
Bohoslužba detí a mládeže, Zvolen 21.3.2009 
 

SOBOTNÁ ŠKOLA 
Moderátori: 
 A:  Monika   
 B:  Tina 

 
ÚVOD 

A:  Vítame vás pri sledovaní našej relácie o Požehnaniach prorockého daru. Sme radi, 
že ste si naladili na svojich prijímačoch práve našu stanicu. 
B:  Iste ste už počuli rôzne proroctvá, napr. o konci sveta, o tom kedy má byť nejaká 
vojna či iná katastrofa, o tom že na našu zem padne asteroid ... 
A:  Niektoré z tých proroctiev možno boli biblické, niektoré nie. Ale proroctvá v Biblii 
nehovoria len o záverečných udalostiach tejto zeme, ale prinášajú nám dobré rady aj 
pre náš každodenný život.  
B:  Áno, v Biblii je veľa dobrých rád, ktoré nám dáva Boh, aby sme sa nimi riadili. 
Môžme si na začiatok prečítať verš Ámos 3:7   
A:  Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, iba keď zjavil svoju tajnú radu svojim 
služobníkom prorokom. 
B:  Môžme povedať, že v Biblii nájdeme dobrú radu pre každú oblasť nášho života. A v 
dnešnej relácii chceme hovoriť o niektorých z týchto oblastí, z ktorými sa často 
stretávame ako cirkev aj ako jednotlivci. 
 

1. MISIA 
 C: Andrea   
 M: Maťo  
A:  Prvou dnešnou témou je Misia. O misii sa porozprávame z C. C, vítame ťa v našom 
štúdiu. 
Povedz nám prosím ťa na začiatok, čo vlastne znamená slovo misia. 
C: Pán Boh má záujem, aby Ho všetci spoznali, aby ľudia vedeli, aký má zámer s 
každým človekom aj s celým ľudstvom. Na začiatku, v raji, sám Boh vysvetľoval tieto 
základné pravdy prvým ľuďom. Ale neskôr touto úlohou poveroval ľudí. A toto je misijná 
práca. 
B:  Takže preto aj niektorí proroci hovorili o tom, aká dôležitá je misijná práca a ako ju 
teba vykonávať. 
C: Áno, veