst sám osebe vôbec nie je nevyhnutný! Keby bol, tak by musel ísť 
do zahynutia každý kvaker a tomu nemôžem veriť. Pre objasnenie: k spaseniu 
treba len jedno - zmýšľanie, aké mal Ježiš Kristus. Želal by som si, aby úsilie 
smerovalo k niečomu lepšiemu ako len k otázke, či niekoho radšej ponoriť ale-
bo pokropiť.

Za to sa nebudem zodpovedať pred Bohom. Svoj čas však môžem využiť 
na to, aby som šíril Jeho lásku medzi ľuďmi. Alebo mám miesto toho napá-
dať alebo brániť niektoré cirkevné úkony? Som povolaný do inej služby. Mo-
jou službou nie je „vyrábať“ anglikánov alebo baptistov, ale kresťanov – ľudí  
s vierou a láskou.

11. máj              CIRKEV 
Ani živá duša bez spoločenstva

Chcel by som poukázať na to, že kresťanstvo je vo svojej podstate spoločen-
ským náboženstvom. Kto z neho robí náboženstvo jednotlivcov, iba mu škodí. 
Pod kresťanstvom rozumieme uctievanie Boha, ktorý sa prostredníctvom Ježiša 
Krista zjavil ľuďom. Keď nazývam kresťanstvo spoločenským náboženstvom, 
nemyslím tým, žeby neobstálo bez spoločenstva, ale že bez neho vôbec nemôže 

obstáť. Kresťania nemôžu žiť bez spoločenstva a styku s inými. Ak by to tak 
bolo, potom by smerovanie kresťanstva do náboženstva jednotlivcov bolo urči-
te jeho zničením.

12. máj               CIRKEV
Láska k cirkvi

Každý kresťan by mal usilovne pracovať pre svoju cirkev; ísť jej vždy s lás-
kou v ústrety a želať jej pokoj a rast. S rovnakým úsilím by sa mal neprestajne 
modliť za svoj zbor, do ktorého patrí a za cirkev na celom svete. V modlitbe 
má bojovať s Bohom a prosiť za rozšírenie svojej služby a za posilnenie bra-
tov. Najväčšie úsilie má však venovať láske, kráľovnej všetkých darov milos-
ti, najväčšej dokonalosti na zemi, pravej vernej podobe neviditeľného Boha tu 
dole medzi ľuďmi ako aj hore medzi anjelmi. Lebo Boh je láska a kto zostáva  
v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.

13. máj                CIRKEV
Jednota v mnohosti

Neverím, že anglikánska cirkev alebo metodisti alebo akékoľvek iné spo-
ločenstvo je „pravou cirkvou Kristovou“, pretože tá je iba jedna a patria k nej 
všetci úprimne veriaci na celej zemi. Pre mňa je každé spoločenstvo skutočne 
veriacich odnožou pravej Kristovej cirkvi.


Ak vyhradzujeme pravú vieru len tým, ktorí k nám patria, ukazuje to na úz-

koprsosť nášho ducha a tej by sme sa mali vyvarovať, či skôr ňou opovrhovať.

14. máj                CIRKEV
Cirkevná príslušnosť

Každý kresťan musí byť členom jestvujúceho zboru alebo cirkvi a to preto, 
lebo je to prirodzené. Nikto ho však nesmie nútiť, iba jeho vlastné svedomie, 
aby dal prednosť určitému zboru alebo určitému spôsobu bohoslužieb. Dobre 
poznám všeobecný názor, že miesto nášho narodenia určuje cirkev, do ktorej by 
sme mali patriť. Podľa toho by mal každý, kto sa narodí v Anglicku, patriť do 
anglikánskej cirkvi a aj Boha vzývať podľa spôsobov tejto cirkvi. Ja sám som 
kedysi horlivo obhajoval toto stanovisko. Dnes však vidím veľa dôvodov, ktoré 
tlmia moju horlivosť. Obávam sa, že tento názor je spojený s problémami, ktoré 
nemôže prekonať žiadny mysliaci človek. Jeden z nich – a nie najmenší – je 
tento: Reformácia by nás nikdy nebola oslobodila spod pápežstva, keby bolo 
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platilo toto pravidlo, lebo celkom ruší právo na samostatný úsudok – a na ňom 
spočíva celá reformácia.

15. máj               CIRKEV
Otvorený pre všetkých

Nejestvuje žiadne iné náboženské spoločenstvo okrem metodistického, ktoré 
by nevyžadovalo pri prijímaní človeka stotožnenie sa s názormi spoločenstva. 
Tu je rozhodujúca iba jeho túžba zachrániť si dušu. Poobzeraj sa: nemôžeš byť 
prijatý do anglikánskej cirkvi alebo spoločenstva presbyteriánov, novokrsten-
cov, kvakerov, či do iného spoločenstva bez toho, aby si zastával rovnaký názor 
ako oni a praktizovali rovnaký spôsob bohoslužby. Iba metodisti netrvajú na to 
či onom názore, ale „myslia a nechajú iných myslieť“. Nevyžadujú zvláštnu bo-
hoslužobnú formu, môžeš sa pridŕžať svojho doterajšieho spôsobu bohoslužby, 
nech je akýkoľvek.

16. máj           BOŽIA VEĽKOSŤ
Tri sviečky – jedno svetlo

Vieš, že existuje svetlo vychádzajúce zo slnka alebo iného svetelného zdro-
ja. Nevieš však pochopiť podstatu, druh, ani spôsob jeho šírenia. Ako prichádza 
z Jupitera na Zem za osem minút, 200 000 míľ za okamih? Ako prenikajú lúče 
sviečky okamžite do každého kúta, keď ju prinesieme do miestnosti? Zapáľ tri 
sviečky a – bude len jedno svetlo. Vysvetli mi to a ja ti potom vysvetlím Božiu 
trojjedinosť. 

Vedomie o trojjedinom Bohu je prepletené s celou pravou kresťanskou vie-
rou.

17. máj           BOŽIA VEĽKOSŤ
Boh je všade

Na celom svete nie je miesto – ani vnútri ani mimo hraníc stvorenstva –, kde 
by nebol Boh.

Toto je také ohromujúce poznanie, že ľudský rozum ho vo svojom obme-
dzení nie je schopný pochopiť. Môžeme povedať: veľký a večný, všemocný 
Duch je bezhraničný vo svojej moci, svojom čase a svojej sile. Hoci vo svo-
jom chabom rozume čiastočne chápeme a podľa toho hovoríme, že Boh býva 
v nebesiach, v skutočnosti musíme priznať, že Ho nemôžu obsiahnuť nebesia 
všetkých nebies, a predsa je prítomný v každom kúte svojej kráľovskej oblasti. 
Celý vesmír je Jeho príbytkom.

18.  máj               EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Pre všetky názory, ktoré sa nedotýkajú koreňov kresťanskej viery, pla-

tí: Myslieť a nechať myslieť.

Ja som dobrý pastier: Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná 
Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré 
nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím vodiť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno 
stádo a jeden pastier.

 Ján 10,14-16

19. máj                EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Spoločenstvo viery

Neosobujem si právo nútiť niekoho, aby veril mojim spôsobom, hoci si mys-
lím, že je skutočne prvokresťanský a apoštolský. Moje presvedčenie však nie 
je meradlom pre druhých. Preto sa nepýtam človeka, s kým chcem mať spolo-
čenstvo v duchu kresťanskej lásky: „Patríš do mojej cirkvi, do môjho zboru? 
Považuješ za správny takýto spôsob vedenia cirkvi a rovnaké cirkevné úrady 
ako ja? Používaš tie isté spôsoby modlitby ako ja?“ Ani sa nepýtam: „Prijímaš 
Svätú Pánovu večeru rovnakým spôsobom ako ja?“ Nechcem vedieť ani to, či 
je so mnou zajedno v otázke krstu, krstného otca, spôsobu krstu alebo v otázke 
veku vhodnom na krst. Napokon sa ani nepýtam (tak veľmi som si istý svojím 
vlastným názorom), či vôbec uznáva krst a Svätú Pánovu večeru. To všetko 
nechávam zatiaľ bokom! O tom budeme hovoriť vo vhodnejšej chvíli - ak bude 
treba. Dnes sa pýtam iba:

„Je tvoje srdce ku mne rovnako úprimné ako moje voči tebe? Ak je tak, podaj 
mi ruku. Nedovoľme rušiť rozdielnym názorom a stanoviskám naše spoločné 
Božie dielo. Miluješ Boha, slúžiš Mu? To stačí. Podávam ti pravú ruku na znak 
našej jednoty.“

20. máj                EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Sprostredkovať mier

Našim cieľom musí byť sprostredkovanie mieru medzi tými ľuďmi, ktorí sa 
škriepia pre veci viery. Dôležitým krokom na tejto ceste je privádzať dobromy-
seľných ľudí k vzájomného porozumeniu. Veľmi veľa sporov má svoj pôvod  
v hlúpom nedorozumení. Často žiadna strana, ktoré sú v spore, nevie, čo si 
myslí protivník. To vedie k prudkým hádkam, jeden druhého napáda, hoci  
v skutočnosti niet medzi nimi rozdielu. A predsa nie je ľahké presvedčiť ich 
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o tom, najmä vtedy, keď sú veľmi rozrušení. Je to však možné vtedy, keď sa 
nespoliehame na seba, ale sa celkom spoľahneme na Toho, ktorý všetko môže. 
Boh rýchlo rozoženie mraky, osvieti im srdcia a spôsobí, že si navzájom poro-
zumejú „v pravde, ktorou je Ježiš“!

21. máj               EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Sústrediť sa na podstatné

Každý múdry človek poskytne svojim blížnym rovnakú slobodu myslenia, 
akú vyžaduje pre seba. Taktiež im nebude vnucovať svoj názor, lebo ani on by 
nechcel, aby mu vnucovali svoj. Je trpezlivý k tým, čo zastávajú iné názory a ak 
by sa chcel s niekým spojiť v láske, kladie mu iba jednu otázku: „Je tvoje srdce 
voči mne rovnako úprimné ako moje voči tebe?“


Dr. Potter, vtedajší biskup z Canterbury, významný a dobrý človek, dal mi 

takmer pred päťdesiatimi rokmi radu, za ktorú som neustále vďačný Bohu: „Ak 
chceš byť naozaj užitočný, nemrhaj svoj čas a silu na boj alebo proti veciam, 
ktoré sú zásadne sporné. Väčšmi bojuj proti očividným nerestiam a pričiň sa tak 
o dôležité posvätenie!“

22. máj                EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Rozličné reči

Je pravda, že všetci veriaci nehovoria rovnakou rečou. Nemožno to však 
od nich ani očakávať, bola by to nerozumná požiadavka. Veľa okolností môže 
viesť k tomu, že sa vo svojom vyjadrovaní navzájom líšia. Rozdiel vo vyjad-
rovaní však neznamená rozdiel v zmýšľaní. Rôzni ľudia môžu používať rôzne 
výrazy, a predsa majú rovnaký názor. Iní sa môžu od nás líšiť svojím názorom 
aj vyjadrovaním, a predsa majú s nami účasť na rovnakej vzácnej viere.


Máme však jedného Pána, jednu vieru a jednu nádej svojho povolania,  

a preto sa chceme navzájom posilňovať v Božej moci.

23. máj             ZO ŽIVOTOPISU
„Káž vieru!“

Stretol som sa v Oxforde s bratom (5. – 6.3.1738), keď sa zotavoval po zápa-
le pľúc. Bol pri ňom Peter Boehler (duchovný herrnhutského bratského spolo-
čenstva). Veľký Boh ho použil ako nástroj, aby ma v nedeľu 5. marca presvedčil  
o mojej nevere – o tom, že nemám tú vieru, jedine ktorou sme vykúpení. Hneď 

mi prebehla hlavou myšlienka: „Prestaň kázať! Ako môžeš druhým kázať, keď 
sám nemáš vieru?“ Opýtal som sa Boehlera, či by som nemal prestať kázať. 
Odpovedal: „V žiadnom prípade!“ Spýtal som sa: „O čom mám teda kázať?“ 
Povedal: „Káž vieru, kým ju nezískaš a potom budeš kázať vieru, lebo ju budeš 
mať.“ 

Tak som v pondelok 6. marca začal kázať nové učenie, hoci sa moja duša 
vzpierala takejto úlohe. Prvý človek, ktorému som zvestoval spasenie z viery, 
bol väzeň odsúdený na trest smrti.

24. máj             ZO ŽIVOTOPISU
Wesleyho obrátenie

Večer (24. mája 1738) som len veľmi nerád išiel do spoločenstva v ulici Al-
dersgate, kde ktosi čítal Lutherov predhovor k listu Rimanom. Asi štvrťhodinku 
pred deviatou, práve keď čítal časť opisujúcu zmenu, ktorú Boh pôsobí v srdci 
prostredníctvom viery v Krista, som pocítil, že sa moje srdce zohrieva zvlášt-
nym spôsobom. Uvedomil som si, že som uveril v Krista – iba v Krista –, že ma 
spasil a súčasne som získal istotu, že On zahladil moje hriechy. Áno, práve moje 
hriechy a vykúpil ma spod zákona hriechu a smrti.

Začal som sa zo všetkých síl modliť za tých, ktorí ma zlomyseľne urážali 
a prenasledovali. Potom som verejne pred všetkými vyznal, čo som práve po 
prvýkrát v mojom srdci pocítil. Nepriateľ mi však našepkával: „To nemôže byť 
viera, lebo nemáš radosť.“ Poučil som sa, že k viere v „pôvodcu našej spá-
sy“ (Žid 2,10) patrí pokoj a víťazstvo nad hriechom. Radosť však, ktorá môže 
sprevádzať začiatok viery tých, ktorí boli predtým veľmi zarmútení, Boh podľa 
svojej vôle niekedy dáva a inokedy odopiera.

25. máj             ZO ŽIVOTOPISU
Stavanie mostov

8. decembra 1745 na synode Českých bratov v Marienborne
Či nie je vôľou nášho veľkého Pastiera zhromaždiť všetky svoje ovce roz-

trúsené po celej zemi? Našim želaním je, aby sa uskutočnila Jeho vôľa. Chceme 
spraviť pre to všetko, čo je v našej moci.

Ak chcete, aby niektorí z Vašich bratov s nami rokovali, tešíme sa z toho  
a sme na to pripravení.

V otvorenom a bratskom rozhovore by sme mali zistiť, v ktorých otázkach 
sme už jednotní, posúdiť, od ktorých sporných otázok môžeme nateraz upustiť 
a rozhodnúť, do akej miery sa zhodujeme, hoci na niektoré otázky máme rôzne 
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názory.
Prosíme o Vašu odpoveď na tento návrh, urobený Vašimi úprimne milujúci-

mi bratmi.
(John Wesley, Charles Wesley)

26. máj                EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Myslieť a nechať myslieť

Chráň sa byť fanatickým blúznivcom, ktorý prenasleduje iných! Nenaho-
váraj si, že ťa Boh povolal, aby si narúšal život ľudí namiesto toho, aby si ich 
zachraňoval. To je v protiklade k Duchu Toho, koho nazývaš svojím Majstrom. 
Nemysli si, že ľudí možno donútením priviesť na Božie cesty! Sám rozmýšľaj 
a nechávaj myslieť iných! Aj tých najvzdialenejších od Božích ciest „úpenlivo 
pros“ iba prostredníctvom rozumu, pravdy a lásky, aby „vstúpili“.


Po celý čas som sa obával najmä takej úbohej bigotnosti, akou sa mnohí 

nechávajú presvedčiť, že Boh pôsobí iba pomocou nich.

27. máj                EKUMENICKÉ ZMÝŠĽANIE
Jediný cieľ

Z listu Dr. Gobsonovi. biskupovi v Londýne, 1747:
Prepáčte, milý pane, keď hovorím, že ste celú vec zle pochopili a postavili 

na hlavu. Musím to povedať dôrazne, lebo mnohí prepadli rovnakej chybe. To 
je naozaj hlavná chyba nášho najukrutnejšieho nepriateľa – a bola od začiatku.

Nie je našou starosťou, našim úsilím alebo želaním urobiť z niekoho proze-
lytu. Nikoho nechceme obracať od jednej osoby k druhej, ani od jednej cirkvi k 
druhej, alebo od jedného spoločenstva k inému. Nepohli by sme pre to prstom 
ani vtedy, keby sme narobili desaťtisíce takých prozelytov. Chceli by sme však 
priviesť ľudí z tmy k svetlu, od Beliála ku Kristu, z moci satana k Bohu. Našim 
jediným cieľom je pohnúť hriešnikov k pokániu.

28. máj              EKUMENICKÁ LÁSKA
Láska, chvála a modlitba sú dychom duše narodenej z Boha.

Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svo-
je ucho, keď som k Nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti ríše 
mŕtvych, znášam len súženia a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, 

Hospodine, zachráň mi život!
Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.
Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko to dobré, čo mi urobil? Pozdvih-

nem kalich spásy a bude vzývať meno Hospodina.
Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom, v nádvoriach 

domu Hospodinovho, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!          
Žalm 116,1-4.7.12-13.18-19

29. máj             EKUMENICKÁ LÁSKA
Jednota v odlišnosti

Keď nedokážeme rovnako myslieť, nemohli by sme aspoň rovnako milovať? 
Nemohli by sme byť jedného srdca, keď nie sme jednej mysle? – To môžeme! 
Všetky Božie deti môžu tvoriť takúto jednotu napriek všetkým bezvýznamným 
rozdielom. Aj keď rozdiely ostanú, môžeme sa navzájom podporovať v láske a 
dobrých skutkoch.


Odporúčam ti čo najmenej púšťať sa do názorových sporov. Je oveľa ľahšie 

stratiť svoju lásku na tomto drsnom poli, ako nájsť pravdu.

EKUMENICKÁ LÁSKA

30. máj
Spoločný cieľ

Usilujme sa líšiť od neveriaceho sveta charakterom, ovocím živej viery. Tým 
sa líšime aj od každého postavenia alebo učenia nezodpovedajúceho evanjelia 
Ježiša Krista. Naším úprimným želaním je však nelíšiť sa od skutočných kres-
ťanov., ktorí naozaj patria k cirkvi. Tým myslím všetkých, ktorí vážne túžia po 
cieli, a o ktorých viete, že ho ešte nedosiahli. Platí: „Kto plní vôľu môjho Otca, 
ktorý je v nebesiach, je mojím bratom, sestrou a matkou.“


Vôbec mi nerobí starosti, že ma nazývajú pápežencom alebo protestantom, 

zarmucuje ma však, že si pohan. Faktom totiž je, že celosvetová pobožnosť 
protestantov aj katolíkov nie je nič iné ako kultivované pohanstvo.

31. máj         MODLITBA
Modlitba
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Všemocný a večný Bože, najvyšší Pán nad všetkými stvoreniami na nebi a na 
zemi, vyznávame, že sme celým svojim bytím závislí od Teba, prameňa všetké-
ho dobrého. Za všetko, čo máme, vďačíme iba Tvojej veľkolepej a nekonečnej 
láske, zvelebovaný Stvoriteľu, a bohatstvu Tvojej milosti, vyvýšený Vykupiteľu.

Zjavil si sa nám a všetkému svojmu stvoreniu vo svojej veľkosti a dobrote, 
preto Ti patrí všetka česť a chvála, celá naša láska a poslušnosť, kým budeme 
žiť. „Dobre je chváliť Hospodina, ospevovať Tvoje meno, Najvyšší.“

Vo všetkej úcte sa Ti odovzdávame dušou i telom, aby ich spravovala a bez-
chybne viedla Tvoja svätá vôľa.      

 Amen.

Jún

Boh neospravedlňuje spravodlivých, ale bezbožných.

1. jún
Pieseň: Pán obeťou sa zmiernou stal 
             (prel. J. Hudec, Duchovné piesne, č. 66)

 
Pán obeťou sa zmiernou stal, by ľudstva hriechy krvou zmyl.
On raz i za mňa v trýzni lkal, čo smrť som Jeho zavinil.
To lásky div! Jak úžasné, že Boží Syn tu pre mňa mrel!

Kráľ nechal trón svoj, slávy stan a z lásky prišiel v ríšu bied:
Na kríži krv mu tiekla z rán, by spásu mal v nej celý svet.
To milosť len je nesmierna, že Spasiteľ tak našiel ma!

Ó, dlho môj duch v rabstve spal, vo väzbe diabla, hriechu síl.
Však Ježiš z hrobu slávne vstal a k životu ma prebudil.
Sú putá preč a v srdci jas! – s Ním putujem do vlasti krás.

Smrť nedesí ma, ani súd – v Ňom radosť, pokoj, všetko mám.
Je hlava On – ja Cirkvi úd a moje telo – Jeho chrám.
On Pán je môj, mám v nebi cieľ: s Ním večne žiť – môj krásny diel!

2. jún           ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Vierou rozumieme lásku k Bohu a k ľuďom, lásku, ktorá napĺňa srdce 

a život ju potvrdzuje.

Ježiš potom vošiel do Jericha. A hľa, muž menom Zachej, ktorý bol hlavným 
colníkom a bol bohatý, snažil sa uvidieť Ježiša, – kto to je. Avšak nemohol pre 
zástupy, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby 
ho odtiaľ uvidel, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa 
hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom 
dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. 

Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili: K hriešnemu človeku si vošiel od-
dýchnuť. Ale Zachej povedal Pánovi: Hľa, Pane, polovicu majetku dávam chu-
dobným, a ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam to štvornásobne. Ježiš 
mu odvetil: Dnes sa uskutočnila spása tohto domu. Pretože aj on je Abrahámo-
vým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.

Lukáš 19,1-10
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3. jún          ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Pravá viera

Kresťanská viera nie je len pritakávanie evanjeliu Kristovmu, ale aj úplné 
spoľahnutie sa na význam Jeho života, na Jeho krv, Jeho smrť i zmŕtvychvsta-
nie. Táto dôvera sa opiera o Krista ako obeť za naše hriechy a ako život, ktorý 
dal za nás a pôsobí v nás.


Pravá viera sa prejavuje správnym postojom voči Bohu i ľuďom a dá sa vy-

jadriť dvoma slovami: vďačnosť a dobročinnosť. Vďačnosť voči nášmu Stvori-
teľovi a najvyššiemu Dobrodincovi a dobročinnosť voči našim blížnym.

4. jún           ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Cesta k životu

Podľa mňa sa viera neprejavuje len odriekaním ranných a večerných mod-
litieb na verejnosti či v súkromí. Viera nie je niečo, čo sa príležitostne pridáva 
k bezstarostnému a svetskému životu. Viera je rozhodný a trvalý postoj duše, 
obnovenie našej mysle podľa Božieho obrazu, znovytvorenie vernej Božej po-
doby, narastajúca zhoda srdca a života s podobou nášho najsvätejšieho Vyku-
piteľa.

Keď takto chápeme vieru, keď je cestou k životu, ktorú nám ukázal náš 
vyvýšený Pán, ako možno niekomu, kto je práve na tejto ceste, vyčítať, že sa 
pridŕža extrému?

5. jún           ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Viera nie je ľudské dielo

Hromadenie názorov má tak málo spoločné s kresťanskou vierou, ako per-
lová retiazka s kresťanským posvätením. Kresťanská viera nie je stotožnenie 
sa s nejakým názorom alebo presvedčením. Niekto môže súhlasiť s tromi ale-
bo dvadsiatimi vierovyznaniami, môže poznať Starú i Novú zmluvu, a predsa 
nemá kresťanskú vieru! Viera, ktorou dostávame zasľúbenie, je silou spôsobe-
nou Všemohúcim.

Viera v kresťanskom zmysle znamená putovanie vo svetle večnosti.

6. jún         ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Záležitosť srdca

Ako vierou budeme zachránení? Všeobecne povedané, vierou v Krista. Vie-
rou zameranou na Krista a na Boha prostredníctvom Krista. Tým sa jasne a jed-
noznačne líši od viery pohanov dávnoveku i novoveku. Aj od diabolskej viery 
sa líši tým, že nie je iba vecou rozumu, chladným a mŕtvym pritakaním dogme, 
pochodu myšlienok v hlave. Navyše je aj zmýšľanie srdca. Lebo Písmo hovorí: 
„srdcom sa verí na spasenie“ a „ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo 
svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (R 10,9-10).

7. jún           ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Viera je niečo viac

Kresťanskú vieru neprejavujeme tým, že opustíme zlo a konáme dobro, ale-
bo že poslúchame Božie príkazy. To si len mnohí omylom myslia. Toto všetko 
spolu vôbec netvorí vieru. Dokonca zo skúseností vieme, že človek sa môže 
takto snažiť celé roky, a predsa nemá skutočnú vieru, a už určite nie väčšiu ako 
na začiatku svojho snaženia. Pravou vierou nie je ani to, ak niekto koná iba jed-
nu zo spomínaných vecí alebo iba časť z nich. Či je vari žena cnostná len preto, 
že nie je prostitútka, a muž je čestný len preto, že nezbíja a nekradne? Nech ma 
Pán, Boh mojich otcov, ochráni pred takouto nedostatočnou chradnúcou vierou.

8. jún           ZACHRAŇUJÚCA VIERA
„Viem, komu som uveril“

Musel som odísť na druhý koniec sveta, aby som spoznal, že pred Bohom 
nemôžem byť na seba hrdý.

Ak niekto hovorí, že mám vieru, odpoviem mu: Tú mali aj apoštolovia  
v Káne Galilejskej, keď sa Ježiš veľkolepo prejavil po prvýkrát. Istým spôso-
bom už vtedy verili, nebola to však ešte viera, ktorá premáha svet. Viera, akú 
potrebujem, je vedomá a nádejná dôvera v Boha, v to, že sú mi odpustené hrie-
chy zásluhou Krista a že som zmierený s Bohom. Potrebujem vieru, akú zves-
toval Pavol celému svetu, vieru, akú nemôže mať nikto bez vedomia, že ju má. 
Mnohí si, samozrejme, namýšľajú, že ju majú, a predsa ju nemajú. Kto má túto 
vieru, je oslobodený od hriechov, strachu a pochybností. Pre Krista má pokoj  
s Bohom. Duch sám dosvedčuje jeho duchu, že je Božie dieťa.
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9. jún          ZACHRAŇUJÚCA VIERA
Kto sa spolieha sám na seba, stroskotá 

Nemysli si, že kresťanská viera pozostáva z vonkajších prejavov alebo zo-
znamu povinností. Never ani tomu, že vieru tvorí statočnosť, spravodlivosť ale-
bo čokoľvek morálne, hoci to všetko je vynikajúce a potrebné. Najmenej snívaj 
o tom, že pravovernosť a správne chápanie, ktoré sa zvyčajne nazýva vierou, 
znamená zbožnosť.


Pravá kresťanská viera nie je nič iné ako služba lásky.
Taká nádherná a vzácna je viera – nie je však cieľom a zmyslom príkazov. 

Túto dôstojnosť prisúdil Boh iba láske: láska je cieľ všetkých Božích prikázaní. 
Láska je cieľ, jediný cieľ všetkých Božích zasľúbení od stvorenia sveta až po 
konečné naplnenie všetkých vecí. Zostane, aj keď nebo a zem pominú.

10. jún                SPOLUPRÁCA
Bez usilovnosti nie sme súci ani pre tento ani pre nastávajúci svet.

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im 
svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden – kaž-
dému podľa jeho schopností – a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, išiel, 
obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma, získal ďalšie 
dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 
Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Keď prišiel 
ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: Pane, zveril si mi 
päť talentov a hľa, získal som ďalších päť. Pán mu povedal: Správne, dobrý  
a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do 
radosti svojho pána! Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril 
si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva. Pán mu povedal: Správne, dobrý 
a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do 
radosti svojho pána! Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, 
vedel som, že si tvrdý človek. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som 
skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje! Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! 
Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. A toho neužitočného 
sluhu vyhoďte von do tmy.

Matúš 25,14-30 (výber)

11. jún               SPOLUPRÁCA
Hodnoverný život

V pohostinnosti a pohodlí na mojich cestách nie som príliš náročný, uspoko-
jím sa so všetkým, na čo natrafím. Takýto postoj musia mať všetci, čo cestujú so 
mnou. Majú mať dobrú náladu. Keď im však zhorší náladu nevydarená večera, 
tvrdá posteľ, prostá izba, daždivé počasie alebo príliš dlhá cesta, trápi ma to viac 
ako čokoľvek iné. Ja sa, vďaka Božej milosti, nikdy nerozčuľujem ani nesťažu-
jem. Uspokojím sa so všetkým. Keď však musím počúvať, ako iní reptajú a na 
všetko nadávajú, bolí ma to a cítim sa, akoby mi zaživa vytrhávali mäso.


Ak sa zhoduje život a učenie človeka, Boh potvrdí slovo svojho zvestova-

teľa.

12. jún                 SPOLUPRÁCA
Hovor jednoducho!

Aby si sa vyhol každému druhu vyumelkovanej reči, pridrž sa tohto pra-
vidla: Hovor na verejnosti rovnako ako pri normálnom rozhovore. Drž sa svojej 
témy a narábaj s ňou tak, akoby si sa rozprával so svojím dobrým priateľom. 
Keď sa tohto budeš pridŕžať, zmiznú všetky chyby nesprávneho spôsobu reči.


Nech sú tvoje slová vždy odrazom tvojho srdca. Potom bude tvoja reč jed-

noduchá a jednoznačná.

13. jún                 SPOLUPRÁCA
Hovor biblicky!

Celkom súhlasím s tým, že najlepšie je uplatňovať všeobecne používané 
slová, a to v ich vlastnom význame. Práve o to sa veľmi svedomite usilujem už 
dvadsať rokov. Nespomínam si, žeby som použil zriedkavé slová alebo nejaké 
slovo nezvyčajným spôsobom. Neviem vymenovať všetky nezvyčajné slová, 
ktoré sú obsiahnuté v Písme Svätom, ale používam ich celkom vedome, lebo 
chcem vyjadriť zmysel Písma aj rečou Písma.

14. jún                SPOLUPRÁCA
Každý má uplatňuje svoje dary (nadanie)

Konaj svoju prácu načas a Boh ti svojím časom zaplatí plnú odmenu.
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Pripúšťame, že pri niektorých veciach sa musíme zmieriť s tým, že ich ne-

dokážeme urobiť a druhých obdivujeme, že ich hravo zvládnu. Na mnohých 
veciach sa však zúčastňujeme vďaka rovnakej slobodnej milosti a rovnakým 
požehnaním.


Pozeraj sa na radu alebo pokarhanie skôr ako na dôkaz dobromyseľnosti. Sú 

istým znakom lásky.

15. jún                 SPOLUPRÁCA
Čo môžeš urobiť dnes...

Dostal si dar milosti a keďže si ťa Ježiš Kristus aj vyvolil, vykupuj čas. Pri-
nášaj úžitok. Využívaj každú príležitosť, aby si rástol v milosti a konal dobro. 
Nepohŕdaj dneškom len preto, lebo si myslíš, že by si zajtra mohol prijať viac 
milosti. Teraz vlastníš jeden funt, a hoci očakávaš ďalších päť, nalož osožne  
s tým jediným, ktorý práve máš. Čím viac očakávaš od budúcnosti, tým viac 
pracuj pre Boha v prítomnosti! Jeho milosť platí na každý deň. Dnes Boh vylie-
va na teba svoje dobrodenie, tak sa dnes osvedč ako verný hospodár prítomnej 
Božej milosti. Tomu, čo má byť až zajtra, venuj už dnes všetko úsilie, aby si 
pridal svojej viere odvahu, miernosť, trpezlivosť, bratskú lásku a Božiu bázeň, 
aby si dosiahol čistú a dokonalú lásku. Dnes nebuď lenivý, ale prinášaj ovocie. 
Potom budeš mať zachovaný prístup do večného kráľovstva nášho Pána Ježiša 
Krista.

16. jún                 STVORENIE
Používaj veci sveta, avšak teš sa v Bohu.

Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: Je čas 
narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené; čas zabíjať i čas 
uzdravovať; čas búrať i čas stavať; čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať  
i čas radovať sa; čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať  
i čas vyhýbať sa objímaniu; čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odha-
dzovať; čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť. Čas milovať i čas 
nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. Akýže úžitok má ten, ktorý pracuje, z toho, že 
sa namáha? Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. 
Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek 
nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Poznal som, že 
niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote

 Kazateľ 3,1-12

17. jún                  STVORENIE
Boh je všetko vo všetkom.

17. 6. 1703 – deň narodenia Johna Wesleya
Miluj stvorené, lebo to vedie k Stvoriteľovi.


Zodvihni kameň. Keď ho pustíš, padá, samozrejme, k zemi. To isté by sa sta-

lo, keby nás Boh na okamih pustil zo svojej ruky. Stvorenie by padlo do ničoty.


Ľudia čistého srdca vo všetkom vidia Boha. Vidia Ho v Jeho stvorení, vidia 
Ho v Jeho starostlivosti o naše telo a dušu, vidia Ho v daroch spasenia.

18. jún                    STVORENIE
„Bezo mňa nič nemôžete robiť“

Pevne verím – a to doslovne – že bez Boha nemôžeme nič robiť, bez spo-
lupôsobenia Božej sily by sme ani nemysleli ani nehovorili, nepohli rukou ani 
okom. Všetky naše prirodzené schopnosti sú Božím darom, preto bez spolupô-
sobenia Jeho Ducha sa nemôžu stať ani tie najmenšie veci. Myslíte si, že tým 
hovorím, že viera, nádej a láska sa nedajú vydedukovať z našich prirodzených 
schopností? Nie, ja hovorím, že ak niekto nemá vieru, nádej a lásku, nemôže si 
ich osvojiť ani vlastným intenzívnym úsilím ani svojimi prirodzenými schop-
nosťami. Napriek tomu by sa mal čo najviac radovať z týchto schopností.

Tak však rastie iba jedno ovocie viery, preto treba, aby sa človek pôsobením 
Božieho Ducha znova od základu pretvoril a vnútorne premenil. Tu pôsobí sila, 
ktorá oživuje mŕtvych a povoláva k bytiu to, čoho niet. (R 4,17)

19. jún                CHARAKTERISTIKA METODISTU
Vždy buďme otvorení poučeniu. Buďme každým dňom rozumnejší  

a lepší.

Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všímaj-
te, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia; napodobňujte ich vieru. Ježiš 
Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími 
náukami, lebo je dobré posilňovať srdce milosťou. Ustavične prinášajme Bohu 
obetu chvály, to jest ovocie perí, ktoré vyznávajú Jeho meno. Nezabúdajte však 
na dobročinnosť a spoločenstvo, lebo v takých obetiach má Boh záľubu. Poslú-
chajte tých, čo vás vedú a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami 
a budú sa za ne zodpovedať. Nech to robia s radosťou, a nie so stonaním, lebo 
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to by vám neosožilo.
 Hebrejom 13,7-9a.15-17

20. jún                 CHARAKTERISTIKA METODISTU
Ako sa to všetko začalo...

Jedného dňa sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, čo bolo oveľa viac, ako sa zmestí do 
nejakého kostola. Mnohí nikdy predtým neboli v kostole ani na bohoslužbách. 
Boh však pôsobil v ich srdciach a oni prichádzali v slzách ku mne a v očakávaní 
sa ma pýtali, čo majú robiť, aby boli spasení. Povedal som im: „Keď prídete 
všetci vo štvrtok večer ku mne, poradím vám, ako najlepšie viem.“ Prvý večer 
prišli asi dvanásti, o týždeň tridsiati alebo štyridsiati. Keď ich bolo sto, zapí-
sal som ich mená a adresy, aby som ich mohol osobne navštíviť. Tak vzniklo  
v Anglicku metodistické spoločenstvo bez vopred stanoveného pevného plánu 
a úmyslu.


Božím úmyslom nebolo založiť nejakú novú sektu, ale reformovať náš národ 

a predovšetkým cirkev v Anglicku a šíriť tak po krajine spasenie podľa Písma.

21. jún                CHARAKTERISTIKA METODISTU
„Svet je mojou farnosťou“

Podľa mňa neplatí iné meradlo ako Sväté Písmo a to pre vieru aj pre ži-
vot. Nie je ťažké ospravedlniť moje konanie biblickými pravidlami. V Písme 
ma Boh poveril, aby som podľa svojich schopností učil nevedomých, obracal 
zlých a posilňoval cnostných. Zakazujú mi, aby som kázal vo farnosti iného du-
chovného. V podstate to znamená, aby som nekázal vôbec, lebo nemám vlastnú 
farnosť a pravdepodobne ani mať nebudem. Koho mám teda poslúchať, Boha 
alebo ľudí? Celý svet považujem za svoju farnosť, preto je podľa mňa dobré  
a správne a je aj mojou povinnosťou zvestovať radostnú zvesť spásy všetkým, 
ktorí sú ochotní jej načúvať.

22. jún                 CHARAKTERISTIKA METODISTU
Spoločenstvo bez hraníc

Čo bolo od začiatku základným učením metodistov? Že Biblia je dostatočná 
a jedná smernica pre kresťanskú vieru a kresťanský život.

Z nej sa učili, že:
– viera je hnacou silou vo vnútri človeka, je zmýšľaním, ktoré bolo v Ježi-

šovi Kristovi, inými slovami: viera je obnovenie duše podľa Božieho obrazu  
v spravodlivosti a pravej svätosti;

– môže sa tak v nás stať iba silou Svätého Ducha;
– toto aj každé ďalšie požehnanie prijmeme iba prostredníctvom Ježiša Kris-

ta;
– každý, kto má také zmýšľanie, aké bolo v Ježišovi Kristovi, je náš brat, 

naša sestra alebo naša matka.

23. jún                CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (1)

John Wesley určil úlohy vedúcich skupín v mladých metodistických spolo-
čenstvách vo „Všeobecných pravidlách“.

Majú
– sa schádzať raz za týždeň s členmi svojej skupiny,
– prijímať peniaze, ktoré dávajú členovia na podporu chudobných,
– sa zaujímať o pokroky v ich živote viery,
– udeľovať rady alebo napomenutie, potešovať alebo povzbudzovať tak, ako 

si to vyžadujú okolnosti.

Majú
– sa schádzať raz za týždeň s kazateľom a dôverníkmi spoločenstva, aby 

odovzdali príspevky, zhromaždené v minulom týždni,
– informovať kazateľa o každom, kto ochorel alebo vedie neusporiadaný 

život a nechce sa nechať napomenúť.

24. jún                CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (2)

John Wesley určil vo „Všeobecných pravidlách“ aj podmienky, za akých sa 
možno stať členom spoločenstva.

Jediná podmienka, ktorú musia splniť tí, ktorí chcú byť prijatí do spoločen-
stva, je túžba uniknúť budúcemu hnevu a byť vyslobodení od hriechu. Podľa 
ovocia možno zistiť, či je táto túžba naozaj v srdci človeka.
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25. jún               CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (3)

Členovia metodistického spoločenstva dokazujú – v nadväznosti na 
„Všeobecné pravidlá“ – svoju túžbu po spasení tým, že nerobia nič zlé a vy-
stríhajú sa každého druhu hriechu, predovšetkým tých najrozšírenejších, ako sú

– branie Božieho mena nadarmo,
– znesväcovanie nedele bežnou prácou, kupovaním a predávaním,
– opilstvo, kupovanie, predávanie a pitie alkoholu,
– hádky, spory, vedenie sporu pred súdom voči bratovi, odplácanie zlého 

zlým alebo zlorečenstva zlorečenstvom,
– kupovanie alebo predávanie neprecleného tovaru,
– požičiavanie a pôžičky na nezákonný úrok,
– neláskavé alebo neužitočné rozhovory, najmä ohováranie kazateľov  

a osôb verejného života.
K druhým sa správajú tak, ako by chceli, aby sa aj oni správali k nim.

26. jún                 CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (4)

Členovia metodistického spoločenstva dokazujú – v nadväznosti na 
„Všeobecné pravidlá“ – svoju túžbu po spasení tým, že nerobia nič, čo neslúži 
na Božiu slávu, napríklad:

– nezdobia sa zlatom a drahými šatami,
– nedovoľujú si účasť na zábave, ktorá sa nekoná v mene Pána Ježiša,
– nespievajú piesne a nečítajú knihy, ktoré nepodporujú poznanie a Božiu 

lásku,
– nie sú precitlivení na svoju osobu,
– nezhromažďujú si poklady na zemi,
– nepožičiavajú si peniaze a nekupujú tovar na úver bez možnosti splatiť 

ho.

27. jún                 CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (5)

Členovia metodistického spoločenstva dokazujú – v nadväznosti na 
„Všeobecné pravidlá“ – svoju túžbu po spasení tým, že

– konajú dobro a sú podľa svojich možností vo všetkom milosrdní,

– podľa schopnosti, ktorú im dáva Boh, sýtia hladných, odievajú potreb-
ných, navštevujú chorých a väzňov a pomáhajú im,

– s ľuďmi, s ktorými sa stretávajú, vedú rozhovory o duchovných ve-
ciach, vedú ich ku kresťanskému životu a duchovne sa o nich starajú.

28. jún                 CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (6)

Členovia metodistického spoločenstva dokazujú – v nadväznosti na 
„Všeobecné pravidlá“ – svoju túžbu po spasení tým, že

– konajú dobro najmä domácim viery (napr. uprednostňujú ich v obchod-
ných záležitostiach, kupujú jedni od druhých a pod. - a to tým viac, že aj „svet“ 
miluje „svojich“),

– sú usilovní a skromní, aby sa neznevažovalo evanjelium,
– trpezlivo všetko znášajú, cvičia sa v sebazapieraní, denne prijímajú 

svoj kríž, ochotne nesú Kristovo požehnanie a znášajú pohanu od nekresťanov.

29. jún                 CHARAKTERISTIKA METODISTU
Všeobecné pravidlá (7)

Členovia metodistického spoločenstva dokazujú – v nadväznosti na 
„Všeobecné pravidlá“ – svoju túžbu po spasení tým, že majú účasť na všetkých 
ponúkaných prostriedkoch milosti:

– na bohoslužbách,
– na čítaní alebo výklade Božieho slova,
– na Pánovej večeri,
– na súkromnej a rodinnej modlitbe, 
– na skúmaní Písma,
– na pôste a zdržanlivosti.
Tieto „Všeobecné pravidlá“ nachádzame v Božom slove, ktoré je jedinou  

a postačujúcou smernicou pre našu vieru a pre náš život.

30. jún         MODLITBA
Modlitba

Chválime Tvoju dobrotu. Jej vďačíme za svoje zdravie, opateru, svoj pokoj  
a ochranu, lásku našich priateľov, všetky požehnania tohto života a za svoju 
túžbu po večnom živote.
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Chválime Tvoju lásku, ktorá obracia naše srdcia vždy na Teba.
Hľa, Pane, prichádzame k Tebe, aby si nás naplnil ešte väčšou silou svojej 

lásky, aby sme mohli vykonávať s väčšou vážnosťou, nadšením a úsilím svoje 
povinnosti.

Prosíme Ťa, obnov nás, aby sme čoraz viac zodpovedali Tvojmu obrazu  
a aby sa v nás uplatnil Ježiš v celej spravodlivosti, čistote, milosrdenstve a 
pravde.

Sprevádzaj nás bezpečne cez všetky úskalia tohto života, aby sme žili v ne-
ochvejnej láske k Tebe a v jasnom vedomí Tvojej lásky k nám až dovtedy, kým 
nebudeme u Teba vo večnej radosti.

Amen.

Júl

Viera môže spôsobiť u ľudí aj smútok, nielen radosť.

1. júl
Pieseň: Vojsť smieme do svätyne     
      (prel. J. Siracký, Kresťanský spevník, č. 453)

 
Vojsť smieme do svätyne, sú dvere dokorán,
keď prístup k trónu slávy nám vydobyl náš Pán.
Hoc teraz v borbe žitia sme slabí, zomdlení,
žalm osláv nášmu Pánu znie z duší spasených.

Raz obeť Veľkňaz pravý dal za hriech každý náš,
dnes, Otče, obeť vďaky i od nás prijímaš.
Hlas chválospevov našich sa nesie k nebesiam,
ó, v mene svojho Syna ho s láskou prijmi tam!

I za to chválime Ťa, že Syn Tvoj zjavil nám,
jak cestou svetla chodiť a vyhýbať sa tmám.
V Ňom podávaš nám silu i pre posledný boj,
by v rúchu bieloskvúcom nás vzniesol pred trón Tvoj.

2. júl              BOH A ČLOVEK
Božia múdrosť nenarušuje prirodzenosť človeka, keď ho vyslobodzuje, 

a neodoberá mu slobodu, ktorú dostal od Boha.

Pán je však Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci  
s odhalenou tvárou akoby v zrkadlo pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na 
ten istý obraz zo slávy do slávy – a to mocou Pána, ktorý je Duch.

2. Korinťanom 3,17-18

3. júl               BOH A ČLOVEK
Poznať Boha 

Aká je márna snaha slúžiť Bohu, ktorého vôbec nemilujem! Ale ako môžem 
niekoho milovať, keď ho vôbec nepoznám? Ako mám Boha milovať skôr než 
Ho spoznám a ako vôbec môžem poznať Boha, keď sa mi On sám nedá spo-
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znať?
Celé stvorenstvo nám hovorí, že Boh existuje. Kto mi však môže ukázať, 

aký vlastne Boh je? Čím viac o tom rozmýšľam, tým je mi jasnejšie, že závoj 
z môjho srdca nemôže stiahnuť žiadne stvorenie, ani všetci ľudia dokopy. Ne-
mám ako spoznať neznámeho Boha. Nikto nemôže odstrániť závoj, ktorý je 
medzi nami, nemôžem vidieť Neviditeľného.

Tento závoj – moje pozemské pominuteľné bytie – ukrýva Boha pred mojím 
zrakom. Existuje však niekto, kto by mohol tento závoj odstrániť, aby som videl 
Boha tvárou v tvár?

Milý priateľ, nemôžeš sa dostať ani o krôčik ďalej, ak sa Boh sám nezjaví 
tvojej duši. Myslíš, že je nemožné, aby sa Boh, Duch, odhalil tvojmu duchu?

4. júl              BOH A ČLOVEK
Božia skutočnosť

Nepoznám nebezpečenstvo, v akom by sa mohol ocitnúť človek, ktorý mi-
luje Boha, okrem toho, žeby Boh prestal existovať, alebo by pustil uzdu z rúk  
a spravovanie sveta by prenechal náhode.


Ako „žalostiace“ Božie deti (Mt 5,4) nenechajte sa zviklať výrokmi neveria-

cich ľudí. Máte predsa osvietené oči, nedajte sa zastrašiť tými, ktorí chodia ešte 
v tme. Nevnucujte si nejaké predstavy, Boh a večnosť sú skutočnosťou. 


To, čo robí Boh, teraz neviem. Mne stačí, že to bude vedieť potom. Teraz 

máme milovať a poslúchať. Poznanie je rezervované pre večnosť.

5. júl             BOH A ČLOVEK
Oslobodzujúca láska

Vidíte tých ľudí okolo nás plných starostí a daromnosti? Sú to ľudia bez vie-
ry alebo majú len formálnu, mŕtvu vieru. Sme smutní z tohto pohľadu. Jasali by 
sme, keby sme niekoho z nich mohli presvedčiť, že jestvuje lepšia viera, hodná 
Boha, ktorý im ju daroval. Táto viera nie je pre nás niečím iným ako láskou  
k Bohu a k všetkým ľuďom. Znamená milovať Boha z celého srdca, z celej 
duše a zo všetkých síl, lebo On prvý miloval nás. On je prameň každého dobra, 
ktoré sme dostali a ešte dostaneme. Znamená však aj milovať každú dušu, ktorú 
stvoril Boh, každého človeka na zemi tak ako seba samého.



Čím viac je človek naplnený životom z Boha, tým láskyplnšie sa  bude starať 
o tých, ktorí žijú ešte bez Boha.

6. júl              BOH A ČLOVEK
Kresťanské priateľstvo

Priateľstvo je druh lásky. V podstate je to nezištná láska medzi dvoma oso-
bami. Zlí ľudia nie sú schopní pravého priateľstva. Lebo „kto sa nebojí žiadne-
ho boha, nemôže milovať žiadneho priateľa“. Priateľstvo si vyžaduje zvláštny 
vnútorný postoj, bez ktorého nemôže obstáť.

Vlastnosti kresťanského priateľstva sú rovnaké ako vlastnosti lásky, ktorú 
tak veľkoryso opisuje apoštol Pavol v 1K 13. Plodia dobré slová a skutky podľa 
danej príležitosti:

Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anjelskými, a lásky by som nemal, 
bol by som iba cvendžiacim kovom a zuniacim gongom. A keby som mal aj dar 
prorokovať a poznal všetky tajomstvá, a keby som mal všetku vieru, tak, že by 
som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal vše-
tok svoj majetok a obetoval svoje telo na spálenie, no lásky by som nemal, nič 
mi to neosoží.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nena-
dúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nezratúva 
zlo; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, za všetkých 
okolností verí, dúfa a vytrvá. 

Pravidlo znie: Vydaj pre dobro priateľa všetko okrem dobrého svedomia 
pred Bohom!

7. júl       OSLOBODZUJÚCA VIERA
Milovať a láska Božia, z ktorej je naše spasenie, sú neobmedzené vo 

všetkom a slobodné pre všetkých.

Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie. Lebo Moj-
žišovi hovorí: „Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa 
zľutúvam.“ A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na 
Bohu, ktorý sa zmilováva. 

Rimanom 9,14-16
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8. júl       OSLOBODZUJÚCA VIERA
Hodnovernosť

Z listu Dr. Wrangelovi, 1770
Nemusím vám pripomínať, že v živote nejestvuje situácia, v ktorej by sme 

zostali uchránení pred sklamaním a starosťami. Musím Vám však pripomenúť, 
že jestvuje niečo, a to je iba viera, čo nám v takých situáciách pomáha.

Ani namyslenosť, ani svätuškárstvo, ani prefíkané argumenty neveriacich, 
ani hanebný život kresťanov doteraz nedokázali vyvrátiť pravdy zjavného ná-
boženstva. Obsahujú všetko, čo robí človeka šťastným, čo potešuje jeho dušu, 
čo prospieva jeho srdcu a zodpovedá jeho bytiu.

Uznávate význam náboženskej pravdy, cítite však úctu pred jej tajomstvami 
– a mal by byť pre Vás dôležitý aj jej vplyv! 

9. júl        OSLOBODZUJÚCA VIERA
Zachránený vnútorným svedectvom

Keď môj otec umieral, spoliehal sa na vieru, akú mali prví kresťania v evan-
jeliách a aj naši najvýznamnejší reformátori. To je presne tá istá viera, ktorú  
z Božej milosti kážem a ktorá je rovnako nová ako kresťanstvo. Neviem, aké 
skúsenosti mal predtým môj otec. Viem však, že sa počas svojej poslednej cho-
roby, ktorá trvala osem mesiacov, tešil z jasného poznania, že ho Boh prijal. 
Počul som ho o tom viackrát rozprávať, no vtedy som mu ešte celkom nerozu-
mel. Povedal mi: „Vnútorné svedectvo, syn môj, je dôkaz – ten najsilnejší dôkaz 
– kresťanskej viery.“

Keď som sa ho tesne pred smrťou spýtal, či má veľké bolesti, odpovedal 
mi nahlas a usmievajúc sa: „Boh ma trestá bolesťami. Áno, všetky údy ma prí-
šerne bolia. Za všetko Mu však ďakujem, za všetko Ho chválim a za všetko 
Ho milujem.“ Zdalo sa mi, že jeho posledné slová práve vtedy, keď som jeho 
dušu porúčal Bohu, boli: „Teraz si všetko dokonal!“ S odovzdaným a šťastným 
výrazom v tvári zaspal bez akéhokoľvek boja, bez vzdychania alebo stonania. 
Preto vôbec nepochybujem, že Boží Duch v jeho vnútri spoločne s jeho duchom 
dosvedčil, že je Božím dieťaťom.

10. júl       OSLOBODZUJÚCA VIERA
Ako Boh obracia ľudí (1)

Každý, kto pevne dôveruje Bohu a vie, že má odpustené hriechy pre zásluhy 
Ježiša Krista, je Božím dieťaťom a ak zostáva v Ňom, je dedičom všetkých 
zasľúbení. V žiadnom prípade nestráca svoju dôveru a nezatají prijatú vieru len 

preto, že je ešte slabý, alebo ohňom skúšaný a jeho duša je smutná pre mnohé 
pokušenia.

Nesmieme tvrdiť, že celé vykúpenie nastáva odrazu. Boh pôsobí oboje, ná-
hlu aj postupnú zmenu svojich detí. Od mnohých svedkov vieme, že v jedinom 
okamihu získali jasný pocit odpustenia hriechov, alebo trvalé svedectvo Svä-
tého Ducha o očistení svojho srdca. Nepoznáme však ani jeden prípad, žeby 
niekto získal v tom istom okamihu istotu o odpustení hriechov a súčasne zažil 
očistenie svojho srdca.

11. júl       OSLOBODZUJÚCA VIERA
Ako Boh obracia ľudí (2)

Nemôžeme vopred povedať, akú možnosť si Boh vyberie, vo všeobecnosti 
to však býva takto: Tých, ktorí sa považovali za zbožných, bohatých, sýtych  
a nič nepotrebujúcich, presvedčil Boží Duch sprevádzajúci Slovo, že sú chu-
dobní a nahí. Všetko, čo kedy vykonali, sa im odrazu vynorí pred očami, nad 
svojimi hlavami vidia vznášať sa Boží hnev, a preto vedia, že si zaslúžia večné 
zatratenie. Vo svojom strachu volajú k Bohu a On im ukáže, že im už hriechy 
odpustil a ich srdcia otvoril pre svoje nebeské kráľovstvo a tým aj pre spravod-
livosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. Nárek a bolesti zmiznú a hriech viac 
nemá nad nimi moc. Spoznali, že sú ospravedlnení iba z milosti pre vieru v 
Kristovu krv, preto majú pokoj s Bohom pre nášho Pána Ježiša Krista. Radujú 
sa v nádeji Božej slávy, „v ich srdciach je vyliata Božia láska“.

12. júl       OSLOBODZUJÚCA VIERA
Milosť a spása

 Spása sa začína tým, čo sa všeobecne a celkom priliehavo nazýva „predbež-
ná milosť“. Patrí k tomu prvá túžba zapáčiť sa Bohu, prvé svitajúce poznanie 
Jeho vôle, ako aj prvé slabé a opäť sa rýchlo strácajúce vedomie, že sme proti 
Nemu zhrešili. V tom všetkom je túžba po živote, prvý krok k záchrane, začia-
tok oslobodenia sa od slepého bezcitného srdca, ktoré vôbec nevníma Boha a 
Božie veci.

Spása potom pokračuje „presvedčujúcou milosťou“, ktorá sa v Písme zvy-
čajne nazýva kajaním sa. To prináša vo väčšej miere sebapoznanie a väčšie 
oslobodenie sa od srdca z kameňa.

Potom prežívame vlastné kresťanské vykúpenie: sme z milosti zachránení 
vierou. K tomu sa pripája ospravedlnenie a posvätenie. Ospravedlnenie nás 
oslobodzuje od viny hriechu a znova nám umožňuje získať Božie zaľúbenie. 
Posvätenie nás oslobodzuje od moci hriechu a znova nás pripodobňuje Bohu.
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13. júl        OSLOBODZUJÚCA VIERA
Znovuzrodenie

Znovuzrodenie je veľká zmena, ktorú spôsobí Boh v duši, keď ju privádza  
k životu – keď ju zobúdza zo smrti hriechu k životu v spravodlivosti.

Je to veľká zmena, ktorú spôsobí všemocný Boží Duch v duši, keď ju v Kris-
tovi Ježišovi pretvára „na nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodli-
vosti a svätosti pravdy“ (Ef 4,24). Mení lásku k svetu na lásku k Bohu, pýchu na 
pokoru, náruživosť na dobromyseľnosť, hnev, závisť a zlobu na pravú, citlivú, 
nezištnú lásku ku všetkým ľuďom.

Inými slovami: zmena sa udeje premenením pozemského, zmyselného a dia-
bolského ducha na zmýšľanie Ježiša Krista.

14. júl      OSLOBODZUJÚCA VIERA
Aj veriaci ešte hrešia

Tvrdenie, že sa vo veriacich stretávajú dva protirečiace sa princípy – ľudská 
prirodzenosť (telo) a božská milosť (duch) –, sa tiahne ako červená niť všetký-
mi listami apoštola Pavla, ba celým Svätým Písmom. Takmer všetky výrobky sa 
zakladajú na tomto predpoklade. Poukazujú na falošné povahové črty a životné 
zvyky ľudí, ktoré pisatelia Písma videli okolo seba. Preto vyzývajú všetkých na 
boj proti takýmto slabostiam a ich prekonávanie v sile darovanej viery.

Môže však Kristus prebývať v srdci, v ktorom je aj hriech? Nemôže, pretože 
potom by sme sa vôbec nemohli oslobodiť od hriechu. Tam, kde je choroba, 
prichádza Lekár, aby konal svoje dielo v srdci dovtedy, kým s Božou pomocou 
nedoženie hriech.

Kristus nemôže vládnuť tam, kde panuje hriech a nebude bývať tam, kde 
prebýva hriech. Zostáva však v srdci veriaceho, ktorý bojuje proti každému 
hriechu.

15. júl       OSLOBODZUJÚCA VIERA
Pretvorenie na Boží obraz

Satan odvracia ľudské srdcia od Stvoriteľa k stvoreniu, Syn Boží ich obracia 
od stvorenia naspäť k Stvoriteľovi.

V našom terajšom stave nám Boh zveruje len málo poznania, aby naše vedo-
mosti neobmedzovali pokoru a my aby sme sa znova neusilovali byť ako boho-
via. Takto vidíme v najjasnejšom svetle, čo je pravá viera: znovuvytvorenie ľudí 
Ježišom Kristom a ich pretvorenie na Boží obraz – aby mal v nich zaľúbenie.

16. júl                  MISIA
Považujem celý svet za svoju kazateľnicu.

Pán potom určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch 
do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal im: Žatva je veľká, ale 
robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, 
ani kapsu, ani obuv! Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte! Keď vojdete do 
niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn poko-
ja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Zostaňte potom v onom  
v dome! Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hodný svojej mzdy. Keď vojdete 
do ktoréhokoľvek domu a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia. Tam uzdravujte 
chorých a hlásajte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.

Lukáš 10,1-9 (výber)

17. júl                  MISIA
Šírenie viery

Sme povolaní šíriť vo svojej krajine biblickú vieru, vieru činnú v láske, 
zbožné zmýšľanie a svätý život. Chceme na to použiť všetky svoje sily.


Nepovažujeme sa za zakladateľov alebo vodcov zvláštnej sekty alebo strany 

(od toho sme ďaleko), ale za Božích poslov tým, ktorí sú síce kresťania podľa 
mena, ale v srdci a v živote sú pohanmi. Prichádzame k nim, aby sme ich volali 
naspäť tam, odkiaľ odpadli – k ozajstnej pravej kresťanskej viere.

18. júl                  MISIA
Položenie základného kameňa

Z kázne pri kladení základného kameňa prvého metodistického kostola  
v Londýne na City Road dňa 21. 4. 1777

Spoločne chváľme Pána a prispejeme k šíreniu Jeho vlády na zemi. Zjednoť-
me svoje srdcia  k tejto požehnanej práci. Chceme si uctiť Boha na Výsostiach 
tým, že sa zo všetkých síl budeme snažiť o pokoj a dobrú vôľu medzi ľuďmi. 
V tom nech sú zjednotené naše srdcia, naše želania a modlitby. Naše duše nech 
sú smädné po všeobecnom znovuoživení pravej zbožnosti, po znovuvytvore-
ní Božieho obrazu a po čistej láske k všetkým ľuďom. Usilujme sa o šírenie 
pôvodného náboženstva lásky podľa Písma na všetkých svojich pracoviskách  
i medzi svojimi blížnymi.
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19. júl                 MISIA
Neprehliadnuteľný

Ten, kto má vieru v Ježiša Krista, nemôže ju skrývať. Zdôrazňuje to aj náš 
Pán v prirovnaní  k svetlu: „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nedá 
sa ukryť.“

Vy, kresťania, ste svetlo sveta svojím zmýšľaním a svojím konaním. Svo-
jou svätosťou budíte pozornosť ako slnko uprostred oblohy. Nemôžete odísť zo 
sveta a taktiež nemôžete žiť na svete bez toho, aby vás ľudia videli. Nesmiete 
pred nimi utekať. Keď ste s nimi, nemôžete skrývať svoju poníženosť a pokoru 
a všetky ostatné postoje, ktorými sa usilujete byť takí dokonalí, aký dokonalý 
je váš Otec v nebesiach. Láska sa nedá ukryť, ako ani svetlo neukryjete, lásku 
vyžarujú činy, ktorými sa cvičíte v dielach lásky, v dobrých skutkoch každého 
druhu. Nikoho nenapadne ukryť mesto. Ako by sa mohol skryť kresťan! Svä-
tého, zanieteného človeka, ktorý úprimne miluje Boha a ľudí, takisto nemožno 
ukryť ako mesto, ktoré leží na vrchu.

20. júl                  MISIA
Kresťanská viera je verejná

Ukryť svetlo – okrem zhasnutia – je nemožné. Taktiež nemožno nevidieť na 
nás našu vieru – okrem odvrhnutia! Z toho vyplýva, že tajné, nebadateľné nábo-
ženstvo nemôže byť náboženstvom Ježiša Krista .Viera, ktorú možno skrývať, 
nie je kresťanská viera. Keby sa mohol kresťan ukryť, nedal by sa porovnať  
s mestom na vrchu, so svetlom sveta, so slnkom svietiacim na oblohe vidi-
teľným celému svetu. Nikoho, kto je obnovený Bohom, by nemalo napadnúť 
ukrývať toto svetlo – ponechať si vieru len pre seba. Je nemožné ukrývať pravú 
kresťanskú vieru.


Kto by chcel v dnešnej dobe žiť pre bezvýznamný účel namiesto toho, aby 

slúžil Bohu?

21. júl                  MISIA
Zachraňovať duše
Máš konať jediné: zachraňovať duše. Tomu venuj svoje sily až do vyčerpa-

nia. Stále znova a znova sa vydávaj na cestu – nechoď však len k tým, ktorí ťa 
potrebujú, ale choď hlavne k takým, ktorí ťa najviac potrebujú.


Získať vedomosti je dobré, ale zachraňovať duše je lepšie.


Keď nemôžeš presvedčiť niekoho svojimi dôvodmi o pravde, nikdy sa nepo-

kúšaj dosiahnuť to násilím. Keď ho k tomu neprivedie láska, prenechaj to Bohu, 
ktorý je Sudcom všetkých.

22. júl               SPOLUPRÁCA
Láska uľahčuje prácu

Noémi mala po manželovi známeho, zámožného muža. Volal sa Bóaz. Moáb-
ka Rút povedala Noémi: Dovoľ mi ísť na pole a budem zbierať klasy za tým,  
u koho nájdem priazeň. I odpovedala jej: Choď, dcéra moja! A ona odišla  
a došla náhodou na diel poľa Boázovho. Vtedy Bóaz povedal Rút: Počuj, dcéra 
moja! Nechoď zbierať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto! Pridŕžaj sa len 
mojich služobníc! Upieraj oči na pole, na ktorom ony žnú a choď za nimi. Veď 
som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli! Keď budeš smädná, choď k nádobám 
a napi sa z toho, čo načerpali sluhovia. Vtedy padla na tvár, poklonila sa až  
k zemi a spýtala sa ho: Prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal? Veď 
ja som cudzinka! Bóaz jej odpovedal: Oznámili mi všetko, čo si učinila svojej 
svokre po smrti svojho muža. Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila, nech 
sa ti dostane dokonalej odmeny od Hospodina, Boha izraelského, pretože si 
prišla hľadať útočište pod jeho krídlami. Nato odpovedala: Kiež by som našla 
priazeň v tvojich očiach, pane môj, veď si ma potešil a prehovoril si k srdcu svo-
jej služobnice. Tak zbierala na poli až do večera. Keď vymlátila, čo nazbierala, 
bola toho éfa jačmeňa.

Rút 2,1-17 (výber)

23. júl                SPOLUPRÁCA
O počúvaní kázní

„Pôjdete si dnes vypočuť pána Wesleyho?“, spýtal sa priateľ pána Blackwe-
lla. „Nie“, odpovedal, „chcem počuť Boha. Počúvam JEHO, nech káže hocikto, 
inak by bolo všetko zbytočné.“ 


Navštevujem všetky bohoslužby, či už je kazateľ súci, alebo menej dobrý.  

A to radím aj ostatným. 


Počúvaj každého kazateľa, ale počúvaj ho ako Boží hlas! Chráň sa predsud-
kov a nepriateľských pocitov voči kazateľovi!
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24. júl               SPOLUPRÁCA
Zlí kazatelia

Niekedy sa pýtame, či niektorí naši kazatelia nekážu priveľa o hneve a pri-
málo o Božej láske. Niektorí tak naozaj robia. Mnohých poslucháčov tým pri-
pravili o radosť z viery.


Nedôstojnosť kazateľa neobmedzuje pôsobenie Bohom prikázaných cirkev-

ných úkonov. Na to je jednoduchý dôvod: Pôsobenie sa neodvodzuje od toho, 
kto ho uplatňuje, ale od Toho, kto ho prikázal. Božie slovo nebude zadržané ani 
vtedy, keď prichádza z úst nesvätého kazateľa. Sviatosti nestrácajú na hodnote. 
Je jedno, či ten, kto spravuje prostriedky milosti, je toho hodný alebo nehodný.

25. júl               SPOLUPRÁCA
Proti pridlhým kázňam

Ak kazateľ prekračuje svoj čas (celá bohoslužba má trvať asi hodinu), dú-
fam, že mu pripomenieš metodistické pravidlo. Ľudia si myslia, že čím je kázeň 
dlhšia, tým viac pôsobí. Je to veľký omyl. Čo nám môže pomôcť na zemi, vy-
koná Boh sám. Nepovažuje za potrebné, aby sme boli mnohovravní. 


Jednoduchú pravdu evanjelia musíme hovoriť tam, kde práve sme, či už nás 

ľudia chcú alebo nechcú počúvať.

26. júl               SPOLUPRÁCA
O kázni a učení

Čudujem sa ľuďom, ktorí hovoria, že kázať pod šírym nebom nie je vhodné. 
Najviac nedôstojnosti vidím v katedrále sv. Pavla: časť zboru tam spí alebo sa 
rozpráva, baví a obzerá okolo seba a vôbec nemyslí na to, čo hovorí kazateľ.


Oveľa ľahšie je mať dobrú kázeň, ako učiť nevedomých základom viery.


Boh je taký veľký, že prepožičiava veľkosť aj najmenším veciam, ktoré sa 

konajú v súlade s Jeho vôľou.

27. júl               SPOLUPRÁCA
Jasná reč

Ide mi o jednoduchú pravdu pre jednoduchý ľud. Preto sa vedome zriekam 
všetkých pekných filozofických úvah, všetkých zavádzajúcich a prefíkaných 
myšlienkových pochodov a aj vystavovania vlastnej učenosti na obdiv. Iba prí-
ležitostne citujem originálny text Svätého Písma, avšak bez postranného chvá-
lenkárskeho úmyslu. Usilujem sa vyhýbať všetkým slovám, ktoré nie sú dosta-
točne zrozumiteľné a v bežnej reči sa vôbec nepoužívajú. Predsa sa však môže 
stať, že upadnem do tejto chyby.


Čím jednoduchšie a jasnejšie sa vyjadruješ, tým viac dobra vykonáš.

28. júl                SPOLUPRÁCA
Jednoduchá reč

Keď som bol asi desať rokov členom univerzity, písal a hovoril som takmer 
rovnako, ako teraz ty. Keď som však hovoril k jednoduchým ľuďom na zámku 
(pravdepodobne ho používali ako väzenie) alebo v meste, videl som, že na mňa 
pozerajú s otvorenými ústami. To má rýchlo prinútilo k zmene štýlu a prispô-
sobeniu sa reči svojich poslucháčov. V jednoduchosti je dôstojnosť, ktorá nie je 
nevhodná ani pre ľudí na najvyšších postoch.

Ty si kresťanský zvestovať, ktorý píše a hovorí, aby zachraňoval duše. Ak 
budeš mať neustále pred očami tento cieľ, nikdy zámerne nepoužívaš ťažké  
a nezrozumiteľné slová. Používaj všetok svoj rozum, vedomosti a oheň, ktorý 
si dostal. Zabudni sám na seba a mysli iba na to, že máš pred sebou ľudí, za 
ktorých Kristus zomrel.

29. júl                SPOLUPRÁCA
Záleží na riziku

Zo všetkého svojho úsilia často uvidíš len málo ovocia. Prenechaj to však 
Bohu. Výsledok je Jeho, práca tvoja.


Robil som, ako som najlepšie vedel. Keď som konal nesprávne, nebolo to 

úmyselné, iba som sa zmýlil vo svojom názore.


Nech ťa neunavuje konať dobro, hoci často je to kríž. Znášaj kríž a On ťa 
ponesie. Najlepšie ovocie rastie pod krížom.
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30. júl               SPOLUPRÁCA
Veľká úloha

Najväčšie problémy môžete očakávať od bohatých, zbabelých alebo leni-
vých metodistov. Neberte však na nich ohľad, ani keby boli nejakí zodpoved-
ní pracovníci zboru či len jednoduchí členovia. Radšej vyjdite von na verej-
né priestranstvá vždy, keď to počasie dovolí a pozývajte všetkých k obráteniu  
a k viere v evanjelium. Konajte tak hlavne každú nedeľu.

Čo Boh asi chcel, keď si povolal kazateľov nazývaných metodistami?
Chcel reformovať národ, predovšetkým cirkev v Anglicku, a tak rozšíriť po 

celej krajine posvätenie podľa Písma.


Dajte mi sto kazateľov, ktorí sa boja iba jedného – hriechu – a túžia iba po 
jednom – po Bohu –, a bude mi celkom jedno, či sú to duchovní alebo laici. Sám 
s nimi zatrasiem bránami pekla a zriadim Božie kráľovstvo na zemi.

31. júl          MODLITBA
Modlitba

Milosrdný Bože, požehnaj cirkev, v ktorej žijeme. Upevni ju aj všetkých jej 
členov vo viere a posväť v ich živote. Predovšetkým však osvieť všetkých jej slu-
žobníkov, aby poznali v pravde Krista a rozumeli Tvojmu slovu podľa pôsobenia 
Svätého Ducha.

Dovoľ im svojím zvestovaním a zmenou ich života ďalej niesť Tvoje slovo na 
Tvoju česť, aby všetci ľudia, ktorí im dôverujú, počúvali v pokore z ich úst Tvoje 
slovo, prijímali ho čistým srdcom a potom prinášali s Tvojím milostivým pris-
pením ovocie Ducha – na česť nášho prostredníka a príhovorcu Ježiša Krista.

 Amen

August

Modlitba je dych duchovného života.

1. august
Pieseň: Viem, že môj Vykupiteľ žije   
         (prel. O. Fabrici, Kresťanský spevník č. 87)

 
Viem že môj Vykupiteľ žije! On stal sa mojím spasením,
dar Jeho lásky v obeti je z vín vyslobodením.

On vyhľadal ma, zdvihol hlavu, keď umdlieval som, silu dal,
pút zbavil, slobodu tiež pravú mi z lásky daroval!

Chce, aby som sa posväcoval. Či môžem sa Mu protiviť?
Veď On ma z moci hriechu vyrval, by večne som smel žiť.

Keď Boh môj a ja Jeho, mám dosť! Už tu zriem neba otčinu, 
mám nevýslovnú blaženosť v Ňom a nechcem už inú!

2. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Pokora a trpezlivosť sú najistejšie znaky rastu v láske

V tom čase povedal Ježiš: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste pre-
ťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď 
moje jarmo je lahodné a bremeno ľahké.

Matúš 11,25a.28-30

3. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Dobrý boj viery

Hoci sme obnovení, očistení a posvätení v tom istom okamihu, ako skutoč-
ne uveríme v Krista, nie sme obnovení a očistení natrvalo. Zlá prirodzenosť 
ešte pretrváva a hoci je porazená, bojuje proti duchu. O to usilovnejšie sa teda 
venujme dobrému boju viery. Ustavične bdejme a modlime sa nezabúdajúc na 
nepriateľa v nás. Snažme sa získať a obliecť si celú Božiu výzbroj.
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Verím, že pre milostivého Boha je dôležitejší život a správanie sa človeka 
ako jeho myšlienky. Verím, že si cení dobrotu srdca viac ako čírosť hlavy.

4. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Prekonávanie túžby po sláve

Aj Božie deti ťažko prekonávajú sklony k „povýšeneckému životu“ (porov. 
1J 2,16). Ján mal zrejme na mysli to, čo dnes nazývame túžbou po sláve. Je to 
želanie mať „česť, prichádzajúcu od ľudí“, a mať z nej radosť. Je to aj túžba po 
pochvale a súčasne strach pred kritikou.

K tomu má blízko falošná hanba – keď sa hanbíme za to, čím by sme sa 
vlastne mohli chváliť. Málokedy pritom chýba ľudský strach. Stáva sa tisícná-
sobnou pascou pre dušu. Myslíte si, že existuje nejaký človek, hoci aj zdanlivo 
silný vo viere, ktorý by v sebe nepocítil niečo z týchto zlých pohnútok? Práve 
taký veriaci nie je celkom „ukrižovaný svetu“, lebo v jeho srdci ostáva zlý ko-
rienok.


Obávam sa, že sa nachádzaš v oveľa väčšom nebezpečenstve kvôli úcte, kto-

rú ti prejavujú, ako kvôli pohŕdaniu, ktoré zakúšaš. Mne sa vodí rovnako. Vždy 
dospejem k tomu, že pokojné veslovanie je nebezpečnejšie. Práve vtedy, keď 
zavíja víchrica a vyčíňa more, vstanú spáči, aby volali k Bohu.

5. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Odkázaní na Krista

Práve najväčší svätci sú stále odkázaní na Krista: Je ich Prorokom, je Svet-
lom sveta. Osvecuje ich vždy len od jedného okamihu k druhému. Keď ustúpi, 
hneď sa ujme vlády úplná tma.

Ešte stále sú odkázaní na Krista: Je ich Kráľom, lebo Boh im daruje svätosť 
do zásoby. Keby ju opätovne nedostávali podľa potreby, zostala by iba bezbož-
nosť.
Ešte stále sú odkázaní na Krista: Je ich Pastorom, ktorý sám pracuje na ich 
svätosti, lebo Bohu sa páči len dokonalé posvätenie prostredníctvom Ježiša 
Krista. 


Pod posvätením nerozumiem pôst, telesnú zdržanlivosť alebo akýsi iný 

vonkajší prostriedok na sebazdokonalenie, ale vnútorný postoj, ktorému je toto 
všetko podriadené, a obnovenie duše na Božiu podobu.

6. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
V rovnováhe

Kresťanská miernosť neznamená, že by som sa vzdal horlivosti pre Boha, 
alebo bol neinformovaný, či bezcitný. Iba sa vystríha každého extrému, či už 
ide o bezcitnosť alebo priestupok. Neruší pocity, ale udržiava ich v rovnováhe. 
Boh, ktorý nás stvoril, nechce, aby boli pocity milosťou odstránené, len aby sa 
primerane ovládali a vyrovnávali. Miernosť pôsobí vyváženosť ducha. Udržia-
va v rovnováhe hnev, žiaľ a strach. Zostáva tak vyrovnaná v každom životnom 
položení a nevychyľuje sa ani napravo ani naľavo.

7. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Sebaskusovanie

Skúmaj vážne a neúnavne svoje srdce a svoj život! Každý večer sa pozri 
na uplynulý deň! Skúmaj, či si vykonal alebo myslel niečo, čo nezodpovedá 
tvojmu charakteru. Spytuj svoje srdce, či túžilo po viere a nie po veciach sveta. 
Časom sa zaoberaj starostlivo i ráno i večer. Ráno si pripomeň, čo máš urobiť a 
večer skúmaj, či si urobil, čo si si predsavzal. Všetko, čo konáš, musíš prispô-
sobiť celému svojmu životu, nie iba jeho časti. Všetky menej dôležité ciele by 
mali byť podriadené tvojmu veľkému životnému cieľu. Cvič sa v Božej bázni!


Sebapoznanie je pravá pokora. Bez neho sa nemôžeme oslobodiť od samoľú-

bosti, istej náruživosti k chvále, ktorá je spojená so všetkými druhmi pýchy.

8. august      OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Skúsenosť

Vieš, že pre mňa je celkom samozrejmé hodnotiť múdrosť a láskavosť člo-
veka zodpovedne k jeho veku. Vychádza z toho, že najdlhšia skúsenosť je aj 
najlepšia. Hoci je dlhá skúsenosť veľkou prednosťou a viac dôverujeme staré-
mu vojakovi ako odvedencovi, Boh sa neviaže na tieto skostnatené pravidlá. 
Niekedy stvorí niečo veľké v krátkom čase. Mladých mužov a ženy spraví múd-
rejších ako starých. Mnohým daruje vo veľmi krátkom čase užšie a hlbšie spo-
jenie so sebou, než by iní dosiahli počas mnohých rokov.


Čím dlhšie žijem, tým som zhovievavejší voči ľudským slabostiam. Vyžadu-

jem viac od seba a menej od druhých.
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9. august       OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Zdvorilosť

Buď zdvorilý ku všetkým ľuďom. Vôbec nie je dôležité, či sú vysoko po-
stavení alebo nízko, či sú bohatí alebo chudobní, či stoja nad tebou alebo pod 
tebou. Práve tí najmenší a najbiednejší majú nárok na našu zdvorilosť. Školské 
vzdelanie nemôže ovplyvniť vzdelanosť srdca. V jednej domorodej chatrči som 
našiel toľko skutočnej zdvorilosti, akú nemožno očakávať ani v paláci St. Ja-
mesa alebo v Louvri.


Ak zbadáš, že ti niečo škodí, alebo tvoju dušu odvádza od Boha – naliehavo 

ťa žiadam: uteč a zachráň si život! V takom prípade sa nemusíš pridŕžať etikety, 
ale čo najrýchlejšie a bez zaváhania musíš ujsť.

10. august      OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Každodenné posväcovanie

Vždy si pamätaj: Podstatou kresťanského posudzovania je jednoduchosť  
a čistota. Má iba jeden cieľ: oddať sa Bohu.

Ak využívaš milosť, ktorá ti bola darovaná, si na bezpečnej ceste, ktorou 
môžeš prijať ešte viac milosti. Ak do toho vložíš celú svoju vieru, tvoja viera 
porastie. 

Božie jednanie s ľuďmi je rôzne, nemôže sa obmedzovať na jedno základné 
pravidlo.

Modli sa jednoducho a bez dlhého rozmýšľania, nechaj sa viesť Duchom 
Svätým. Buď ako malé dieťa, ktoré celkom závisí od Toho, kto ho miluje.


Nevyslovuj ľahkovážne Božie meno. Ani pri každej maličkosti nehovor  

o Božej vôli!

11. august     OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Pokorné zmýšľanie

Poddaj sa pokornému zmýšľaniu, „aké mal aj Kristus Ježiš“ (Fp 2,5). Svo-
jimi slovami i skutkami dokazuj rozvážnosť a zdržanlivosť. Spomeniem iba 
jeden príklad: Vždy ochotne priznaj chybu, ktorej si sa dopustil. Ak si myslel, 
hovoril alebo konal nesprávne, nezdráhaj si to priznať. Nepokúšaj sa zakryť 
chyby alebo vyhnúť sa pokarhaniu, ale otvorene ukáž veci také, aké naozaj sú. 
Takým rozhodnutím nebudeš stáť v ceste evanjeliu, naopak, prepožičiaš mu 

slávu. Pravá pokora znamená poznať samého seba. Bez sebapoznania sa nemô-
žeme oslobodiť od samoľúbosti, lebo túžba po pochvale je nerozlučne spojená  
s pýchou. Iba neustála ostražitosť nás môže ochrániť pred pýchou. Keď budeme 
stále bdieť a budeme sa modliť, nepodľahneme pokušeniu, ktoré na nás útočí zo 
všetkých strán. Nezíska nad nami nadvládu.

12. august     OSOBNÉ POSVÄCOVANIE
Modlitba
Bože, Ty si stvoril človeka a určil si ho pre seba. Znepokojuješ sa dovtedy, 

kým nebude patriť svojmu Stvoriteľovi. Kiež sa zjavujeme pred Ním v bázni  
a koríme sa v prítomnosti Jeho veľkoleposti, lebo nás stvoril pre seba a pre 
svoje nádherné kráľovstvo.

Ty si naša sila, Pane, koho sa máme báť? Ty si naša spása, pred kým sa 
máme strachovať? Nemôže nás zraniť nič, iba naša vlastná zlá žiadostivosť. 
Neuškodí nám nič, iba naša neposlušnosť voči Bohu.

Bože, ktorý si vždy blízky tým, ktorých si stvoril a ktorý bdieš nad nami, aby 
sme rástli v stále väčšej plnosti, prosíme Ťa: Daj, aby sme vždy upierali svoj 
zrak na Teba, aby sme kontrolovali svoje pochabé snahy a povzbudzovali svoje 
túžby po pravom blahu.

Ty si hodný cti, chvály a moci, lebo si stvoril všetko a všetko bolo stvorené 
pre Tvoje potešenie.

Spoznávať Ťa, Pane, je najväčšia radosť a vidieť Tvoju tvár je najväčšie 
šťastie.

Nepripusť, aby sme išli cestou života bez Tvojho požehnania. Kiež nás Tvoje 
požehnanie pevnejšie pritiahne k Tebe. Všetky Tvoje cesty, Pane, sú milostivé  
a múdre, všetky Tvoje rady sú pre naše dobro a šťastie.

Amen.

13. august         STAROSTLIVOSŤ
Prikláňam sa viac k nádeji ako k obavám.
Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Je-

žiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme,  
a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nielen to, ale chválime sa aj súženia-
mi, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčeniu, osvedče-
nosť k nádeji. A nádej nedá vyjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do 
sŕdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.

Rimanom 5,1-5
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14. august          STAROSTLIVOSŤ
Usilovnosť a prezieravosť

Náš Pán Boh od nás nežiada, aby sme vôbec nerozmýšľali o význame toh-
to života. Povrchné a nerozvážne správanie nie je blízke učeniu Ježiša Krista. 
Nenabáda nás ani k lenivosti, ľahostajnosti a nedbanlivosti – tieto vlastnosti 
celkom protirečia duchu a podstate Jeho zvesti. Kresťanovi sa lenivosť protiví 
rovnako ako opilstvo, pred nečinnosťou uteká ako pred neverou.

Božia vôľa je, aby každý pracoval, jedol svoj vlastný chlieb a aby sa aj sám 
postaral o príslušníkov vlastnej domácnosti. Jeho vôľa je taktiež nezostať niko-
mu nič dlžný, ale „usilovať sa o počestnosť voči všetkým“. To však nejde bez 
rozvážneho uvažovania o skutočnej svedomitosti.

Je dobré a príjemné Bohu, ak rozmýšľame o našich zámeroch. Musíme mať 
jasnú predstavu o tom, čo zamýšľame. Taktiež si musíme prácu poriadne naplá-
novať skôr, ako s ňou začneme. Je dobré si z času na čas starostlivo premyslieť 
ďalší postup a vopred pripraviť všetko potrebné.

15. august         STAROSTLIVOSŤ
Proti jedu ustarostenosti

Ježiš v jednom príhovore odsudzuje „ustarostenosť srdca“ – strachujúcu 
sa, nepokojnú a trýznivú starosť, každú starosť, ktorá zraňuje dušu alebo telo. 
Zakazuje ustarostenosť, ktorá predvída obavy z biedy a už vopred nás sužu-
je. Zakazuje ustarostenosť, ktorá otravuje požehnanie dnešného dňa strachom  
z toho, čo by sa mohlo stať zajtra, takže nemôžeme prežívať prítomnú plnosť 
požehnania pre strach z budúceho nedostatku. Takáto ustarostenosť nie je len 
bolesť, zlá choroba duše, ale aj ohavný útok na Boha – je to hriech najhoršieho 
druhu. Je to hrubá urážka milosrdného Vládcu a múdreho Správcu všetkých 
vecí, lebo obsahuje rúhavé myšlienky, že veľký Sudca nekoná a neriadi veci 
správne. Z toho totiž vyplýva, že ak nevie, čo potrebujeme, chýba Mu múdrosť, 
a ak nedokáže zabezpečiť tých, ktorí Mu dôverujú, chýbajú Mu aj prostriedky. 
Varuj sa takého zmýšľania!



Jednoduché a spoľahlivé pravidlo znie: Nestrachuj sa, je to proti Božiemu 
príkazu! Hľaď iba na Boha a rob všetko, čo máš tak, aby to bolo čestné v očiach 
všetkých ľudí. Ostatné prenechaj Bohu.

16. august         STAROSTLIVOSŤ
 Milosť v pravý čas
Nerob si starosti z budúcich pokušení. Je to nebezpečná pasca. Neuvažuj: 

„Čo spravím, keď príde to alebo ono pokušenie? Ako sa zachovávam? Neviem, 
či mám dosť síl vzoprieť sa mu. Nemôžem premôcť takého nepriateľa.“ Teraz 
nemáš silu, lebo ju nepotrebuješ. V súčasnosti nie si schopný zvíťaziť nad ne-
priateľom, ale teraz ťa predsa nepokúša. S milosťou, ktorú máš teraz, nemôžeš 
odolať pokušeniam, ktorým nie si vôbec vystavený. Keď však príde pokušenie, 
príde aj milosť.

Na väčšie skúšky dostaneš aj väčšiu silu. Ak máš priveľa trpieť, rovnakou 
mierou ťa Boh aj poteší. Preto ti bude Božia milosť stačiť v každej situácii. On 
nedopustí, aby si bol skúšaný nad svoje sily, súčasne so skúškou ti dá aj výcho-
disko a silu vládať ju uniesť. (Porov. 5M 33,25; 1K 10,13).

17. august         STAROSTLIVOSŤ
Odovzdanosť

Nejestvuje väčšia pomoc pre posväcovanie ako pretrvávajúca odovzdanosť 
ducha, pokoj pevne na Boha upriamenej mysle a tichá dôvera v Ježišovu krv. 
Inak ani nemožno rásť v milosti a v poznaní nášho Pána Ježiša Krista. Strach 
robí dušu chladnou a bezcitnou. Strach zastavuje všetky pramene duchovného 
života a bráni náklonnosti srdca k Bohu. Pochybnosť špiní dušu tak, že uviazne 
hlboko v bahne. Preto je náš rast vo svätosti brzdený takou mierou, akou nás 
ovláda strach alebo pochybnosť.

18. august               HRIECH
Hriech je nákazlivý

Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinu obeť z plodín poľa. Aj Ábel obe-
toval z provorodeniat svojho stáda a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaz-
nivo zhliadol na Ábela a jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. 
Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol 
Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste ak budeš 
dobre činiť, rozjasní sa ti: ak však nebudeš dobre činiť, hriech číha pri dverách, 
na teba je upriamená jeho žiadostivosť: ale ty ho opanuj! Nato Kain povedal 
svojmu bratovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela  
a zavraždil ho... Kain poznal svoju ženu, ona počala a porodila Enocha. Potom 
staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. Enochovi sa narodil 
Irád a Irád splodil Mechujáéla. Mechujáél zas splodil Metušáéla a Metušáél 
splodil Lámecha... Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj 
hlas, - Lámechove ženy, naslúchajte moju reč! V odplate za ranu zabil som 
muža, za svoju ranu mladíka. Ak bude Kain sedem ráz pomstený, tak Lámech 
sedemdesiatsedem ráz.

1. Mojžišova 4,3-24 (výber)
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19. august              HRIECH
Malé príčiny – veľké následky

Je až neuveriteľné, aké ďalekosiahle následky pred Bohom majú malé veci 
a aké veľké problémy vyrastú často zo zdanlivo nepatrných chýb. Tak, ako zr-
niečko prachu zastaví hodiny a trochu piesku zahmlí náš zrak, aj najmenšie 
zrnko hriechu v našom srdci zabráni jeho primknutiu k Bohu.

Vietor dokáže preniknúť tými najužšími škáročkami, takisto aj diabol ne-
badane vniká do nášho života prostredníctvom malých udalostí – a vtedy je 
najnebezpečnejší. Tieto nepatrné veci sú akoby bez významu, potajomky však 
otvárajú srdce pre veľké pokušenia.


Neexistujú malé hriechy – iba vtedy, ak by sme boli našli malého Boha!

20. august            HRIECH
Úzkostlivé svedomie

Niekedy sa preháňa vynikajúca vlastnosť – úzkostlivé svedomie. Sú ľudia, 
ktorí sa strachujú aj vtedy, keď niet dôvodu báť sa. Sami sa neprestajne bez-
dôvodne odsudzujú. Považujú za hriech aj také veci, ktoré Písmo nikde neod-
sudzuje, a na druhej strane mnohé veci považujú za svoju povinnosť, hoci ich 
Písmo nikde nepredpisuje. Tomu priliehavo hovoríme úzkostlivé svedomie -  
a to nie je zdravý jav. Neodporúčame pestovať ho. Ak máš úzkostlivé svedomie, 
tak sa vážne modli, aby tvoje svedomie bolo uzdravené.

21. august               HRIECH
Nebezpečné prispôsobovanie sa

Mnohým metodistom, ktorí zbohatli, sa zapáčil tento svet. Vzali si za man-
želky len čiastočne prebudené alebo vôbec neprebudené ženy a stýkali sa aj  
s ich príbuznými. Prehliadali ich svetskú múdrosť, meradlá a zvyky a postupne 
ich sami preberali a prispôsobovali sa ak svetu. Z toho vyplynula hrubá nedban-
livosť voči rodinným povinnostiam, najmä pri výchove detí. Kazateľom sa len 
ťažko darí toto narastajúce zlo potláčať.


Odolávaj každému pokušeniu a príležitosti na hriech. Vyhýbaj sa takým ľu-

ďom, ktorí ťa privádzajú do pokušenia, alebo sú sami pokúšaní. Maj na pamäti, 
že aj tá najstudenejšia voda sa zohreje, keď ju dáme blízko k ohňu.

22. august             HRIECH
Zaobchádzanie s pokušeniami

Z listov Jane Hiltonovej a pani Briggsovej
Musíš rátať s pokušeniami. Možno ťa budú napádať zo všetkých strán, lebo 

všetky mocnosti temna sa upriamili teraz na teba a použijú celé svoje umenie, 
aby zviklali tvoju pevnosť. Nesmieš si pripustiť nebezpečné odôvodňovanie. 
Nezabúdaj, že Ten, ktorý je s tebou, je silnejší ako všetci, ktorí sú proti tebe. 
Jednoducho sa pridŕžaj Toho, ktorý ťa miluje a ktorého miluješ aj ty ako bez-
mocné malé dieťa. Kristus ti úplne patrí a to stačí. Spoľahni sa na Neho celým 
srdcom! Pridŕžaj sa Ho a nestratíš nič z toho, čo ti Boh dal.


Keď si oblečieš duchovnú výzbroj, zažiješ, že hneď bude vyskúšaná. Boh 

ti dá príležitosť na boj, aby si obstála a mohla zakúsiť svoju slabosť aj svoju 
silu. Každý deň ti prinesie práve toľko pokušení, ale aj toľko sily, aby si mohla 
obstáť.

23. august        PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
Bdejte modliac sa a modlite sa, aby ste boli ostražití!

Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa 
k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti 
odplatí. Pri modlitbe nevravte priveľa ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú 
vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, 
čo potrebujete skôr, ako Ho prosíte. Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si 
na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako 
v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše 
viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale 
zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky.

Matúš 6,6-13

24. august       PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
Neprestajne sa modlite!

Modlitba je dôležitá preto, lebo v nej vyjadrujeme našu závislosť od Boha, 
posilňuje našu túžbu po všetkom, o čo prosíme, robí nás vnímavejších voči 
našim blízkym a ešte preto, že nikdy neprestávame bojovať o požehnanie – až 
kým ho nedosiahneme. 


Modli sa vždy, či môžeš alebo nemôžeš, či si šťastný alebo zarmútený. Mod-
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li sa mnohovravne, málovravne alebo celkom bez slov. Určite dostaneš odpo-
veď, ktorá ti prinesie pokoj.

25. august         PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
Skúšobný kameň pre naše želania

Pánova modlitba obsahuje všetko, o čo môžeme rozumne a bezstarostne pro-
siť. Je v nej všetko, čo slúži Bohu ku cti a čo je potrebné a užitočné pre nás i pre 
druhých. Naše modlitby sú dobrou skúškou pre naše želania. To, čo nesmieme 
v modlitbe vysloviť, nemáme si ani želať.
	 

Dlhé roky som mal pochybnosti, či môžem prosiť o časné veci. Pred tromi 
alebo štyrmi rokmi som však nadobudol presvedčenie, že je to zbytočné. Mal 
som vtedy nedostatok peňazí, a tak sa peniaze stali predmetom mojich modli-
tieb. Veľmi rýchlo som dostal odpoveď. Vonkajšie požehnanie si môžeme vy-
prosovať len vtedy, „ak je to to najlepšie a je to Tvoja vôľa“. Potom sa môžeme 
odvolať aj na zasľúbenie „tak sa vám to všetko dostane“.

26. august        PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
„Buď vôľa Tvoja...“

Väčšina ľudí pravdepodobne rozumie prosbe „Buď vôľa Tvoja!“ iba ako vý-
razu odovzdania, alebo ako prosbe o ochotu podriadiť sa Božej vôli so všetkými 
dôsledkami. Je to určite dobrý, až božský rys charakteru, mimoriadne vzácny 
Boží dar. Keď však hovoríme „buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi“, ne-
prosíme len o pasívny, ale hlavne o aktívny súhlas s Božou vôľou.
Prosíme Ho, aby sme my a aj všetci ľudia vykonávali vo všetkom výhradne 
Jeho vôľu, tak, ako On chce a ako sa Mu páči.

27. august        PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
„Odpusť nám naše viny...“

Táto prosba celkom samozrejme nadväzuje na tie predchádzajúce. Hriechy 
bránia Božej veľkorysosti, aby sa vylievala na všetky tvory. Keď sú však od-
stránené všetky prekážky, môžeme sa v každej dobre veci spoľahnúť na Boha 
lásky.

Je tu použité slovo „viny“. V Písme sa takto často označujú naše hriechy. 
Každý hriech nás znova obviňuje pred Bohom. Čo môžeme odpovedať Bohu, 
keď povie: „Vráť, čo si mi dlžen!“    (Mt 18,28)?

Sme absolútne neschopní platiť, nemáme nič, čím by sme mohli zaplatiť, 
celý svoj majetok sme premárnili (Lk 15,13). Keby požadoval, čo by podľa 
práva mohol, musel by rozkázať, aby nám poviazali ruky a nohy a „odovzdali 
mučiteľom“ (Mt 18,34).

V skutočnosti už máme práve ruky a nohy poviazané reťazami našich vlast-
ných hriechov. Cítime ich ako železné reťaze a olovené putá. Keď zistíme, že 
nemáme nič, čím by sme mohli zaplatiť, budeme prosiť Boha, aby nám všetko 
odpustil (Lk 7,42).

Keď nám hriechy odpustí, reťaze z našich rúk spadnú. Odpustenie našich 
hriechov sme dostali v Kristu zo slobodnej Božej milosti. Hriech stratí svoju 
moc. Nepanuje nad tými, ktorí stoja pod milosťou.

28. august        PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
„...ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.“

Týmito slovami nám Pán ukazuje, ako môžeme hľadať Božie odpustenie. 
Všetky naše prestúpenia a hriechy nám budú odpustené, ak aj my odpúšťame,  
a tak, ako my odpúšťame.

Po prvé: Boh nám odpúšťa, keď my odpúšťame iným. To má najväčší výz-
nam. „Lebo ak vy“, hovorí, „odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš 
nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám náš nebeský Otec neodpus-
tí vaše poklesky“ (Mt 6,14-15).

Po druhé: Boh nám odpúšťa tak, ako my odpúšťame. Ak v nás zostane tro-
chu zlosti alebo horkosti, hoci iba tieň nepriazne alebo hnevu, neodpustili sme 
celkom jednoznačne a zo srdca poklesky druhých ľudí a tým bránime odpuste-
niu našich priestupkov. Boh nám nemôže odpustiť jednoznačne a úplne.

To je, akoby sme Ho vyzývali: „Nemal by si nám odpustiť Pane. Prosíme, 
pripomeň si naše hriechy, nech zostane Tvoj hnev nad nami.“ Môžeme sa však 
takto modliť k Bohu? Ach, ani to neskúšaj! Teraz, práve teraz odpusť pre Jeho 
milosť! Odpusť tak, ako by si chcel, aby bolo odpustené tebe! Teraz sa zľutuj 
nad svojim blížnym, ako sa Boh zľutoval nad tebou a ešte aj zľutuje!

29. august        PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
Nachádzať orientáciu a pokoj

Máme útechu: Ten, kto stvoril srdce, môže ho aj uzdraviť.
Keď nás príležitostne prepadne vnútorný nepokoj, mali by sme sa utiahnuť 

k modlitbe, aby sme dali priestor milosti a Božiemu svetlu. Túžba srdca pokra-
čuje modlitbou, aj keď sa rozum zaoberá vonkajšími vecami.
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K tomu, čo konáme (pre svoje zdravie), treba pridať tento staromódny liek: 

modlitbu - a vieru v Boha, ktorý "usmrcuje a oživuje".

30. august        PROSTRIEDOK MILOSTI – MODLITBA
Duchovné naberanie dychu

Jestvuje niečo ako „duchovné dýchanie“. Ako prúdi Duch – Boží dych - na 
dušu človeka, duch človeka smeruje k Bohu. Božia milosť vstupuje do ľudské-
ho srdca, modlitba a chválospev stúpajú k Bohu. Týmto vzťahom medzi Bohom 
a človekom, týmto spoločenstvo s Otcom a Synom, sa zachováva božský život 
v duši – je to ako naberanie dychu.


Poďte, prichádzajte do domu nášho Boha, kde Ho budeme v pravde vzývať 

a oslavovať v tento deň so svätou radosťou. Pritom Ho chceme prosiť, aby nám 
daroval vo svojej milosti to, čo potrebujeme. Chceme chváliť Jeho štedrosť,  
z ktorej nám už tak veľa daroval.

31. august       MODLITBA
Modlitba

Milosrdný Bože, nehľaď na to, čo sme vykonali proti Tvojej vôli, ale pozri sa, 
čo za nás vykonal náš oslávený Vykupiteľ.

Nepozeraj sa na to, čo sme spravili zo seba, ale pozri sa, čo z nás spravil 
Kristus v Tvojom mene. Nauč nás spoznávať Teba a Ježiša Krista, ktorého si 
nám poslal.

Nauč nás konať Tvoju vôľu tak, ako sa deje v nebi. Pomáhaj nám, aby sme 
chodili v bázni pred Tebou a pridržiavali sa Ťa celým srdcom, aby nás od Teba 
nemohlo odlúčiť žiadne pokušenie. Nech sa všetko, čo pre nás a s nami robíš, 
stane zvesťou Tvojej lásky pre naše duše. 

Amen.

September

Žiadna námaha nie je márna, aj keď jej ovocie hneď nevidno.

1. september
Pieseň: Jezu, spása mojej duše       
    (prel. M. Royová, Kresťanský spevník č. 408)

 
Jezu, spása mojej duše v náruč svätú priviň ma,
vzdutých vôd keď prúdy hučia, srdce mi chce schvátiť tma.

Skry ma v ťažkých búrkach žitia, kým svoj nedosiahnem cieľ,
v bezpečný ma uveď prístav, s Tebou večný daj mi diel.

Inej skrýše nikde nemám, v Tebe nádej skladám len,
neopusť ma, nezanechaj, svetlom svojim premôž tieň.

Zacloň štítom krídel svojich dieťa bezbranné Ty sám,
keď ma prístrach strachu desí, v Tebe záchranu nech mám.

Milosť, plné odpustenie v Tebe sú, ó, Jezu môj,
utíš, uzdrav dušu, srdce, daj mi uzrieť domov svoj.

Dobre je Ti dôverovať! Ó, ja chcem vždy Tvojím byť,
v nebi večne chcem Ťa vidieť, tu i tam len s Tebou žiť.

2. september     SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Kresťanstvo je vo svojej podstate sociálne náboženstvo.

Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá 
ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepri-
podobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste ve-
deli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo Mu je príjemné, čo je dokonalé.

Rimanom 12,1-2
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3. september       SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Všestranná láska

Kresťan je naplnený láskou ku všetkým ľuďom. Táto láska je všestranná, nie 
je obmedzená na konfesiu alebo skupinu. Nie je viazaná na ľudí, ktorí majú rov-
naké názory, či súhlasia so spôsobom bohoslužieb, alebo ktorí sú s ním spojení 
príbuzenskými či susedskými vzťahmi. Taktiež nemiluje len tých, ktorí jeho 
milujú alebo tých, ktorí sú mu blízki. Jeho láska sa blíži k Božej láske, ktorej 
milosrdenstvo je vlastné všetkým jeho činom. Prekračuje úzke hranice a pôsobí 
aj na susedov, cudzincov, priateľov i nepriateľov.

4. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Láska povzbudzuje

Takáto láska sa neuspokojí s tým, že sa blížnemu neprihodila škoda, ale 
nás neprestajne nabáda konať dobro všade, kde sa vyskytne vhodná príležitosť. 
Povzbudzuje nás, aby sme konali dobro všetkým ľuďom každým spôsobom  
a v akomkoľvek rozsahu.


Navštívil som toľko chorých, koľko som vládal. Je oveľa lepšie poskytnúť 

im pomoc osobne, ako ju len poslať. To platí pre obidve strany, pre nás i pre 
nich. Pre nich preto, lebo na nich blahodarne pôsobí – pomáhame im nielen te-
lesne, ale aj duševne – a pre nás preto, lebo nám ľahšie zahoria srdcia pre takúto 
službu a samozrejmejšie sa budeme starať jeden o druhého.

5. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Pomoc nepriateľským vojnovým zajatcom

Išiel som do Knowle, vzdialeného jednu míľu od Bristolu, navštíviť francúz-
skych vojnových zajatcov. Počuli sme, že ich je asi 1100 natlačených na malom 
priestore. Okrem kôpky špinavej slamy nemali nič, na čo by si mohli ľahnúť. 
Prikryť sa mohli iba akýmsi zapáchajúcim zdrapom. Umierali ako muchy. 

Hlboko sa ma to dotklo. Večer som potom kázal na text z 2M 23,9: „Cudzin-
ca neutláčaj, lebo vy sami znáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli 
cudzincami v Egyptskej krajine.“   

V ten večer sa vyzbieralo 18 libier, nasledujúci deň sme ich už mali 24. Za 
túto sumu sme nakúpili plátno a vlnenú látku na košele, kabáty a nohavice.  
K tomu pribudlo ešte niekoľko tuctov ponožiek. Všetko sme rozdelili medzi 
zajatcov, ktorí to najviac potrebovali. Zakrátko poslala mestská správa z Bristo-
lu väčšie množstvo matracov a prikrývok. Potom prišla pomoc z Londýna a aj  

z iných častí krajín. Odvtedy mali všetko, čo potrebovali.

6. september     SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Láska nepozná hranice

Láska k Bohu vyvoláva lásku k našim blížnym, ku každému ľudskému stvo-
reniu. Nie sú z nej vyňatí naši nepriatelia, ani tí, čo „nás urážajú a prenasledu-
jú“. Je to teda láskou, akou milujeme každého ako seba, ako svoj vlastný život. 
Náš Pán to vyjadruje ešte silnejšie, keď nás učí „milovať sa navzájom tak, ako 
nás On miloval“. Podľa toho znie aj prikázanie, napísané do sŕdc všetkých, kto-
rí milujú Boha: „milujte sa navzájom, ako som vás miloval ja“ (J 15,12).

„Lásku sme poznali podľa toho, že On položil svoj život za nás.“ „Aj máme 
klásť život za bratov.“ Keď sme toho schopní, milujeme naozaj svojich blíž-
nych. Potom „vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov“, 
„podľa toho poznávame“, že sme sa narodili z Boha, „že zostávame v Bohu 
a Boh v nás a podľa Ducha lásky, ktorého nám dal“. „Lebo láska je z Boha  
a každý, kto tak miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha“ (1J 3,16.14.24; 4,7).

7. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Ešte nie sme pri cieli

Existujú pocity, ktoré protirečia láske k blížnym a láske k Bohu. Láska  
k blížnym „nezamýšľa nič zlé“. Ako je to s nami? Nepociťujeme niekedy žiarli-
vosť, hroznú nedôveru, nepodložené alebo nespravodlivé podozrenie? Ten, kto 
je od tohto oslobodený, nech prvý hodí kameňom...

Každý má niekedy pocity, o ktorých vie, že nezodpovedajú bratskej láske, 
Ak to nie je nenávisť, hnev alebo horkosť, tak sú to možno stopy závisti, hlavne 
vtedy, keď nemôžeme dosiahnuť, čo by sme chceli a druhý to už má. Alebo sa 
cítime dotknutí, keď nás niekto, kto je nám drahý, práve znevážil alebo ponížil. 
Nespravodlivosť a nevďak svedčí o pomstychtivosti, želaní odplatiť zlé zlým, 
namiesto prekonávania zla dobrom. To všetko ukazuje, ako málo lásky k blíž-
nym je v našich srdciach.


Často som oľutoval, keď som príliš prísne posudzoval, ale len veľmi zriedka 

som ľutoval, že som bol príliš dobrosrdečný.

8. september     SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Láska k blížnym je nekonečná

Láska nesmie byť pre teba iba príležitostným hosťom, má neustále napĺňať tvo-
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ju dušu. Dbaj, aby tvoje srdce bolo v každom čase a pri každej príležitosti plné 
pravej lásky k blížnym – nielen k tým, čo ťa milujú, ale ku všetkým. Nech tvoje 
srdce po nej prahne, nech horí v tvojich očiach. Nech sa odzrkadľuje v každom 
tvojom konaní. Kedykoľvek otvoríš ústa, hovor v láske a svoj jazyk používaj  
v službe priateľskosti.

Nenechaj sa obmedzovať v posudzovaní, ujmi sa všetkých ľudí. Každý má 
nárok na tvoju blahosklonnosť. Staň sa zrakom pre slepých, nohami pre mrzá-
kov, manželom pre vdovy a otcom pre siroty.

9. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Nepríjemné klebety
Ak v našich srdciach ostáva hriech, tak potom sa rovnakou mierou odzrkadlí 

aj vo všetkých našich slovách a skutkoch. Naše slová sú tak hriechom nielen 
nakazené, ale aj celkom presiaknuté.

Sem patrí každý neláskavý rozhovor, všetko, čo nevyplýva z bratskej lásky  
a čo nezodpovedá zlatému pravidlu: „Všetko, čo chcete, aby vám ľudia činili, 
čo čiňte aj vy im.“ Taktiež sem patrí ohováranie – keď hovoríme o niekom zle, 
v jeho neprítomnosti rozprávame o jeho chybách. Nikto by predsa nechcel, by 
sa hovorilo o jeho chybách, keď tam nie je. Týmto sa previňujú aj mnohí ve-
riaci, a preto sú vinní – „zarmucujú Svätého Božieho Ducha“. Len málokto sa 
pridŕža dobrého starého pravidla: „O mŕtvych a neprítomných možno hovoriť 
iba v dobrom!“

Nezabúdajme: „V deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne 
slovo, ktoré vyrieknu.“

10. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Diabolské dielo
Okrem lásky k Bohu diabol ešte veľmi nenávidí lásku k blížnym. Využí-

va každý prostriedok na jej zničenie alebo aspoň obmedzenie. Vyvoláva a šíri 
osobné alebo verejné podozrenia, roznecuje nevraživosť, hnev a spor. Narúša 
tým pokoj v rodinách i v národoch, vyháňa jednotu a svornosť.

Jeho umenie vrcholí v rozbrojoch a vojnách, keď ľudia stoja proti sebe – 
vtedy plnia jeho vôľu a rútia sa tak do priepasti skazy. Rovnako horlivo chce 
zvrátiť každé dobré slovo a každý dobrý skutok. Vyvoláva neveru, ateizmus  
a nepriateľstvo.

11. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Láska víťazí

Raduj sa zo všetkého, čo slúži ku cti Bohu a podporuje pokoj a dobrú vôľu 
medzi ľuďmi. Všetko prikrývaj láskou, o mŕtvych a neprítomných hovor iba 
dobre. Za všetkých okolností „ver všetkému“, čo akýmkoľvek spôsobom slúži 
tvojmu blížnemu ako poľahčujúca okolnosť. 

„Za všetkých okolností dúfaj“ v ich dobro a „vytrvaj“ – triumfuj nad kaž-
dým odporom, lebo pravá „láska nikdy neprestáva“, ani v čase, ani vo večnosti.

Buď plný dobrotivosti, priateľskosti, zhovievavosti a trpezlivosti voči všet-
kým ľuďom. Nech súčasne všetko v tebe túži po Bohu, po živom Bohu. Miluj 
Boha a všetkých ľudí! Dokazuj svoju vieru skutkami.

12. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Urob všetko pre dobro druhého

Ak sa o niekom nepekne hovorí, buď obozretný v jeho posudzovaní. Kým 
sám nezískaš dôkazy, urob všetko pre dobro dotyčného. Sudca má vždy stáť na 
strane obžalovaného.

Nehovor o nikom zle a čo si počul, nedávaj ďalej. Tvoje slová by rozožierali 
ako rakovina. Nechaj si pre seba svoj názor a snaž sa porozprávať s dotyčným 
človekom. Povedz mu, čo je podľa teba nesprávne v jeho správaní. Ak tak neu-
robíš, zahniezdia sa v tvojom srdci pochybnosť a výhrady voči nemu.


Nikto nie je sám sebe dobrým sudcom.

13. september     SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Nijaké zbožné rečičky

Zo všetkých táranín sú najhoršie zbožné rečičky. K nemilosrdenstvu pridá-
vajú namyslenosť, vykonávajú diabolské dielo v mene Pána. Vedúci každého 
spoločenstva majú robiť všetko preto, aby sa pri metodistoch tento zvyk odstrá-
nil. Vo svojej skupine alebo triede máme dbať na nasledovné:

1. Nehovoríme o neprítomných osobách, ale iba o Bohu a o nás.
2. Toto základné pravidlo má platiť pre každý náš rozhovor. Dajme si na to 

vždy a všade pozor (okrem niektorých nevyhnutných výnimiek). Asi to budeme 
neustále pripomínať a vštepovať do pamäte, bude to pôsobiť pozitívne.
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14. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Nepríjemné ohováranie

„Nehovorte o nikom zle!“ pripomína Pavol. Je to rovnaký príkaz ako „Ne-
zabiješ!“ Kto však dbá na tento príkaz – dokonca medzi kresťanmi? Kto mu 
rozumie?

Nepríjemné ohováranie nie je to isté ako lož alebo osočovanie, ako si niekto-
rí myslia. Všetko, čo poviem, má byť pravdivé ako Biblia, ale aj tak sa to môže 
stať nepríjemným ohováraním. Nepríjemné ohováranie znamená rozprávať o 
neprítomnom – čo zlé urobil alebo povedal. Ak som videl opitého muža, alebo 
som ho počul hrešiť, a rozprávam o tom iným v jeho neprítomnosti, je to ne-
príjemné ohováranie. Ľudovo to nazývame „hovorením poza chrbát“. Dotyčný 
sa k tomu nemôže vyjadriť. Platí to aj o klebetách alebo udavačstve. Takto sa 
prestupuje príkaz: „Nehovorte o nikom zle!“

15. september      SPOLOČENSKÉ POSVÄCOVANIE
Hrubá urážka na cti

Nepočúvaj, keď sa o niekom hovorí v zlom! Keby nikto nepočúval takéto 
reči, nikto by ich neroznášal. Či nie je tak, ako hovorí príslovie: prechovávač 
horší od zlodeja? Ak teda niekto v tvojej prítomnosti začne ohovárať, okamžite 
ho umlč! Vzopri sa proti počúvaniu hlasu zvodcu, akokoľvek lákavo by znel. 
Nechaj ho, pozvoľne odzneje, keď budeš neustále prejavovať priazeň tomu, 
koho práve samoľúbo prebodáva! Vzopri sa a nepočúvaj ho, aj keby donášač 
nariekal, že nebude mať pokoj, kým sa nevyrozpráva.

Nebude mať pokoj! Blázon! Trpíš so svojim prekliatym svedomím? Odíď a 
zlož svoje bremeno, ako káže Pán! Najskôr „choď za svojim bratom a napomeň 
ho medzi štyrmi očami“. Potom „vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch“ 
spoločných priateľov a povedz im to v jeho prítomnosti. Keby tieto kroky ostali 
bez účinku, „povedz to cirkvi“. Ak však nechceš priviesť do nebezpečenstva 
svoju dušu, nehovor to nikomu inému, ani predtým, ani potom. Iba s jednou 
výnimkou, že by to bolo nevyhnutné pre záchranu nevinného! Prečo by si mal 
zaťažovať niekoho iného a spraviť ho spoluvinníkom tvojho hriechu?

16. september            KRESŤANIA VO SVETE
Chceš sa páčiť ľuďom? Ži tak, aby si sa zaľúbil Bohu.

Zotrvali v učení apoštolov a v spoločenstve, pri lámaní chleba a v modlit-
bách. Každej duše sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa 
dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli pospolu a mali všetko spo-
ločné. Predávali svoje nehnuteľnosti a majetky a rozdeľovali ich medzi všetkých 

– ako kto potreboval. Deň čo deň jednomyseľne zotrvávali v chráme, po domoch 
lámali chlieb a požívali pokrm s plesaním a úprimným srdcom, chváliac Boha 
a tešiac sa priazni všetkého ľudu. A Pán pridával deň čo deň zachránených  
k tomuto spoločenstvu.

Skutky apoštolov 2,42-47

17. september            KRESŤANIA VO SVETE
Spravodlivosť povyšuje národ

Na uznanie národa netreba blahobyt, ale múdrosť, čestnosť, spravodlivosť, 
dobrosrdečnosť, veľkorysosť, zmysel pre kolektív a lásku k ľuďom. Lepšie je 
nemať blahobyt, ako ho získať na úkor cti. Bieda pri statočnosti je lepšia ako 
všetky majetky získané za cenu sĺz, potu a krvi našich blížnych.


Odvracajte sa od úplatkárstva, od prijímania darov a výhod, ktoré by vás 

mali ovplyvniť pri voľbe a odovzdaní hlasu. Neberte pritom ohľad na postave-
nie a vplyv politikov.


Odovzdaj svoj hlas, ale nepredávaj ho!

18. september          KRESŤANIA VO SVETE
Vojna a mier

Všetky reči o sile ľudského rozumu a vynikajúcich cnostiach nie sú nič iné 
ako pokrytecké frázy plné pýchy a nevedomosti, ak je niekde na svete vojna. 
Na ľudí sa nemožno pozerať ako na rozumné bytosti, kým budú vojny. Lebo ak 
tento prízrak navôkol máta – kde je rozum, cnosť, ľudskosť?


Dobre robíš, že sa usiluješ o mier. Nič nie je potrebnejšie ako mier. Treba 

naň vynaložiť všetko okrem dobrého svedomia. Dosiahnuť ho však môžeš iba 
vtedy, keď zostaneš v úzkom spojení s Bohom.

19. september           KRESŤANIA VO SVETE
Rovnoprávnosť

Čo vám dáva právo brániť ženám voliť? Vari nie sú tak isto slobodné ako 
muži, aby mohli využívať svoje práva? Vari nemajú svoju vlastnú vôľu? Vari 
nie sú obyvateľkami tohto štátu? Nepatria tiež k ľudu, ktorý ho tvorí? Ako chce-
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te odôvodniť, že ženy nie sú od prírody rovnako slobodné ako muži?
Akým právo vylučujete človeka z príslušnosti k národu preto, že nezarobil 

ročne štyridsať šilingov alebo aspoň jednu striebornú mincu (čo je najmenší 
príjem oprávňujúci voliť)? Vari to nie je človek (nezávisle od bohatstva alebo 
chudoby)? Nemá právo riadiť sa svojou vlastnou vôľou?

20. september            KRESŤANIA VO SVETE
Nebezpečenstvo moci

Odkedy sú kresťania zavalení mocou, bohatstvom a veľkou úctou, podlie-
hajú duchovní i laici prívalu nerestí všetkého druhu. Odkedy sa nezvyčajne  
a neprirodzene spája cirkev a štát, kráľovstvo Božie a svetské ríše, kresťanstvo 
a pohanstvo sa navzájom dôkladne premiešalo. Sotva sa ešte budú dať rozdeliť, 
kým nepríde Kristus, aby sa ujal vlády na tejto zemi.

21. september            KRESŤANIA VO SVETE
Sloboda vyznania

Čo znamená sloboda? Každý múdry a dobrý človek po nej túži. Sloboda  
v sebe zahŕňa náboženskú i občiansku slobodu.

Náboženská sloboda je sloboda voľby viery a vzývania Boha – každý si 
môže vybrať také, aké najlepšie zodpovedajú jeho svedomiu a vyznaniu. Každý 
má na to právo, lebo je človek – rozumom vybavené stvorenie. Každý sa musí 
rozhodnúť, lebo každý sa bude zodpovedať pred Bohom.

A občianska sloboda? To je sloboda vytvárať si svoj život a osud vlastným 
spôsobom a používať svoje imanie, všetko, čo nám právoplatne patrí, podľa 
svojej vlastnej predstavy.


Daj slobodu každému, komu sloboda patrí, teda každému človeku.

22. september           KRESŤANIA VO SVETE
Peniaze a milosť

Z listu Dr. Wrangelovi
Často som na Vás myslel, vlastníte všetko, čo svet nazýva závideniahodným 

a potešiteľným – zdravie, priateľov, voľný čas. Dovoľte mi požiadať Vás, aby 
ste ich brali aj naďalej ako šťastnú zhodu okolností.

Nebezpečenstvá blahobytu sú veľké a zdá sa, že ich vnímate. Kým bieda 

obmedzuje a potláča rozum, bohatstvo podkopáva jeho silu, ničí jeho vitalitu 
a živí jeho vrtochy. Vyššie postavenie nás vzďaľuje od štvrtí chudobných a od 
biedy. Často vysokopostaveným vyčítame nedostatok citu, ale oni asi vôbec 
nevnímajú chudobných.

23. september           KRESŤANIA VO SVETE
Zlato a striebro sú dobré dary

Zlato a striebro sú veľmi dobré Božie dary, ktoré slúžia ušľachtilým účelom. 
V rukách Božích detí sa menia na pokrm pre hladujúcich, nápoj pre smädných, 
odev pre nahých. Peniaze poskytujú cestujúcim a cudzincom miesto, kde sa 
môžu zložiť. Za peniaze možno zaopatriť vdovy a siroty.
	 

S ľútosťou pozorujeme, že tí, ktorí majú najviac peňazí, obyčajne preukazu-
jú najmenšiu milosť.

24. september           KRESŤANIA VO SVETE
Dobrý hospodár?

Keď som bol pred mnohými rokmi v Oxforde, prišlo za mnou v jeden chlad-
ný zimný deň dievča z našej školy. Povedal som: „Aká si premrznutá! Vari 
nemáš nič iné okrem týchto tenkých bavlnených šiat?“ Odvetila: „Pane, to je 
všetko, čo mám!“ Siahol som do vrecka, no hneď som si uvedomil, že tam sotva 
ešte niečo nájdem. Práve som minul všetko, čo som mal. Prenikla ma výčitka: 
„Môže tvoj Pán povedať, že si dobre spravil, že si dobrý a verný hospodár? 
Sám si sa okrášlil peniazmi, ktoré by mohli toto úbohé stvorenie ochrániť pred 
zimou!“

25. september                    KRESŤANIA VO SVETE
Siroty sú dôležitejšie

Z listu G. Whitefieldovi
Po tom, ako si nedávno odtiaľto odišiel, som počul niečo, čo sa ma veľmi 

dotklo: Kolégium alebo Akadémia v Georgii prevzala budovy sirotinca. Môžem 
bez vyzvania vyjadriť svoj názor? Myslím, že naše priateľstvo to dovoľuje. Ne-
bolo treba brať ohľad na milosrdenstvo a spravodlivosť? Čo je na zemi milosrd-
nejšie ako výchova sirôt? Čo je popri tom nejaké Kolégium alebo Akadémia?

Poznám cenu vzdelávania a obávam sa, že ju hodnotím skôr privysoko ako 
prinízko. Napriek tomu odovzdanie týchto budov nestojí na rovnakej úrovni 
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ako záchrana päťsto sirôt, ba možno aj záchrana ich duší.

26. september                 VYKÚPENIE
Milosť je prameň, viera predpoklad spásy

Etiópčan, eunuch, veľmož kandáky, etiópskej kráľovnej sa vracal na svojom 
voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal Duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu 
vozu! Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: Či rozumieš 
tomu, čo čítaš? Eunuch odvetil: Ako by som mohol, ak mi to niekto nevysvetlí?  
I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Vtedy Filip začal hovoriť a 
počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, došli 
k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 
Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, je to možné. A eunuch odpovedal: Ve-
rím, že Ježiš Kristus je Boží Syn. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, 
vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Eunuch natešený pokračoval v ceste.

Skutky apoštolov 8,27nn (výber)

27. september                  VYKÚPENIE
Vierou sa začína

Kto by chcel zažiť odpustenie a zmierenie s Bohom, nech si nehovorí vo 
svojom srdci: „Najprv musím vykonať to či ono. Najprv musím zvíťaziť nad 
všetkými hriechmi, opustiť všetky zlé myšlienky a skutky a dobre robiť všetkým 
ľuďom.“ Alebo: „Najprv musím ísť do kostola, prijať Pánovu večeru, častejšie 
počúvať kázne a viac sa modliť.“ Ó, ako sa mýliš! Ešte nepoznáš Božiu spra-
vodlivosť a už sa pokúšaš realizovať svoju vlastnú spravodlivosť ako predpo-
klad svojho zmierenia. Či nevieš, že kým sa nezmieriš s Bohom, môžeš iba hre-
šiť? Prečo teda hovoríš „najprv musím urobiť to či ono, a potom budem veriť?“ 
Nie, najprv uver! Ver v Pána Ježiša Krista, ktorý je zmierením za tvoje hriechy. 
Najprv musíš mať tento dobrý základ, až potom sa ti všetko podarí.

28. september                   VYKÚPENIE
Len ver!

Vo veciach viery som za čo najmenšie novoty. Staré víno je mi najmilšie.


Neodôvodňuj Bohu, ale ver! Pevne sa Ho drž ako malé dieťa, potom tvoje 
oči uvidia úplné spasenie!



Viera je síce čin človeka, ale dar Boží. Nikto by totiž neuveril, keby mu Boh 
k tomu nedal silu.

29. september                 VYKÚPENIE
Len s Kristom

V srdci každého človeka je nevyčerpateľná zásoba bezbožnosti a nespravod-
livosti. Obe sú hlboko zakorenené v duši a iba všemocná Božia milosť ju môže 
vyliečiť.


Krista potrebujú aj tí najlepší ľudia v kňazskom úrade, aby odčinil ich ne-

dostatky, nesprávne názory, nevhodný spôsob života i všetky ostatné slabosti.


Vykúpením nerozumiem to – ako si všeobecne predstavujeme –, že unikne-
me peklu, alebo prídeme do neba, ale to, že sme už teraz oslobodení od hrie-
chov, že naša duša opäť získala svoje niekdajšie zdravie a čistotu. To je znovu-
vybudovanie božského bytia, obnovenie našej duše na Boží obraz.

30. september         MODLITBA
Modlitba

Pane, aké veľkolepé sú Tvoje diela a ako je ich mnoho! Všetky si stvoril múd-
ro. Tvoj je deň, Tvoja je i noc. Stvoril si svetlo a slnko. Vyslovujeme Ti vďaku 
za všetky Tvoje dobrodenia, ktoré si preukázal celému svetu - najmä však nám, 
ktorým si daroval vedomie o svojej milosti v Kristu Ježišovi.

Milostivý Bože, vzhliadni na dobré predsavzatia, ktoré si nám dal prostred-
níctvom Tvojho Ducha. Prosíme Ťa, aby si nás v nich posilnil svojou pretrvá-
vajúcou milosťou, aby nás nezviedla nečakaná žiadostivosť, neskrotná náklon-
nosť, neužitočné zámery alebo akákoľvek predpojatosť k falošnému sebahod-
noteniu, ale aby sme neustále plodili všetko ovocie spravodlivosti, ktoré pôsobí 
Ježiš Kristus. 

Amen.
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Október

Každý deň sa učme a buďme lepšími.

1. október
Pieseň: Lásko božská nejvřelejší                (prel. F. T. Bastel, ECM č. 171)

 
Lásko božská nejvřelejší, radost z nebe přišla k nám,
zvol si v nás svůj stánek skromný, a tam kraluj věčně sám.
Ty jsi, Jezu, slitování, nesmírná jsi láska Ty.
Navštiv zde ve své milosti každou duši chvějící!

Vdechni, Jezu, Ducha svého v každé srdce truchlivé,
dejž nám nalézt, dejž nám zdědit zaslíbené dary Tvé!
Ó Ty, jenž jsi mocný k spáse, dej, ať žijem život Tvůj.
Navrať se zas k nám a nikdy víc se nevzdaluj!

Zdokonal a vzdělej tedy, Bože, svoje stvoření,
ať jsme, prosti světa skvrny, jisti svého spasení!
Změněni od slávy v slávu, až se v říši nebeské.
Obdivujem jsouc naplněni, kochat budem v lásce Tvé.

2. október              DOKONALOSŤ
Láska je cieľ všetkého kresťanského učenia

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, 
aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané 
v Zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha,  
z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle, 
a svojho blížneho ako seba samého! Správne si odpovedal - odvetil mu Ježiš. 
Toto rob a budeš žiť! 

Lukáš 10,25-28

3. október             DOKONALOSŤ
Nedokonalá dokonalosť (1)

Tvrdohlavo hlásame, že neexistuje v tomto živote dokonalosť, ktorá by nás 
mohla oslobodiť od dodržiavania Božích nariadení a konania dobra všetkým 

ľuďom, najmä domácim viery.
Myslíme si, že „deti Krista“, ktoré našli vykúpenie skrze Jeho krv iba pred-

nedávnom, ale aj tie, ktoré už vyrástli v „dokonalých mužov“, sú povinné tak 
často, ako sa len dá, „lámať chlieb a piť víno na Jeho pamiatku“. Majú aj skú-
mať Písmo, „držať na uzde svoje telo pôstom a striedmosťou“ a modliť sa za 
všetko v skrytosti i „vo veľkom zhromaždení“.

Myslíme si, že neexistuje v tomto živote dokonalosť, ktorá nás úplne oslo-
bodí od nevedomosti a omylov vo veciach nepotrebných k spáse alebo od mno-
hých pokušení a slabostí, ktorými naše bezcenné telo utláča dušu. Sväté Písmo 
nám nedáva dôvod predpokladať, žeby „obyvateľ pozemskej schránky“ bol 
úplne slobodný od telesných neduhov a od nevedomosti v mnohých veciach, 
alebo žeby si mohol namýšľať, že nemôže padnúť do omylu alebo pokušenia.

4. október             DOKONALOSŤ
Nedokonalá dokonalosť (2)

Za dokonalého považujeme toho, kto „zmýšľa tak, ako Ježiš Kristus“, kto 
je „čistých rúk a čistého srdca“, kto je očistený od „každého znečistenia tela  
a duše“, kto nie je pohoršením a „nedopúšťa sa hriechov“. Tým rozumieme člo-
veka, ktorý „svätí Boha telom, dušou a duchom“, ktorý „kráča vo svetle, ako 
On je vo svetle“, v ktorom sa už nenachádza tma, lebo ho „očistila krv Ježiša 
Krista, Jeho Syna, od každého hriechu“.

Taký človek je svätý vo svojom srdci a vo všetkých svojich myšlienkach, 
slovách a skutkoch, pretože aj Boh, ktorý povolal, je svätý. Miluje „Pána, svoj-
ho Boha, celým srdcom a slúži Mu zo všetkých svojich síl.“ Miluje „svojich blíž-
nych ako samého seba“, ako Kristus miloval nás – tých, ktorí sa Mu posmievali 
a prenasledovali Ho, lebo nepoznali ani Syna, ani Otca, Jeho duša je plná lásky, 
je naplnená dobrosrdečnosťou, dobrotivosťou, miernosťou, láskavosťou a tr-
pezlivosťou. Preto sa prejavuje v jeho živote dielo viery, zhovievavosť nádeje  
a pôsobenie lásky. Koná Božiu vôľu na zemi, ako ju On konal na nebi.
To je dokonalosť, to je úplné posvätenie.

5. október              DOKONALOSŤ
Nebezpečné rojčenie

Chráň sa rojčenia! Je dieťaťom pýchy. Drž sa od neho čo najďalej! Nedaj 
priestor horúcej predstave a nič rýchlo alebo unáhlene nepripisuj Bohu. Ne-
predpokladaj ľahkoverne, že by sny, hlasy, dojmy, vízie alebo zjavenia boli od 
Boha. Môžu byť od Neho, ale môžu byť aj z prírody alebo od diabla. Preto 
„never každému duchu, ale skúmaj duchov, či sú z Boha.“ Skúmaj všetko podľa 
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Svätého Písma a všetko mu podriaď. Akonáhle sa máličko vzdiališ od Písma  
a významu biblického textu, hneď sa ocitneš v nebezpečenstve rojčenia. Takisto 
padneš do rojčenia, ak si nevážiš a neceníš rozum, vedu a ľudskú učenosť. To sú 
vynikajúce Božie dary a môžu slúžiť najušľachtilejším účelom.

6. október             DOKONALOSŤ
Potrebná je rozvaha a triezvosť

Radím Ti, aby si nepodceňoval slová: rozum, múdrosť a veda. Naopak, pros 
Boha, aby ťa nimi čo najviac obohatil. Ak však myslíš svetskú múdrosť, neuži-
točnú vedu, falošné použitie rozumu, nazvi ju pravým menom! Odhoď plevy  
a nie zrno! 

Očakávanie výsledkov bez použitia zodpovedajúcich prostriedkov vedie  
k rojčeniu viac ako čokoľvek iné. Napríklad rast poznania bez bádania v Svä-
tom Písme a bez pýtania si rady od Božích detí, očakávanie duchovnej sily 
bez neustálej modlitby a bdelosti, nádej na požehnanie bez častého počúvania 
Slova.

7. október              DOKONALOSŤ
Využi každú príležitosť!

Jedno z najdôležitejších pravidiel viery je: Nenechaj nevyužitú žiadnu príle-
žitosť na službu Bohu.

Boh je pre nás však neviditeľný, preto Mu máme slúžiť prostredníctvom na-
šich blížnych. Takú službu prijíma ako službu pre seba – ako keby stál osobne 
pred nami. Boh nemá rád nestálych ľudí. Nemá rád ani dobré skutky konané iba 
občas. Páči sa Mu len to, čo zodpovedá Jeho stálosti.

Vytrvalá pozornosť službe, ktorú nám zveril, je znamením pravej zbožnosti.


Bez usilovnosti nie sme súci ani na tento, ani na nastávajúci svet.


Privlastniť si a využiť súčasnosť je veľká vec.

8. október             DOKONALOSŤ
Pravá láska

Pod dokonalou láskou rozumiem pravú lásku – „milovať Boha celým srd-
com“. To znamená „byť neustále radostný, bez ustania sa modliť a byť vďačný 

za všetko.“ Netvrdím tým, že sa človek, ktorý ešte nedosiahol tento stav, na-
chádza v stave zatratenia alebo pod Božou kliatbou. Naozaj nie, ale ak verí, 
nachádza sa v milosti a záujme Božom.


V kostole sa máme správať ako svätí v nebi a doma ako najsvätejší ľudia  

v kostole. Doma máme pracovať, ako sa v cirkvi modlíme a ctiť pritom Boha  
z najhlbšieho srdca.

9. október              DOKONALOSŤ
Nehádaj sa!

Mám už dosť rôznych názorov. Nemôžem ich už počúvať. Mojej duši sa 
hnusí takáto plytká strava. Daj mi pevnú a silnú vieru, aby som bol pokorný  
a dobrotivý milovník Boha a ľudí.


Kiežby som nemal spor so žiadnym človekom! Keď sa už však musím há-

dať, tak s ľuďmi, čo majú rozum.


Nedaj si vštiepiť predsudky voči kresťanstvu od ľudí, ktorí ho vôbec ne-
poznajú.

10. október            DOKONALOSŤ
Chyby a nevedomosť

Diabol drží človeka v zajatí o to pevnejšie, o čo viac si myslí, že je slobodný.


Chyby a nevedomosť neoddeliteľne patria v našej prítomnej existencii  
k nášmu človečenstvu.


Naše svedomie má veľmi ďaleko od neomylného vedenia, lebo každá chyb-

ná charakterová dispozícia má tendenciu podplatiť a oklamať sudcu.

11. október              DOKONALOSŤ
Ovocie Ducha

Nikto si nemá namýšľať, že sa môže uspokojiť s predstavou o dôkaze Svä-
tého Ducha, ak neprináša Jeho ovocie. Ak nám Svätý Duch naozaj dosvedčuje, 
že sme Božie deti, potom musí nasledovať aj Jeho ovocie, ktorým sú „láska, 
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radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť a seba-
ovládanie“ (Ga 5,22). 

Hoci v tvrdých skúškach nemusí byť toto ovocie zjavné, jeho podstata pre-
trváva. 

Radosť v Svätom Duchu môže byť človeku v hodine pokušenia odňatá. Áno, 
duša môže byť priveľmi smutná, keď nastane „hodina a moc tmy“ (Lk 22,53). 
Radosť sa však zvyčajne dostaví a rastie – „radujeme sa nevýslovnou radosťou, 
plnou slávy“ (1Pt 1,8). 

Nikto si nemá namýšľať, že má ovocie Ducha, ak nemá Jeho svedectvo. Keď 
sme dostali Ducha synovstva, „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchrá-
ni naše srdcia a mysle v Kristu Ježišovi“ (Fp 4,7). Ak prinášame ovocie, Ten, 
ktorý nás volá, nám určite dá navždy to, čo nám už raz dal – všetku vnútornú  
a vonkajšiu svätosť.

12. október              DOKONALOSŤ
Sebapoznávanie

Keď už vieš, že ti Boh odpustil všetky hriechy, pokor sa pred Ním, lebo 
si celkom od Neho závislý – každá tvoja dobrá myšlienka, každé dobré slovo  
i každý dobrý skutok. Pamätaj, že sám si neschopný akéhokoľvek dobra, len On 
ťa môže k tomu uschopniť.


Milý Bože, odpusť mi všetky moje hriechy a daj, aby som každý deň usi-

lovnejšie a horlivejšie využíval príležitosť na rast mojej duše vo viere, láske  
a poslušnosti.

Nedopusť, aby sa moje srdce pri putovaní týmto svetom upriamilo iba na 
svet, ale usmerni všetku moju pozornosť a celú moju túžbu na odplatu za moje 
povolanie.

Jedno ma nechaj konať, nech beriem veľmi vážne, že všetko slúži Tebe, nech 
všetko používam pre spásu svojej duše, lebo tú si pripravil tým, čo Ťa milujú. 

Amen.

13. október            RODINA
Buď dobrým hospodárom každého Božieho daru, aj toho najmenšieho.
Ak máte sluhu, ktorý orie, alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti  

z poľa: Poď, a hneď si sadni k stolu! Vari mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, 
opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až 

potom. Či azda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, 
keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. 
Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.

Lukáš 17,7-10

14. október            RODINA
Rodinný život
Osoba, ktorá najviac potrebuje v tvojom dome starostlivosť, je tvoja žena. 

Máš ju milovať tak, ako Kristus miloval cirkev. 
Potom nasledujú tvoje deti, nesmrteľné duše, ktoré ti Boh zveril na istý čas 

do opatery. Máš ich vychovávať v posväcovaní a pripravovať na radosť večné-
ho života s Bohom. To je veľká a dôležitá zodpovednosť, lebo každá duša má 
väčšiu cenu ako celý svet.


Počas svojho dlhého života som nestretol jedinú ženu, ktorá by vedela správ-

ne zaobchádzať so svojimi vnúčatami. Moja vlastná matka, ktorá tak dobre vy-
chovávala svoje deti, nevedela vychovať ani jedno vnúča. Poslúchaj vo všet-
kom svoju matku a podriaď sa jej vôli, pri výchove svojich detí však drž uzdu 
pevne vo vlastných rukách.

15. október           RODINA
Kresťanské manželstvo

Nech je vaše manželstvo posvätené modlitbou. Vyprosujte si Božie požeh-
nanie. Prejavom nerozumnej zbožnosti je, keď si niekto príde sadnúť k sto-
lu ako kôň k jasliam – bez predchádzajúcej prosby o požehnanie za pokrm –  
a odchádza od stola ako líška od svojej koristi – bez vzdania vďaky Tomu, kto 
dáva pokrm i chuť. Takisto je prejavom veľkej neslušnosti, keď manželia k sebe 
pristupujú ako divé zvieratá – bez modlitby a vďaky. 

Mladí by si mali nechať poradiť pri výbere partnera a pri uzatváraní man-
želstva. K takému dôležitému rozhodnutiu nemožno pristupovať v náhlivosti. 
Ak si nenechajú najprv naplniť srdcia milosťou a múdrosťou, budú mať neskôr 
plné ruky námahy, svoj dom plný ťažkostí a svoj život naplnený žiaľom.

Ten, kto chce širokú priekopu preskočiť pomocou krátkej palice, padne do 
nej a ten, kto vstupuje do manželstva bez milosti, padne do nepokoja a zmätku.
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16. október            RODINA
Skoré vyučovanie

Svoje deti začni vyučovať čo najskôr a uč ich jasne, plánovite a trpezlivo. 
Začni s učením ešte predtým, ako si myslíš, že začínajú jasne chápať. Môže 
sa totiž stať, že sa ich duch začne osvecovať oveľa skôr, ako by sa ti zdalo. 
Keď zistíme, že sa zobúdza pamäť dieťaťa, môžeme ju postupne zamestnávať 
vhodnými podnetmi. Tak môžeme zavčasu upriamiť oči i dušu dieťaťa na dobré  
a podstatné veci. Keď dieťa začne rozprávať, je isté, že začína pracovať jeho ro-
zum. Práve teraz je najvhodnejší čas začať sa s ním rozprávať o Božích veciach. 
A odteraz už nemôžeme premeškať žiadnu príležitosť sprostredkovať dieťaťu 
tieto pravdy tak, aby ich mohlo uchopiť.

17. október              RODINA
Pravé bohatstvo

Predstavme si, že vyberáte svojim synom ich budúce povolanie. Keď ste ro-
dičia, ktorí milujú a ctia Boha, určite si položíte takéto otázky: Pri akom povo-
laní bude môj syn môcť milovať Boha a dobre Mu slúžiť? V akom zamestnaní 
bude môcť „zhromažďovať poklady v nebi“? Som hlboko zronený, keď vidím, 
ako málo zbožných rodičov na to myslí! Aj oni myslia v prvom rade na najväč-
šie zisky, a nie na rast svojich detí vo viere!


Nasmerovanie pozemského života je cestou k nebu.

18. október            RODINA
Výsada mladosti

Vy mladí máte viacero predností, ktoré sú typické iba pre vás. Vo všeobec-
nosti máte duševnú prispôsobivosť a temperament, ktoré vás robia ochotnými 
a schopnými konať z Božej milosti veľa dobra tam, kde iní ostávajú nečinní  
a pozbavení odvahy. Máte zdravie a telesnú silu – to vás predurčuje na službu 
chorým a slabým. Ste schopní vziať na seba kríž, keď sa vám postaví do cesty, 
a znášať ho.

Napnite teda všetky telesné i duševné sily a dajte ich do služby trpiacim bra-
tom. Ďakujte Bohu, že ich môžete použiť v takej dôležitej službe.

19. október            RODINA
Nie príroda, ale stvorenie

Väčšina rodičov podporuje prirodzený ateizmus. Dokonca často aj tí, ktorí 
milujú Boha, alebo sa Ho boja. Stáva sa tak vtedy, keď celé hodiny alebo aj dni, 
trávia so svojimi deťmi a ani raz pritom nespomenú Boha. 

Taktiež živia rodičia v deťoch ateizmus, keď pripisujú dielo stvorenia pô-
sobeniu prírody. Veď ako často hovoríme o prírode a sme ňou nadšení bez po-
všimnutia si jej Tvorcu. 

Už od narodenia máme svojim deťom vštepovať Božiu prítomnosť na kaž-
dom mieste. Boh stvoril teba i mňa, zem, slnko, mesiac – jednoducho všetko. 
Všetko Mu patrí, nebesia, zem i všetko, čo je na nich. Boh všetko riadi. Nechá-
va svietiť slnko, viať vietor a stromy prinášať ovocie. Nič sa nedeje náhodne. 
Nejestvuje náhoda, je nerozumné vôbec o tom premýšľať.

20. október            RODINA
Vytrvalosť vedie k cieľu

Kým vidíš ovocie svojej námahy, neustávaj v nej. Čoskoro zistíš, že bez sily 
z hora sa ti nebude dariť. Trpezlivosť nestačí, nevydrží ti.

Ak svoje deti vytrvalo vyučuješ od skorého detstva zrozumiteľným spô-
sobom, a predsa stále nevidíš ovocie svojej námahy, nevyvodzuj z toho hneď 
závery, že ani žiadne nebude. „Chlieb, ktorý púšťaš po vode“ môže priniesť 
úžitok až po dlhom čase. Aj semeno niekedy odpočíva dlho v pôde, ale nako-
niec predsa vyklíči a prinesie bohatú žatvu – najmä vtedy, ak neprestaneš prosiť 
Boha o pomoc.

21. október            RODINA
Láska uľahčuje námahu

Ako často dávaš deťom jesť? Určite aspoň trikrát za deň. A vari duša má 
menšiu hodnotu ako telo? Nemáš ju sýtiť? Ako často to robíš? Aspoň trikrát za 
deň? Ak sa ti to zdá pričasto, nebude niečo v poriadku. Buď dostatočne nemilu-
ješ svoje deti alebo Toho, ktorý je často vaším spoločným Otcom. Pokor sa pred 
Ním. Pros Ho, aby ti dal viac lásky a láska uľahčí tvoju námahu.
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22. október            RODINA
Dávať príklad

Starostlivo dbaj o to, aby si bol svojim deťom dobrým príkladom a pre-
dobrazom statočnosti, ktorej ich učíš. Nech nikdy nevidia a nepočujú niečo, čo 
nechceš, aby svojim správaním napodobňovali. Musíme si deti ceniť a brať ich 
natoľko vážne, aby sme v ich prítomnosti nerobili nič, čo by mohlo zraniť ich 
citlivé duše.

Pre ich duševné blaho je vašou povinnosťou odovzdať ich Bohu pri krste. 
Musíte ich privykať na dobro, viesť a nabádať ich, aby rástli v múdrosti a Bo-
žej bázni. Ich dušiam musíte čo najskôr priblížiť základné pravdy náboženstva 
– aby sa cvičili v posväcovaní. Každý návod by mal byť podopretý dobrým 
príkladom.

23. október           RODINA
Hnev zaslepuje

Keď je niekto nahnevaný, nemôže jasne vidieť. Hnev oslepuje zrak rozumu 
rovnako ako dym telesný zrak. Málo sa môžeme učiť od tých, ktorí vidia všetko 
len cez hmlu! V hneve nemôžeme karhať a trestať. Trest nebude mať na dieťa 
správny účinok. Myslelo by si totiž, že bolo prísne potrestané len preto, že jeho 
rodičia sú nahnevaní a nie preto, že sa dopustilo chyby.

24. október            RODINA
Otvorenosť pre novoty

V mene Boha vás nástojčivo prosím, buďte ochotní zmeniť svoje presvedče-
nie a predsudky, ktoré ste získali výchovou, zvykmi alebo príkladmi. Vzdiaľte 
sa od nich čo najďalej! Buďte pripravení nechať sa osvietiť Bohom alebo ľuď-
mi! Nezatvárajte pred svetlom svoje oči! Radujte sa z toho, že vidíte viac ako 
kedysi, že sa vám otvoril zrak rozumu.

Vy, ktorí máte za sebou ráno či poludnie života, alebo vás už zasiahli tiene 
večerného súmraku, dávajte lepší príklad nasledujúcej generácii. Využite každý 
okamih, ktorý vám ostáva.


Keď som bol oveľa mladší ako teraz, považoval som sám seba takmer za 

neomylného. Ďakujem však Bohu, že sa teraz lepšie poznám.

25. október       DOBRÉ HOSPODÁRENIE
Nemáme slobodu – ako sami chceme – zaobchádzať s tým, čo nám Boh 

zveril. Musíme to používať iba tak, ako chce Ten, ktorému patria nebesia 
i zem.

Potom zavolal Mojžiš Józuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď 
mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Hospodin s 
prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. 
Hospodin sám kráča pred tebou, on bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj 
sa a nemaj strach! 

5. Mojžišova 31,7-8

26. október       DOBRÉ HOSPODÁRENIE
Bieda pohoršuje

Prečo toľko ľudí vo všetkých častiach Anglicka živorí a biedne hynie? Po-
znám dobre tento stav. Videl som ho na vlastné oči. Poznám ľudí, ktorí si môžu 
dovoliť biedny obed iba na každý druhý deň. Poznám ženu, ktorá prehŕňa zapá-
chajúce šproty na skládke, aby mala nejaké jedlo pre seba a svoje deti. Poznám 
inú ženu, ktorá zbiera kosti, ktoré nechali psi ležať na ceste a varí si z nich po-
lievku, aby nezomrela od hladu. Takto sa dnes vodí mnohým ľuďom v krajine 
pretekajúcej mliekom a medom, v krajine plnej hojnosti, pohodlia a prebytku!


Hlavný dôvod, prečo bohatí nemajú súcit s chudobnými, je ten, že ich nav-

števujú iba zriedka.

27. október       DOBRÉ HOSPODÁRENIE
Chamtivosť

Akákoľvek chamtivosť – túžba mať stále viac – a milovanie peňazí - koreňa 
všetkého zla - protirečia láske k Bohu i k blížnym. Aj pravé Božie deti nie sú 
celkom od toho oslobodené! Významný reformátor Martin Luther povedal, že 
nemal nikdy pocit chamtivosti – nie až po svojom obrátení, ale už od narodenia. 
Ak je to pravda, potom je jediným človekom (okrem Toho, ktorý bol súčasne 
Boh i človek), ktorý nepoznal chamtivosť a bol od nej od narodenia oslobode-
ný. Som pevne presvedčený, že aj znovuzrodení ľudia pociťujú v sebe občas 
chamtivosť, túžia mať viac. Ešte aj v srdci ospravedlnených ľudí ostáva cham-
tivosť a pýcha, ale aj svojvôľa a hnev.


Kto hľadá šťastie v bohatstve, snaží sa piť z prázdnych šálok. A hoci sú ma-
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ľované a pozlátené, sú celkom prázdne.

28. október       DOBRÉ HOSPODÁRENIE
Nezhromažďovať poklady na zemi

Tento príkaz nám nezakazuje starať sa o veci, ktoré sú statočné v očiach 
každého človeka, aby sme dali každému, čo mu patrí. Boh nás učí „nikomu 
nezostať nič dlžní“.

Tento príkaz nám nezakazuje získať veci, ktoré sú dôležité pre život, ako 
napr. dostačujúce množstvo jednoduchej a zdravej stravy a čistý odev. Našou 
povinnosťou je obstarať si tieto veci, aby „sme jedli vlastný chlieb“ a „nikomu 
neboli na ťarchu“. Boh nám dá na to silu.

Taktiež nám nezakazuje starať sa o svoje deti a ostatných príslušníkov do-
mácnosti. Aj to je naša povinnosť. Každý muž by mal uspokojiť jednoduché 
životné potreby svojej ženy i svojich detí a dostatočne ich pripraviť, aby sa 
dokázali o seba aj sami postarať, keby zomrel.

29. október       DOBRÉ HOSPODÁRENIE
Nie viac ako treba

Nie je zakázané usilovnou prácou zaobstarať si všetko potrebné pre život, 
nemajú to však byť zbytočnosti a vyberané jedlá. Nikto nie je povinný poskyto-
vať svojej rodine a sebe luxusný a pohodlný život.

Ten, kto sa nestará primerane o svoje deti, zapiera svojim správaním vieru  
a je horší ako neveriaci alebo pohan.

V Biblii je výslovne a bezvýhradne zakázané hnať sa za väčším pozemským 
majetkom, starať sa o väčší zisk zlata a striebra a zhromažďovať viac, ako treba. 
Ten, kto nemá žiadne dlhy, má pokrm a šat pre seba a svoju rodinu, má dosta-
čujúci príjem, aby mohol primerane financovať svoj život, ale nestačí mu to  
a chcel by mať ešte viac, celým svojím správaním otvorene zapiera Pána, ktorý 
ho vykúpil.

30. október       DOBRÉ HOSPODÁRENIE
Peniaze – požehnanie alebo prekliatie 

Ak prostredníctvom svojich peňazí neslúžiš iným a nerobíš im dobre, ne-
odvratne ich míňaš na svoju vlastnú škodu. Ak však dávaš peniaze tým, ktorí 
ich nevyhnutne potrebujú, stávajú sa uzdravujúcim prostriedkom. Keď ich však 
minieš len pre seba, tvoj duch ochorie, peniaze ho zničia.


Veľa peňazí nepoukazuje na rozvahu a taktiež dobrý majetok na dobrý ro-

zum. Pestrý plášť môže prikrývať zlé srdce a pekná parochňa môže zdobiť hlu-
páka.

31. október       MODLITBA
Modlitba 

Nauč nás, Pane, používať svetské veci bez zneužívania. Veci, potrebné pre 
život, nás naučiť prijímať bez toho, aby sme pritom riskovali Tvoju lásku.

To, čo vlastníme na tomto svete, nech máme v súlade s Tebou a Tvojou lás-
kou - posvätené pre nás Božím slovom: Nech ich používame iba na Tvoju česť.

Nech máme dostatok toho, čo nevyhnutne potrebujeme. Prepožičaj našim 
dušiam nádheru so všetkými dôkazmi milosti Tvojho Svätého Ducha, aby sme 
vždy vzdávali česť učeniu nášho Boha a Vykupiteľa. 

Amen.



122 123

November

Časom porozumieš Božím zámerom a pochopíš, že boli dobré.

1. November
Pieseň: Zavítaj, Kráľu náš        (prel. J. Potúček, Duchovné piesne č. 317)

Zavítaj, Kráľu náš, ktorý moc všetku máš, požehnaj nám!
Zmocni nás pravdu niesť, šíriť vždy Tvoju česť,
nezblúdiť z Tvojich ciest: voď nás Ty sám!

Slovo daj v hojnosti, rieky by milosti zvlažili nás!
Rozožeň smrti sen, nech skvie sa slávny deň,
kde znieť už bude len Ježišov hlas!

Oživuj duchom Ty, Otče náš presvätý, vyprahlú zem!
Pomôž nám pracovať, milosť, súd zvestovať.
V Tvojej vždy službe stáť, pokým je deň!

Od vekov na veky, Bože náš veliký, stojí Tvoj trón.
Preveď nás z milosti ta, kde niet úzkosti.
Do večnej radosti hor na Sion!

2. november          UTRPENIE / CHOROBA
Strasť nie je uzdravujúcejšia ako slasť

Opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti, a nevieš, 
že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?

Rimanom 2,4

3. november          UTRPENIE / CHOROBA
Božia gramatika

Bez Boha niet pre človeka radosti. Keď sa Boh vzdiali, padneme do utrpenia 
a nepokoja. Pripustí, aby sme sami nenašli žiadnu útechu v nijakom ľudskom 
vzťahu, pretože chce, aby sme sa o ňu usilovali slobodným a nezviazaným srd-
com v Tom, ktorý nesklame našu nádej.

Ježišova prítomnosť robí každý kríž pre nás ľahký a sladký a aj keď niekedy 

bolí, spája nás s Ním tento prostriedok milosti stále pevnejšie.


Boh učinil veľa dobra pre ľudí aj prostredníctvom utrpenia. Preto môžeme 
povedať, že to, čo my nazývame utrpením, je v Božej reči požehnaním.

4. november          UTRPENIE / CHOROBA
Nes kríž a ponesie ťa

Nebuď unavený konaním dobra, hoci sa ti často zdá ako kríž. Nes kríž a po-
nesie ťa. Každý kríž robí milým a cenným to, že nás nesie bližšie k Bohu – hoci 
aj s bolesťami.


Akým požehnaním je, ak musíme niesť malé kríže! Takto môžeme vyskú-

šať, akého máme Ducha. Nemôžeme žiť trvalo na výslní. Vysušila by sa Božia 
milosť, ktorá je v nás.


Keď sa ocitneš v pokušení, neupieraj svoj zrak na to, čo ťa zaťažuje, ale na 

Ježiša.

5. november          UTRPENIE / CHOROBA
Nachádzať pokoj v Bohu

Navštívil som muža, ktorý mal depresiu. Už predtým som stretol veľa ľudí  
v depresii. V mnohých prípadoch to nebolo telesné ochorenie. Niečo im chýba-
lo a oni nevedeli, čo. Preto boli trudnomyseľní, nepokojní a so všetkým nespo-
kojní. Skutočná pravda je tá, že im chýbal Boh, Ježiš Kristus a viera. Boh spô-
sobil, že si istým spôsobom uvedomili svoj nedostatok, ktorý však nedokázali 
pochopiť ich lekári, ba ani oni sami. K zmene došlo až vtedy, keď prišiel „veľký 
Lekár“. Ten, ktorý ich stvoril, im nedal dosiahnuť pokoj prirodzenými liekmi, 
pokým nenašli pokoj v Ňom.

6. november          UTRPENIE / CHOROBA
Boh žehná mnohými spôsobmi

Boh môže konať svoje dielo v pokoji aj v bolesti.


Maličkosti, ktoré sa nám protivia, sa môžu stať veľkým požehnaním.
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Choroba a slabosti sú samé osebe dosť ťažké na znášanie. Tieto bremená si 
nemusíme ešte sťažovať nevľúdnosťou.

7. november          UTRPENIE / CHOROBA
Pohľad na Ježiša

Obdivujem jedného svätého muža vo Francúzsku. Keď sa staral o človeka, 
ktorý bol plný zúfalstva a obáv, zakázal mu čo i len pomyslieť na svoje hriechy. 
Rozkázal mu, aby myslel iba na Božiu lásku v Kristu. Výsledkom bolo, že všet-
ky jeho obavy zmizli a odvtedy žil i umrel vo víťazstve svojej viery.


Kresťan stojí pevne uprostred rozbúreného sveta. Drží ho kotva viery.

8. november        SMRŤ / VEČNOSŤ
Udivuje ma, že mnohí, ktorí sú naplnení láskou, neprajú si umrieť. 

Pravdepodobne im Boh daruje túto túžbu až vtedy, keď sa blíži čas ich 
odchodu. Možno by to bol aj pre mnohých iba nepatrný zisk. Najprv sa 
majú učiť žiť.

Keď Ježiš prišiel, našiel Lazara už štvrtý deň v hrobe. Marta povedala Ježi-
šovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ježiš jej riekol: Tvoj 
brat vstane z mŕtvych! Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj 
keď umrie. Keď Ježiš videl, že Mária plače a že plačú aj židia, ktorí prišli s ňou, 
zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal: Kde ste ho položili? Ježiš pozdvihol oči 
k nebu a riekol: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A keď to povedal, zvolal sil-
ným hlasom: Lazar, poď von! A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom. 
Ježiš im riekol: Rozviažte ho a nechajte ho odísť!

Ján 11,17-44 (výber)

9. november         SMRŤ / VEČNOSŤ
Dočasný správca

Ľudia sú rôznym spôsobom hospodármi Pána, vlastníka neba a zeme. Zveril 
nám veľkú časť svojich majetkov, nie však navždy. Zveril nám ich iba na krát-
ke, neisté obdobie, ktoré tu trávime, kým prebývame na zemi – pokiaľ je v nás 
pominuteľný dych. Blíži sa však hodina a je už bezprostredne pred nami, keď 
„nemôžeme byť ďalej hospodármi“. V okamihu, keď sa telo „stane prachom, 
akým bolo a duch príde k Bohu, ktorý mu ho dal“, sa čas nášho správcovstva 
skončil.

Ako rýchlo sa končí náš sen o živote! Na večnosti nebude poznať, či sme 
trávili svoj pozemský čas v paláci, alebo sme nemali ani miesto, kde by sa dala 
hlava skloniť.

10. november         SMRŤ / VEČNOSŤ
Deň čo deň sa spoliehať na Boha

Boh nám daroval takú vieru, akú práve potrebujeme. Máš vieru, ktorú práve 
teraz potrebuješ pre svoj život s Bohom. A keď budeš umierať, dostaneš nato 
potom potrebnú vieru. Dnes používaj vieru, ktorú máš teraz, netráp, netráp sa 
pre zajtrajšok, ale sa spoliehaj na Boha.


Som spokojný, že tu na zemi chápeme len tak málo. Nerozumieme mnohým 

Božím úmyslom, stačí však, že ich raz vo večnosti pochopíme. Teraz máme 
milovať a poslúchať. Poznanie je rezervované pre večnosť.

11. november        SMRŤ / VEČNOSŤ
Postoj k zániku sveta

Večer som mal v kostole vo Spitalfields kázeň na tému „Priprav sa predstú-
piť pred svojho Boha!“, v ktorej som vysvetlil, aká absurdná je myšlienka, žeby 
svet zanikol v túto noc. Napriek mojim slovám sa mnohí báli, niektorí dokonca 
obchádzali svoje polia v presvedčení, že aj keby nezanikol celý svet, určite za-
nikne aspoň Londýn v dôsledku nejakého zemetrasenia. 

Ja som však išiel pokojne spať v rovnakom čase ako inokedy a okolo desiatej 
som už spal celkom tvrdo.

12. november          OVOCIE ŽIVOTA
Odmenu dostaneš podľa nasadeného rizika, nie podľa dosiahnutého 

úspechu.
Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval 

Božie slovo. Vtedy uvidel pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a 
prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal 
ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď 
dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusťte siete na lov. Šimon 
Mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili, ale na 
tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa 
im trhali siete.

Lukáš 5,1-6
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13. november         OVOCIE ŽIVOTA
Kvalita života

Nezabudni, že si sa nenarodil pre nič iné, nežiješ pre nič iné, ani tvoj pozem-
ský život ti nebol zverený pre nič iné, iba pre toto jediné: aby si poznal Boha na 
zemi, miloval Ho, slúžil Mu a potom sa s Ním tešil vo večnosti.


Nezáleží na tom, aký dlhý je náš život, ale aký je kvalitný.


Bože, nedopusť, aby bol môj život zbytočný.

14. november         OVOCIE ŽIVOTA
To najlepšie

Stále si kladiem na srdce otázku: čo mám robiť, aby som zo svojho krátkeho 
života urobil to najlepšie?


Priprav svoju dušu na pokušenia. Lebo ako môžeme víťaziť, keď nebudeme 

bojovať a nebudeme ani na boj pripravení? Choď vpred ako dobrý vojak Ježiša 
Krista.


Ako môžeme zvíťaziť, keď nebojujeme?

15. november         OVOCIE ŽIVOTA
Nekrológ

Nevedel som, ako sa Bohu zaľúbi naložiť so mnou. Preto, aby som zabránil 
nezmyselným chválospevom, som už vopred napísal svoj nekrológ: Tu leží telo 
Johna Wesleyho, žeravé poleno vyrvané z ohňa. Zomrel vo veku 51 rokov na 
suchoty. Po vyrovnaní všetkých jeho dlhov, zostalo asi desať libier. Jeho mod-
litbou bolo: Bože, buď milostivý svojmu neužitočnému služobníkovi!

Toto napísal John Wesley 26.11.1753

Zomrel však až 2.3.1791 vo veku 88 rokov.

16. november          OVOCIE ŽIVOTA
Bilancia života

Premýšľal som o svojom doterajšom živote. Päťdesiat alebo šesťdesiat ro-

kov som bol na cestách. Pokúšal som sa svojím úbohým spôsobom konať dobro 
svojim blížnym. Teraz ma od smrti pravdepodobne delí iba pár rokov. Na čom 
mám zakladať svoju vieru o mojej záchrane? Neobstojí tu nič z toho, čo som 
urobil alebo vytrpel. Na obranu môžem uviesť iba to, že som najväčší zo všet-
kých hriešnikov, za ktorých Ježiš zomrel. 

(Napísané v r. 1783, John Wesley však zomrel až o osem rokov neskôr.)

17. november       MODLITBA
Modlitba

Ctíme Ťa, svätá Trojjedinosť, lebo si vykonal veľké dielo vykúpenia a navrá-
til si nás do nádhernej slobody Božích detí.

Daj mi stráviť celý tento deň tak, aby som splnil potrebné úlohy a využil ho 
na skutky milosrdenstva, modlitby, chvály a na rozjímanie. Daj, aby moje slová 
a úsilie môjho srdca boli Tebe vždy na potešenie.

Celkom si privlastni moje srdce a panuj v ňom, ako panuješ v nebi. Daj, aby 
som žil pre Teba, lebo Ty si ma stvoril. Nech v každej chvíli konám všetko len 
na Tvoju česť, lebo som bol stvorený pre Teba. Ty si ma vykúpil, preto Ti chcem 
vrátiť to, čo Ti patrí. Nech sa môj duch neustále pridŕža iba Teba. 

Amen.

18. november       MODLITBA
Modlitba

Prepožičaj silu všetkým svojim služobníkom. Navráť zblúdilých. Naprav 
tých, čo padli. Posilni pevne stojacich a daj im vytrvať vo viere, poslušnosti  
a láske. Stoj pri trpiacich a potešuj ich.

Daj, aby zem vydávala svoju úrodu v pravý čas a požehnaj prácu všetkých 
statočných a usilovných ľudí.

Pamätaj na všetkých, ktorí nám vykonali dobro. Zasiahni všetkých našich 
nepriateľov odpustením a dobrotou a podporuj aj naďalej žičlivosťou všetkých 
našich susedov.

Stoj pri chorých, aby Ti aj v nemoci dôverovali a boli trpezliví. Buď s tými, 
čo opúšťajú tento svet. Prijmi duše, ktoré si vykúpil a daruj nám všetkým radost-
né zmŕtvychvstanie a večný život. 

Amen.
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19. november       MODLITBA
Modlitba

Tebe, Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, Stvoriteľu, Vykupiteľu a Osloboditeľu 
od hriechov, Tebe sa celkom odovzdávam. Nechcem už slúžiť sebe, ale Tebe po 
všetky dni svojho života.

Dávam Ti svoj rozum. Nech je mojou jedinou starosťou spoznávať Teba, 
Tvoju dokonalosť, Tvoje diela a Tvoju vôľu.

Dávam Ti svoju vôľu. Nech je mojou vôľou vždy len to, čo chceš Ty. Vo všet-
kých veciach chcem hľadať Tvoju česť.

Dávam Ti svoje city, aby si s nimi disponoval. Buď mojou láskou, mojím 
ovocím, mojou radosťou. Nech v nich má priestor iba to, čo je v súlade s Tebou. 
To, čo Ty miluješ, chcem aj ja milovať, čo nenávidíš, chcem aj ja nenávidieť – 
všetko v takej miere, akú si mi prisúdil.

Dávam Ti svoje telo. Chcem Ťa ním ctiť. Chcem ho udržiavať vo svätosti, 
aby si v ňom mohol prebývať. Nechcem byť voči nemu ľahostajný ani príliš prís-
ny. Chcem sa oň starať tak dobre ako len viem, aby bolo zdravé, silné a aktívne, 
aby si ho mohol použiť v každej službe, do ktorej ma povolávaš.

Dávam Ti všetok svoj pozemský majetok. Cením si ho a chcem ho používať 
iba pre Teba. Chcem Ti vrátiť všetko, čo si mi zveril – použijem to aj pre chu-
dobných.

Dávim Ti svoju česť a povolanie. Nech sú pre mňa dôležité iba z pohľadu na 
Teba a nech slúžia len na šírenie Tvojej cti vo svete.

Seba i všetko, čo mám, dávam Tebe. Daj mi spoznať, že bez Teba nič nie 
som ani nič nemám. Rozhoduj o mne a o všetkom, čo mám. Buď mojím osudom, 
mojím všetkým.

Nepatrím sám sebe ani svetu, iba Bohu. 
Amen.

20. november                 MODLITBA
Modlitba

Tvoja veľká moc nech nás urobí schopnými plniť voči Tebe i všetkým ľuďom 
našu povinnosť so starostlivosťou, usilovnosťou, horlivosťou a vytrvalosťou až 
do konca. Pomáhaj nám, aby sme boli v rozhovoroch nenároční a prívetiví, 
aby sme si počínali múdro a premyslene. Vo všetkom, čo nás stretne, chceme 
spoznávať Tvoju otcovskú prozreteľnosť. Chceme byť vďační za všetky Tvoje 
dobrodenia a trpezliví, keď nás trestáš. Chceme byť vždy pripravení, aby si si 

nás mohol použiť pre každé dobré slovo i dielo.
Prosíme, aby naše srdcia spočívali na Tvojej milosti tak pevne, aby nás ne-

mohlo nič prekvapiť ani otriasť našou neochvejnosťou.
Každý okamih svojho života prežívame vďaka Tebe a každý krok, ktorý spra-

víme, kráčame v Tvojej sile. 
Amen.

21. november       MODLITBA
Modlitba

Keď zabúdame na Teba, obnovuješ našu pamäť, keď sa Ti vzdiaľujeme, pri-
volávaš nás späť.

Keď váhame polepšiť sa, trpezlivo počkáš, a keď sa navrátime, otváraš svoju 
náruč a priateľsky nás prijímaš.

Vieme, že Tvoje cesty sú skryté v nekonečnej hĺbke. Nikto nemôže preniknúť 
do Tvojich úmyslov.

Keď sme Ťa ešte nemilovali, Ty si nám už veľkoryso daroval svoju lásku a 
teraz, keď Ťa túžime milovať, neopúšťaš nás.

Keď sme blúdili, hľadal si nás a ani teraz nás neodmietaš, keď Ťa hľadáme.
Tvoja svätá vôľa nech je naším jediným Pánom a Tvoja milostivá ruka našim 

jediným Vodcom. 
Amen.

22. november       MODLITBA
Modlitba

Modlíme sa k nášmu Bohu, ktorý nás vykúpil.
Keď nesieme znamenie ukrižovaného Spasiteľa, môže nás potom vydesiť 

kríž, ktorý stretneme? 
Keď veríme v jedného Boha, ktorý bol tŕním korunovaný, môžeme potom 

čakať, že nám ustelú na ružiach?
Ježišu, Ty si bol pokorný a mierny, môžu byť Tvoji služobníci pyšní a namys-

lení?
Vidíme Ťa v Tvojom pozemskom putovaní chudobného a nepovšimnutého, 

môžu Tvoji nasledovníci túžiť po bohatstve a uznaní?
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Posilňuj naše sily nebeskou cnosťou viery, nádeje a neprekonateľnej lásky, 
aby sme mohli v plnej sile čeliť všetkému, čo nám stojí v ceste do nebies. 

Amen.

23. november       MODLITBA
Modlitba

Preslávny Vykupiteľ, kiež si všetkým, čo si žiada moje srdce, oblasťou a cie-
ľom môjho života.

Keď sa zobúdzam, vzhliadam k Tebe a keď vstávam, skláňam sa najprv po-
korne pred Tebou. Aj počas dňa chcem smerovať svoje myšlienky neustále na 
Teba, a keď budem oddychovať, chcem zatvárať oči s pohľadom upretým na 
Teba.

Každý nový deň chcem rozprávať o nádhere Tvojho kráľovstva, noc čo noc si 
chcem pripomínať Tvoju veľkú dobrotu a dôkazy Tvojej láskavej milosti, ktoré 
sú zjavné vo všetkých Tvojich dielach.

Môj čas nech je určovaný Tvojou milosťou a moja večnosť korunovaná Tvo-
jou veľkoleposťou. 

Amen.

24. november             MILOSŤ
Ako obdivuhodne sa spája odpustenie a posvätenie v jednom slove mi-

losť.

Ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože 
som prenasledoval cirkev Božiu. Ale z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť 
nebola pre mňa daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, vlastne 
ani nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.

1. Korinťanom 15,9-10

25. november            PREDBEŽNÁ MILOSŤ
Nezostať stáť na polceste

Človek môže mať prostredníctvom predbežnej milosti a vďaka svojej pri-
rodzenosti a charakterovej dispozícii veľa dobrých charakterových vlastností. 
Môže žiť, z ľudského pohľadu, aj bezúhonný život, a predsa nemá žiadnu vieru 
a Božiu lásku.



Predbežná milosť, ktorá je nám pridelená všetkým, stačí na to, aby nás pri-
viedla ku Kristu. Ďalej nás môže priviesť iba vtedy, keď sme pripravení na 
spravodlivosť.

26. november          OSPRAVEDLŇUJÚCA MILOSŤ
Úplne sa spoliehať na Krista

Veriť v existenciu a určité vlastnosti Boha je viera pohana. Veriť v Starú 
zmluvu a očakávať Toho, ktorý má prísť, je viera Židov. Veriť, že Kristus sa 
obetoval za mňa, je viera kresťana.


Nepopieram, že Boh môže nebadane pôsobiť na ľudské srdce, v ktorom po-

tom postupne rastie presvedčenie o Jeho láske. Som však rovnako presvedčený 
aj o tom, že u iných môže túto istotu dosiahnuť v jedinom okamihu.

27. november          OSPRAVEDLŇUJÚCA MILOSŤ
Začiatok cesty

Pavlov výrok, že viera sa počíta za spravodlivosť (R 4,5), vedie mnohých 
k úplnému odmietaniu zákonov Starej zmluvy. Zhodujeme sa v tom, že Boh:

- „ospravedlňuje bezbožného“ – toho, ktorý bol doteraz celkom iba bez 
Boha a bol plný zla;

- ospravedlňuje „bezbožného, kto nič nekoná“ – toho, ktorý doteraz nevy-
konal žiadny dobrý skutok a vlastne ani nemôže; planý strom predsa nemôže 
prinášať dobré ovocie;

- ospravedlňuje človeka „iba pre vieru“ bez toho, žeby bol človek nejakým 
spôsobom dobrý alebo spravodlivý.

Tým „sa jeho viera počíta za spravodlivosť“. To znamená, že Boh prijíma 
človeka pre zásluhy Krista, akoby sa naplnila spravodlivosť. Pavol učí, že niet 
spravodlivosti pred vierou. Hovorí, že posvätenie nemôže predchádzať ospra-
vedlnenie, ale môže ho nasledovať. Preto apoštol Pavol nedáva nikde podnet na 
to, aby sa človek „vzdal zákona“ ani neučí, že viera robí posvätenie zbytočným.

28. november        POSVÄCUJÚCA MILOSŤ
Zmena sa začína vo vnútri

Hovoríte o posvätení, akoby išlo o niečo zjavné a podstatné. Predovšetkým 
ide o dve veci:
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1. Nekonať nič škodlivé.
2. Konať dobro, t. j. používať prostriedky milosti a pomáhať blížnym.
Ja si však myslím, že posvätenie je niečo vnútorné, že je to Boží život v duši 

človeka, účasť na božskej podstate, na zmýšľaní, aké bolo v Kristu. Inými slo-
vami: je to obnova nášho srdca na obraz Toho, ktorý nás stvoril.

29. november         POSVÄCUJÚCA MILOSŤ
Druhá šanca

Pre ľudí, ktorí celkom stratili život s Bohom a opäť nad nimi zavládol hriech, 
platí: 

Keď si uvedomili ľudskú hĺbku svojho pádu a zahanbili sa pred Bohom, 
znovu ich naplnil svojou láskou, ďalej viedol k dokonalosti a znova pevne za-
korenil, posilnil a upevnil. Tak dosiahli požehnanie, ktoré im bolo darované už 
predtým. Mnohí, ktorí hlboko padli, boli znova zachránení a to často v jedinom 
okamihu.

Naraz získali oboje: vedomie o blahosklonnosti a skúsenosť pravej Božej 
lásky. V okamihu dosiahli znova odpustenie hriechov a mnohí z nich boli po-
svätení.

30. november       MODLITBA
Modlitba

Ochraňuj na tele i na duši mojich rodičov, priateľov a príbuzných, ochraňuj 
všetkých ľudí. Odpusť mojim nepriateľom a nauč ma po čase, ktorý sám určíš, 
opäť o nich dobre zmýšľať. Zľutuj sa nad všetkými, ktorí trpia duševne, telesne 
alebo sociálne. Daj im trpezlivo znášať svoje utrpenie a šťastný koniec ich bie-
dy. Daj, aby sme sa spolu s tými, ktorí už vo viere v Teba a v bázni Božej odišli 
domov, raz sa podieľali na radostnom zmŕtvychvstaní – prostredníctvom Toho, 
ktorý vládne s Tebou a Svätých Duchom, Bohom od večnosti na večnosť. 

Amen.

December

Môže lásku vyvolať niečo iné ako láska sama?

1.  december
Pieseň: Anjelský spev svetom znie 
       (prel. Ľ. Fazekaš, Kresťanský spevník č. 51)

Anjelský spev svetom znie: Prišlo sveta spasenie,
nech sa ľudstvo raduje, že ho Pán Boh miluje.
Otcom dané sľuby dávne splnili sa všetky slávne,
vlastným zrakom svet to zrel. Narodil sa Spasiteľ!

On – Syn Otca jediný - ktorý sám bol bez viny,
ako jeden z nás sa stal, na seba hriech sveta vzal.
Nemal krásu ani slávu, nemal, kde by zložil hlavu,
príbytok Mu ustlali pri zvieratách v maštali.

A hľa! Je nám pokladom to, že nechal Otcov dom!
Kvôli nám bol slabý, mdlý, aby sme v Ňom zbohatli.
Nie sme v šírom svete sami: Immanuel – Boh je s nami!
Kristus, Kráľ náš, pevný štít. Kto nám môže uškodiť?

2. december      LÁSKA, POKOJ, RADOSŤ
Viera je láska, pokoj a radosť v Svätom Duchu

Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. 
Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, hovorí Ježišo-
vi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej hovorí: Čo to znamená pre mňa a pre teba, 
žena? Ešte neprišla moja hodina. Nato jeho matka vraví obsluhujúcim: Urobte 
všetko, čo vám povie! Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť 
kamenných nádob na vodu, každá na dve alebo tri miery. Ježiš hovorí obslu-
hujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. Potom im hovorí: 
Teraz načrite a zaneste starejšiemu! 

A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, ktorá sa stala vínom, nevedel, 
odkiaľ je, no obsluhujúci, ktorí naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a ho-
vorí im: Každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia vypijú, horšie. 
Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej 
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na začiatok svojich znamení.
Ján 2,1-11

3. december       LÁSKA, POKOJ, RADOSŤ
Najradostnejšia vec na svete

Viera je láska, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Je najveselšia a najradost-
nejšia vec na svete. Je nezlučiteľná s namosúrenosťou, mrzutosťou, tvrdým srd-
com a všetkým, čo nezodpovedá vľúdnosti, dobrote a láskavosti Ježiša Krista.


Nepodliehaj bezútešným myšlienkam. Si obklopený tisíckami dôkazov mi-

losti. Tie ťa majú uviesť do pokornej vďačnosti.

4. december               VIERA
Usiluj sa o živú vieru!

Vtedy povedal faraón všetkým svojim služobníkom: Či by sme našli podob-
ného muža, v ktorom je Duch Boží? A Jozefovi faraón povedal: Keďže ti Boh dal 
všetko toto vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom 
nad mojím domom a tvojim slovom sa bude spravovať všetok môj ľud; ja len  
o trón budem vyššie ako ty. A ďalej povedal faraón Jozefovi: Ajhľa, ustanovu-
jem ťa za správcu nad celou Egyptskou krajinou. Hospodin bol s ním a koruno-
val úspechom všetko, čo robil.

1. Mojžišova 41,38-41; 39,23

5. december               VIERA
Zákon a evanjelium

Medzi zákonom a evanjeliom je také úzke spojenie, aké si možno predstaviť. 
Na jednej strane zákon pripravuje evanjeliu cestu a uvádza nás na ňu, na druhej 
strane nás evanjelium ustavične vedie k dôslednému plneniu zákona. Naprí-
klad zákon od nás vyžaduje, aby sme milovali Boha a svojich blížnych, aby 
sme boli pokorní, láskaví a svätí. Cítime, že sami toho nie sme schopní. Máme 
však Božie zasľúbenie, že Boh nám takúto lásku dá a spraví nás aj pokornými, 
láskavými a svätými. A my tomu veríme a vieme, že to pre nás Boh už uro-
bil. Spravodlivosť požadovaná zákonom je už v nás naplnená vierou, ktorá je  
v Kristu Ježišovi.

6. december               VIERA
Viera a rozum ruka v ruke

Dôležitým princípom je, že ak odmietneme rozum, odmietneme aj vieru, 
lebo viera a rozum kráčajú ruka v ruke a viera odporujúca rozumu je falošná 
viera.


Niektorí ľudia môžu mať správne názory aj bez toho, aby boli veriaci. Na 

druhej strane, hlboko veriaci ľudia mávajú často zlé názory.


Náš Stvoriteľ určite nechce, aby sme umŕtvovali alebo krotili náš smäd po 
vede.

7. december               VIERA
Tri hlavné učenia

Vždy som dôrazne vysvetľoval, aké je naše učenie, ktorým sa líšime od po-
hanov a kresťanov podľa mena, nie však od tých, ktorí uctievajú Boha v duchu 
a v pravde. Naše hlavné učenie, ktoré v sebe zahŕňa všetko ostatné, obsahuje 
pokánie, vieru a posvätenie. Pokánie je vstupom, viera dvermi a posvätenie 
pravou vierou.

8. december               LÁSKA
Bez lásky je život riziko a umieranie!

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, 
narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh 
je láska. Božia láska k nám sa prejavila tak, že Boh poslal na svet svojho jedno-
rodeného Syna, aby sme skrze neho žili. Láska je v tom, že nie my sme milovali 
Boha, ale že on miloval nás, a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše 
hriechy. Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 
V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach: lebo strach býva pred 
trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval 
ako prvý.

1. Jánov 4,7-19 (výber)
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9. december               LÁSKA
Láska napĺňa Božie prikázanie

Láska k Bohu a k ľuďom, ktorá pochádza z nefalšovanej viery, je všetko vo 
všetkom, naplnenie zákona a koniec každého Božie príkazu. Bez nej je kaž-
dá naša námaha zbytočná. Z toho však nevyplýva, že láska je všetko a viera  
a dobré skutky sú zbytočné. Láska je naplnením zákona, neoslobodzuje nás 
však od jeho plnenia, ale nás núti poslúchať ho. Láska je koniec príkazu, lebo 
každý príkaz vedie k nej a je jej stredobodom. Je prirodzené, že nám niet po-
moci, ak konáme alebo aj trpíme bez lásky. To, čo konáme alebo znášame  
v láske, určite nezostane bez odmeny, aj keby to bola potupa pre Krista alebo 
len podanie pohára vody v Jeho mene.

10. december              LÁSKA
Nadovšetko láska

Mal by si si plne uvedomiť, že nebo je nebo plné lásky. Nie je nič vyššie 
vo viere, naozaj nie. Keď hľadáš niečo iné ako lásku, pozeráš sa mimo cieľa 
a kráľovskú cestu opúšťaš. Nie je dobré pýtať sa druhých, či "dostali to alebo 
ono požehnanie". Ak tým myslíš niečo iné ako lásku, odvádzaš ľudí z cesty  
a vedieš ich na falošnú stopu. Zakotvi si pevne v srdci, že odkedy ťa Boh vykú-
pil z hriechov, nemáš sa usilovať o nič iné ako o lásku - ako je to napísané v 1K 
13. Vyšší cieľ nemožno dosiahnuť.

„Teraz však zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je 
láska.“

1. Korinťanom 13,13

11. december              LÁSKA
Keď láska vládne

Na najvnútornejšom mieste duše kresťana sedí na tróne láska. Je to láska 
k Bohu a ľuďom. Napĺňa celé jeho srdce a vládne v ňom. Okolo jej trónu sa 
nachádzajú kresťanské cnosti, ako sú zhovievavosť, dobromyseľnosť, poko-
ra, vernosť a miernosť. V ďalšom kruhu sa nachádzajú všetky skutky dobro-
srdečnosti, ktoré dokazujú na tele i duši človeka. Potom nasledujú tzv. skutky 
zbožnosti, ako napr. počúvanie i čítanie svätého Písma, modlitba na verejnosti 
i v súkromí a v rodine, účasť na Pánovej večeri, pôst a zdržanlivosť. Cirkev,  
v ktorej náš blahoslavený Pán zjednotil svojich nasledovníkov ako jedno telo, je 
tu preto, aby sme sa spolu účinnejšie podnecovali k láske, zbožnému správaniu 
a k dobrým skutkom. V každom jednotlivom zbore sa odzrkadľuje niečo z tejto 
univerzálnej cirkvi.

12. december              LÁSKA
Láska víťazí nad všetkým

Milosrdný človek nikdy nepovie: „To sa nedá vydržať.“ V Kristu, ktorý ho 
posilňuje, môže všetko nielen urobiť, ale aj zniesť. Jeho lásku nenarúša to, čím 
trpí. Vôbec mu to neubližuje. Láska ho obráni proti všetkému. Je plameňom 
horiacim aj uprostred mora. Voda nedokáže uhasiť jeho lásku. Ani prúdy ju ne-
zatopia. Láska víťazí nad všetkým. Láska „nikdy neprestáva“ – ani v časnosti, 
ani vo večnosti.


Ak stratíš lásku, stratíš všetko.

13. december              LÁSKA
Láska je výslednou esenciou viery

Milujeme Ho, lebo On nás prvý miloval. To je výťažok našej viery, pravzor 
pravého kresťanstva. Nikto nemôže viac povedať.


Vierou, ktorá napĺňa srdce a určuje život, rozumiem lásku k Bohu a blížnym. 

Takáto viera určite povedie k napĺňaniu spravodlivosti, milosrdenstva a pravdy.

14. december              LÁSKA
Korenie života

Vo všetkom dôveruj Bohu. Sú v Ňom všetky zdroje šťastia. Dôveruj Tomu, 
„ktorý nám bohate ponúka všetko, aby sme to užívali“, ktorý nám ponúka zo 
svojho bohatého a slobodného milosrdenstva. Všetko, čo máme, pochádza z 
Jeho rúk. Máme to užívať ako Jeho dary a ako záruku Jeho lásky. Jeho láska 
dáva všetkému, čo prežívame, korenie – vnáša do všetkého život a potešenie. 
Každé stvorenie poukazuje na veľkého Stvoriteľa. So všetkým, čo dáva svojim 
vďačným deťom, dáva Boh aj radosť pochádzajúcu taktiež z Jeho ruky.

15. december               POKOJ
Učte sa milovať predovšetkým tých, ktorí vám zle robia!

Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť 
svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite 
sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi Otca v nebesiach. Lebo on 
dáva vychádzať slnku nad zlými aj dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj 
nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí 
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odmena? Či to isté nerobia aj colníci? A ak budete zdraviť iba svojich bratov, 
čo robíte navyše? 

Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 
nebeský Otec.

Matúš 5,43-48

16. december               POKOJ
Zjednávať pokoj (1)

„Mierotvorca“ je človek, ktorý „dobre činí všetkým“ všade, kde sa naskytne 
príležitosť. Je naplnený láskou k Bohu a celému ľudstvu a neobmedzuje svoje 
úsilie len na svoju rodinu, priateľov a známych. Lásku nevenuje len ľuďom  
s rovnakými názormi a vierou, ale robí dobre každému. Svoju lásku voči blíž-
nym, cudzincom, priateľom i nepriateľom dokazuje rôznym spôsobom. Preuka-
zuje im dobro pri každej príležitosti. „Vykupujte čas.“ Nepremešká ani okamih. 
Na dobro svojich blížnych využije všetky svoje dary, silu a schopnosti – telesné 
i duševné, svoj majetok, vplyv i postavenie. Túži iba potom, aby mu raz jeho 
Pán povedal: „Správne, dobrý a verný sluha!“

17. december                POKOJ
Zjednávať pokoj (2)

Ten, kto miluje Boha a svojich blížnych, vykoná a znáša všetko preto, aby 
ukončil nepríjemné spory o vieru medzi Božími deťmi, a tak bránil a dosiahol 
medzi nimi mier. Dá všetko - okrem svojho dobrého svedomia –, len aby dosia-
hol tento vzácny cieľ. Aj keď nedosiahneme mier na celom svete a zmierenie 
všetkých Božích detí, aj tak sa o to máme zo všetkých síl usilovať. Každý máme 
prispieť, hoci len „dvoma drobnými mincami“. Blahoslavení sú tí, ktorí podpo-
rujú "pokoj a dobrú vôľu medzi ľuďmi".

Platí to hlavne pre tých, ktorí stoja pod zástavou „Kniežaťa pokoja“. Pokiaľ 
to závisí od nich, sú povinní „žiť so všetkými v pokoji“.

18. december               POKOJ
Bez viery niet pokoja

Mier a pokoj neodlučiteľne spolu súvisia, spolu stoja aj padajú. Kým verí-
me, máme pokoj. Kým dôverujeme Pánovi, ostáva naše srdce pevné. Keď však 
prestaneme detinsky dôverovať milujúcemu a odpúšťajúcemu Bohu, okamžite 
strácame pokoj. Už totiž nemáme jediný a vlastný dôvod spasenia a pokoja. 

Nepokoj zasiahne všetko – vieru i korene spásy. Bez pretrvávajúceho vedomia, 
že Kristus nás miluje a že vydal seba za nás, bez stáleho utvrdzovania, že Boh 
je milosrdný k nám pre Krista, nemôžeme totiž milovať Boha.

Všetko, čo oslabuje našu vieru, marí aj naše spasenie. To je najúčinnejší, ale 
aj najrýchlejší spôsob, ako búrať spasenie. Neútočí len na kresťanský postoj, 
dar milosti alebo jednotlivé ovocie Ducha, ale hubí celé Božie dielo od koreňov.

19. december         BOŽIA BLÍZKOSŤ
Pravá viera sa prejavuje vďačnosťou voči nášmu Stvoriteľovi a dobro-

činnosťou voči našim blížnym.

Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, vezmite na seba milosrdný súcit, dobro-
tivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá 
je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach.  
A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa 
budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať žalmami, hymnami, duchovnými 
piesňami, pod vplyvom milosti spievajúc vo svojich srdciach Bohu. A všetko, čo 
konáte slovom alebo skutkom, všetko to robte v mene Pána Ježiša, skrze neho 
ďakujte Bohu Otcovi.

Kolosanom 3,12-17 (výber)

20. december         BOŽIA BLÍZKOSŤ
Božie kráľovstvo

„Nebeská ríša“ a „Božie kráľovstvo“ sú iba dva výrazy pre jednu a tú istú 
vec. Neznamenajú iba budúci šťastný život v nebi, ale aj život, z ktorého sa 
smieme radovať už tu na zemi. Mám na mysli skôr správne zameranie sa na 
nebeskú nádheru ako na Jeho sídlo.


Kto chce vládnuť s Kristom v nebi, musí Ho nechať vládnuť vo svojom srdci 

na zemi.

21. december         BOŽIA BLÍZKOSŤ
Cesta k nebesiam

Čo Ježiš učí? Boží Syn, ktorý prišiel z neba, prišiel, aby nám ukázal cestu 
do neba, aby nám ukázal miesto, ktoré pre nás pripravil, a nádheru, ktorú mal 
ešte pre začiatkom sveta. Učí nás pravej ceste k večnému životu – kráľovskej 
ceste, ktorá vedie do Božej ríše. Je to jediná pravá cesta, inej cesty niet. Všetky 
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ostatné cesty sa končia v záhube. Osoba Zvestovateľa nám dáva istotu, že nám 
zjavil úplnú a dokonalú Božiu vôľu. Nerozpráva priveľa, iba zvestuje, čo získal 
od Otca – celú Božiu vôľu. Nehlásal bludy ani nič, čo by odporovalo vôli Boha, 
ktorý Ho poslal. Jeho slová sú pravdivé, správne a trvácne.

22. december         BOŽIA BLÍZKOSŤ
Ten, v koho srdci prebýva Kristus má v sebe vždy nebo, nech by bol 

hocikde.

Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Lebo tak Boh 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby 
večný život mal každý, kto verí v neho.

Ján 3,3.16

23. december             VIANOČNÉ SVIATKY
Velebí moja duša Pána

Byť kresťanom znamená svätosť a blaženosť. Božia podoba, ktorú má Ním 
stvorený Duch, je prameňom pokoja a lásky a ústi do večného života.

Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, že 
zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Odteraz mi budú blahorečiť všetky po-
kolenia, pretože urobil so mnou veľké veci Ten, ktorý je mocný, a ktorého meno 
je sväté, lebo Jeho milosrdenstvo je od pokolenia do pokolenia s tými, čo sa Ho 
boja. Svojím pokynom prejavil silu; rozohnal namyslených, čo sa povyšovali 
zmýšľaním srdca; mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných 
nasýtil dobrotami a boháčov poslal naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služob-
níka, lebo pamätá na milosrdenstvo. Tak to odkázal našim otcom: Abrahámovi 
a jeho potomstvu naveky.

 Lukáš 1,46-55

24. december              VIANOČNÉ SVIATKY
Nebo a zem

Čo je náboženstvo? Myslím náboženstvo, aké opisuje Biblia. Všetko ostatné 
je zbytočné rojčenie. Čo je koreňom tohto náboženstva? Je to Immanuel – „Boh 
s nami“, Boh v ľudskej bytosti, nebo spojené so zemou, nepochopiteľné zjedno-
tenie smrteľného s nesmrteľným. Všetci kresťania môžu povedať: „Naše spolo-
čenstvo je s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Boží Syn prišiel a dal nám 
schopnosť poznať toho pravého; a my sme v tom pravom, v Jeho Synovi Ježišovi 

Kristovi. On je pravý Boh a večný život“ (1J 1,3 + 1J 5,20).
Tento život z Boha sa vyvíja nádherným spôsobom do celku náboženstva, 

opäť tým myslím náboženstvo Biblie. Keď Boh odhalí svojho Syna v srdci 
hriešnika, môže hriešnik povedať: „To, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere  
v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa“ (G 2,20).

Chváli sa „nádejou na budúcu slávu“ s nevýslovnou radosťou. Dôsledkom 
viery a nádeje je „láska Božia vliata do jeho srdca“ (R 5,2 a 5). Napĺňa jeho 
dušu láskou ku všetkým ľuďom, a tak napĺňa zákon.

Ako nádherne sa spája viera a láska Božia s človekom a čas s večnosťou!

25. december
Vianočná pieseň: Čujte slávny neba ples  
        (prel. J. Kana, Duchovné piesne č. 36)

 
Čujte slávny neba ples: „Kristus narodil sa dnes!
Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi!“
Plesaj ľudstvo, vzdávaj česť za radostnú spásy zvesť!
/: Novonarodený Kráľ teba spasiť zavítal. :/

V Judsku hviezda plápolá, mrákota sa stráca zlá.
Celým svetom letí zvesť: Kristus narodil sa dnes!
Spievaj, ľudstvo, piesne chvál, prišiel na zem nebies Kráľ!
/: Priniesol nám spasenie – anjelská tak pieseň znie. :/

Narodil sa Boží Syn, aby ľudí zbavil vín.
Prišiel s Bohom zmieriť nás, do nebeských uviesť krás.
Plesaj ľudstvo v blahý čas, ožiaril ťa z neba jas!
/: Prišlo Knieža pokoja svet si získať bez boja. :/

26. december             VIANOČNÉ SVIATKY
Láska, radosť, pokoj. Čo Boh raz dal, chce dávať stále.

Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých 
ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Sláva 
na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ale Mária si všetky tieto 
slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavova-
li a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

 Lukáš 2,10-11.14.19-20
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27. december             RADOSŤ
Radosť zo života

Neviem si predstaviť, že by Boh, ktorý nás vyslal do tohto sveta, chcel, aby 
sa nám tu trvale zle vodilo. Keby to tak bolo, bola by túžba po šťastí v tomto 
živote hriechom, lebo by stála proti pravému poslaniu nášho stvorenia. Aký 
význam by potom mali všetky malé príjemnosti a radosti života, keby úmyslom 
nášho Stvoriteľa bolo, aby sme ich nikdy nevyužili? Vari azda „prijať kríž“ zna-
mená rozlúčiť sa so všetkou radosťou a potešením? To by sa vôbec nezhodovalo 
s tým, čo o múdrosti viery povedal Šalamún, že jej cesty sú utešené a všetky jej 
chodníky sú samý blahobyt.

28. december            RADOSŤ
Nevysloviteľná radosť

Radosť, ktorou je kresťan naplnený, nie je vrodenou radosťou. Nepochádza 
z prirodzenosti ani z nejakého hnutia mysle. Takto by mohla vzplanúť len na 
určitý čas, kresťan však „raduje neustále“. Radosť neprichádza preto, že sme  
v dobrej telesnej podobe či pohodlí ani kvôli sile a zdraviu. Pravá radosť je 
rovnako silná v chorobe i bolesti, dokonca vtedy býva ešte silnejšia. Veľa kres-
ťanov ešte vôbec nezažilo radosť, ktorá napĺňa dušu, keď telo vysiluje bolesť 
a trápi choroba. Takáto radosť nezávisí od vonkajšieho blahobytu, ľudskej ná-
klonnosti či svetského majetku. Božie deti sa práve v Tom, „ktorého milujú bez 
toho, že by ho videli“, „radujú nevýslovnou radosťou“, keď je ich viera skúšaná 
ako v ohni všetkými možnými pokušeniami. Neľpejú na živote, túžia iba „do-
končiť svoj beh“ s radosťou.

29. december            RADOSŤ
Cieľ na dohľad

Až do poslednej chvíle sa máme usilovať dosiahnuť cieľ - radovať sa v Bohu 
teraz i vo večnosti. Želajte si iné veci, len ak ste na ne upriamení. Milujte stvo-
renia, lebo vedú ku Stvoriteľovi.

Nech každý váš krok potvrdzuje snahu dosiahnuť tento nádherný cieľ. Nech 
je tomu podriadené vaše myslenie, úsilie, každé slovo a skutok. Čokoľvek 
si žiadate, alebo čohokoľvek sa obávate, čo vyhľadávate alebo zamietate, na 
čokoľvek myslíte, čo hovoríte alebo konáte, všetko nech slúži vášmu šťastiu  
v Bohu – jedinému cieľu a pôvodu vášho bytia.

30. december             RADOSŤ
V službe chudobným

Na začiatku nového roka obyčajne rozdeľujeme uhlie a chlieb medzi chu-
dobných. Teraz však potrebujú aj oblečenie. Preto som v posledných štyroch 
dňoch chodil po meste. Získal som dvesto libier, a tak som mohol zaobstarať 
odev pre tých najbiednejších.

Bola to ťažká práca, lebo všade bolo plno snehovej kaše, miestami až po 
členky. Nohy som mal ponorené temer celý deň – od rána do večera – v sneho-
vej vode. Až do soboty som to znášal celkom dobre. Potom som si však musel 
ľahnúť, mal som črevné problémy, ktoré sa z hodiny na hodinu zhoršovali. 

(John Wesley mal vtedy takmer 80 rokov.)

31. december       MODLITBA
Modlitba

Bohu – Otcovi, ktorý si nás prvý zamiloval a prijal z milosti,
Bohu – Synovi, ktorý si nás zamiloval a očistil od našich hriechov,
Bohu – Svätému Duchu, ktorý vlial do našich sŕdc Božiu lásku,
nech je určená všetka naša láska a česť,
a to odteraz a až naveky. 

Amen.
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Doslov

Breviár obsahuje texty Johna Wesleyho  z rôznych písomností. Chceli sme 
ním zdôrazniť význam tohto muža pre dnešných ľudí. Na to poslúžili niektoré 
kritéria našej práce, ktoré teraz uvádzame:

1. Všetky texty boli znova preložené a pôvodne doslovné znenie bolo re-
vidované s posledným platným a dostupným publikovaným dielom. Napriek 
tomu sme sa neusilovali o doslovný preklad a zachovanie osobného hovoreného 
a písaného štýlu Johna Wesleyho. Išlo nám hlavne o zrozumiteľnosť a správne 
pochopenie.

2. Texty sme zoradili do tematických skupín, uvedených vždy krátkym 
citátom Johna Wesleyho a doplnených biblickým textom. Tematické skupiny sú 
čiastočne prispôsobené obdobiu cirkevného roku.

3. Charakteristickou črtou Johna Wesleyho je používanie biblických od-
kazov  priamo v reči. Niekedy sme ich zdôraznili úvodzovkami alebo odkazom 
na citované miesto.

4. John Wesley sa považoval sa „muža jednej knihy“ – Biblie. Preto sme 
aj my jednotlivé tematické skupiny uvádzali biblickými veršami, ktoré k nim 
majú obsahový vzťah. V ich záhlaví sú Wesleyho citáty.

5. Na skrátenie a zmeny v jednotlivých textoch neupozorňujeme. Niekto-
ré vysvetľujúce poznámky redakcie sú uvedené v zátvorkách. 

6. Aby sme vytvorili podrobnejší a lepší obraz o tomto mužovi, zaradili 
sme do breviára aj texty, ktoré, niekedy humorne, hovoria o príhodách z jeho 
života.

7. Metodistické hnutie je nemysliteľné bez piesní Charlesa Wesleyho, kto-
ré poetickým spôsobom nadväzujú na teológiu metodizmu. Preto každý mesiac 
uvádzame práve piesňou od tohto autora.

8. Každý mesiac má „heslo mesiaca“ – Wesleyho citát.
9. Posledný deň každého mesiaca sme venovali modlitbe Johna Wesley-

ho, ktorá je z vydanej zbierky jeho modlitieb.
10.  Pripojený register má poslúžiť na rozšírenie použitia knižky aj mimo 

breviárového charakteru.
11.  Členmi redakčného tímu, ktorý zabezpečil preklad Wesleyho textov 

do nemčiny, boli: Gotthard Falk, Robert Gebhart, Hartmut Handt, Karsten W. 
Mohr (predseda) a Helmut Robbe. 

Register hesiel

b

Bieda   22. – 24.9. // 26.10. // 30.12.
Boh   3.1. // 16. – 17.5. // 3. – 4.7. // 26.7.
Bohatstvo   18.2 // 28. – 29.4. // 30.7. //22. – 24.9. // 27. – 29.10.
Bohoslužba   21. – 23.3. // 15.5. // 23. – 26.7.
Boží čas  3. – 4.1. // 15.6. // 7.10.
Božia milosť  18. – 28.2. // 2. – 23.3. // 11.4.
Boží obraz  4.6. // 15.7. // 29.9.
Božia sláva  5.1
Božia vôľa   11.3. // 8.4. // 17.4. // 10.8. // 10.11.
Božie kráľovstvo      20. – 22.12.

c

Cirkev/spoločenstvo 15.1. // 9. – 15.5. // 21. – 29.6. // 31.7. // 20.9. // 11.12.

d

Diabol   19.8. // 10.9. // 13.9. // 5.10. // 10.10.
Dobrosrdečnosť  7.9. // 17.9.
Dokonalosť/oddanosť 20.2. // 25.2. // 7. – 9.4. // 2.8. // 3. – 12.10. // 29.12.

e

Ekumenické zmýšľanie 3. – 4.2. // 6.2. // 8.2. // 10.5. // 13. – 15.5. // 18. – 22.5. 
   // 25. – 27.5. // 29. – 30.5. // 22.6.
Evanjelium  9.3. // 30.5. // 3.6. // 30.7. // 11.8. // 5.12.

h

Hospodárenie  25.4. // 24.9. // 13.10. // 9.11.
Hriech/hriešnik  25.3. // 4. – 6.4. //14.7. // 18. – 22.8. // 27.8. // 20.9. 
   // 12.10.

i
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Istota   18.1.

k

Kristus   3. – 9.4. // 29.9.
Kríž   24. – 26.3. // 29.7. // 3. – 4.11. // 27.12.
Krst   9. – 10.5.

l

Láska   6.1. // 14. – 15.1. // 20. – 21.1. // 2.2. // 5. – 7.2. // 16.2. 
   // 25.2. // 28.4. // 12.5. // 29.5. // 9.6. // 14.6. // 5. – 7.7. 
   // 22.7. // 24.7. // 2.8. // 3. – 11.9. // 2.10. // 8.10.  
   // 21.10. // 8.11. // 8. – 14.12. // 24.12.

m

Milosť   18.2. // 22. – 24.2. // 20.3. // 3.5. // 7.7. // 26.9. // 29.9. 
   // 24.11. 
   predbežná 12.7. // 25.11.
       ospravedlňujúca 12.7. // 26. – 27.11.
    posväcujúca 12.7. // 28. – 29.11.
Modlitba  30.1. // 6.2. // 22.2. // 5.3. // 8.3. // 19.3. // 23. – 31.8.  
   // 17. – 23.11.

o

Obrátenie  27.1. // 28.2. // 3. – 4.4. // 24.5. // 28.5. // 18.6. //  
   10. – 12.7. // 7.12.
Odmena  5.1. // 12.1. // 14.6. // 12.11.
Odovzdanosť  12.1. // 19.1. // 6.8. // 17.8.
Ochrana  25.1.
Ovocie   15.2. // 8.5. // 30.5. // 29.7. // 20.10. // 13.11.

p

Pánova večera  12. – 14.3.

Peniaze   19. – 29.4. // 22. – 23.9. // 28. – 30.10.
Pokoj/mier  10.4. // 29.8. // 18.9. // 3.12. // 16. – 18.12.
Pokora   2.8. // 4.8. // 7.8. // 11.8. 
Pokušenie/skúška 7.1. // 21.2. // 25.3. // 21.4. // 8.7. // 10.7.  
   // 16.8. // 21. – 22.8. // 2. – 7.11. // 14.11. 
Posväcovanie  25.3. // 25. – 29.6. // 12.7. // 3. – 11.8. // 17.8. //  
   2. – 15.9 // 24.10. // 28. – 29.11. // 7.12.
Práca   5. – 7.1. // 20.4. // 23.4. // 14.6. // 22.7. // 14.8. // 29.10.
Priatelia  22.1. // 6.7.
Pôst   15. – 17.3.
Poznanie  3. – 4.7. // 9.7. // 15.7. // 10.11.
Prostriedky milosti 2 – 23.3. // 29.6. // 24.7. // 23. – 30.8.
Pýcha   17.1. // 21.1. // 5.10. // 27.10.

r

Radosť   10. – 11.4. / 14.4. // 16.6. // 27. – 28.12. 
Rodina   25.4. // 14. – 24.10.
Rojčenie/snívanie 21.1. // 13. – 14.2. // 11.3. // 5. – 6.10. // 24.12.
Rozum   10. – 17.2. // 3.3. // 10. – 11.3. // 6.10. // 6.12.

s

Skromnosť  19.1. // 25.4.
Skúsenosť  11.3.
Sloboda  8.1. // 15. – 16.4. // 18.4. // 21.5. // 2.7. // 19.9. // 21.9.  
   // 10.10.
Smrť   8. – 11.11. // 15. – 16.11.
Spása/záchrana  21.6. // 7.7. // 26.9. // 16.11.
Spolupráca  10. – 15.6. // 22. – 30.7.
Spravodlivosť  11.4. // 12.7. // 17.9.
Stvorenie  23.1. // 16. – 18.6. // 19.10.
Sväté Písmo  15.1. // 14.2. // 20.2. // 3. – 11.3. // 13.6. // 21.6. // 24.12.
Svätý Duch/myseľ Kristova 5.2. // 15.2. // 20.2. // 26.2. // 28.2. // 7.3.  
   // 2. – 8.5. // 11.10.
Svedomie  20.8. // 10.10.

š
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Šťastie/blaho  20.1. // 12.2. // 14.4. // 28.4. // 3.12. // 14.12. // 23.12.

u

Úmysel dobrý/zlý 5.1. // 11.1.
Ustarostenosť  15.8.

v

Vďaka   19.2. // 26.3. // 3.6. // 19.12.
Večný život  17.5. // 21. – 22.12. // 29.12.
Viera/dôvera  15.1. // 2. – 4.2. // 10. – 11.2. // 24.2. // 27. – 30.3.  
   // 12.4. // 2. – 9.6. // 9. – 10.7. // 17.7. // 19. – 20.7.  
   // 13.8. // 15.8. // 27. – 28.9. // 16.11. // 2.12.  
   // 4. – 7.12. // 18.12. // 24.12.
Všeobecné pravidlá 23. – 29.6.

z

Zákon/príkaz  24.2. // 9.3. // 11.4. // 9.6. // 5.12. // 9.12.
Závisť   17.1.
Zdravie   14.1. // 18.2.
Zmŕtvychvstanie 1.4. // 13.4.
Zo životopisu  22. – 30.1. // 9.2. // 2.3. // 23. – 24.5. // 17.6. // 18.7.  
   // 15. – 16.11.

 

Obsah

Predhovor .........................................................................................................3

Január Najlepšie zo všetkého: Boh je s nami
1.  Pieseň: Ó, kéž mám tisíc jazyků  
2. – 8.  Nový začiatok – Boh sprevádza 
9. – 17.  Životné pravidlá 
18. – 21. Typický John Wesley   
22. – 30. Zo životopisu  
31.  Modlitba   

Február  Viera a rozum kráčajú ruka v ruke
1.  Pieseň: Hle, smíme v lásce, bratrství   
2. – 9.  Typickí metodisti   
10. – 17. Viera a rozum   
18. – 28. Prežívaná milosť   
29.  Modlitba  

Marec  Nes svoj kríž a on ťa ponesie
1.  Pieseň: Spasiteľu, Pane môj  
2. – 11.  Biblia – prostriedok milosti  
12. – 14. Pánova večera – prostriedok milosti  
15. – 17. Pôst – prostriedok milosti   
18. – 19. Modlitba – prostriedok milosti 
20. – 23. Bohoslužba – prostriedok milosti  
24. – 26. Kríž  
27. – 30. Dôvera v Boha   
31.  Modlitba  

Apríl  Každý, kto verí, nech sa raduje zo života
1.  Pieseň: Mé nitro jestiť Boží chrám   
2. – 9.  V spolku s Bohom  
10. – 14. Radosť     
13.   Veľkonočná pieseň: Skutočne vstal   
15. – 18. Sloboda  
19. – 29. Zaobchádzanie s peniazmi   
30.  Modlitba   
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Máj  Pozeráš sa priveľa do seba a primálo nahor
1.  Pieseň: Aj, cíl můj určen jest   
2. – 8.  Boží Duch   
9. – 15.  Cirkev   
16. – 17. Božia veľkosť  
18. – 22. Ekumenické zmýšľanie 
23. – 25. Zo životopisu 
26. – 27. Ekumenické zmýšľanie
28. – 30. Ekumenická láska   
31.  Modlitba  

Jún  Boh neospravedlňuje spravodlivých, ale bezbožných
1.  Pieseň: Pán obeťou sa zmiernou stal  
2. – 9.  Zachraňujúca viera  
10. – 15. Spolupráca   
16. – 18. Stvorenie 
19. – 29. Charakteristika metodistu 
30.  Modlitba  

Júl  Viera môže spôsobiť u ľudí aj smútok, nielen radosť
1.  Pieseň: Vojsť smieme do svätyne   
2. – 6.  Boh a človek   
7. – 15.  Oslobodzujúca viera   
16. – 21. Misia   
22. – 30. Spolupráca 
31.  Modlitba  

August Modlitba je dych duchovného života
1.  Pieseň: Viem, že môj Vykupiteľ žije   
2. – 12.  Osobné posväcovanie  
13. – 17. Starostlivosť  
18. – 22. Hriech 
23. – 30. Prostriedky milosti – modlitba 
31.  Modlitba  

September Žiadna námaha nie je márna, aj keď jej ovocie 
hneď nevidno
1.  Pieseň: Jezu, spása mojej duše    

2. – 15.  Spoločenské posväcovanie 
16. – 25. Kresťania vo svete   
26. – 29. Vykúpenie  
30.  Modlitba  

Október Každý deň sa učme a buďme lepšími
1.  Pieseň: Lásko božská nejvřelejší   
2. – 12.  Dokonalosť   
13. – 24. Rodina  
25. – 30. Dobré hospodárenie   
31.  Modlitba  

November Časom porozumieš Božím zámerom a pochopíš, že boli dobré
1.  Pieseň: Zavítaj, Kráľu náš   
2. – 7.  Utrpenie/choroba   
8. – 11.  Smrť/večnosť   
12. – 16. Ovocie života 
17. – 23. Modlitba 
24.  Milosť  
25.  Predbežná milosť  
26. – 27. Ospravedlňujúca milosť  
28. – 29. Posväcujúca milosť  
30.  Modlitba  

December Môže lásku vyvolať niečo iné ako láska sama?
1.  Pieseň: Anjelský spev svetom znie   
2. – 3.  Láska, pokoj, radosť   
4. – 7.  Viera   
8. – 14.  Láska   
15. – 18. Pokoj 
19. – 22. Božia blízkosť 
23. – 26. Vianočné sviatky     
25.   Vianočná pieseň: Čujte slávny neba ples 
27. – 30. Radosť 
31.  Modlitba  
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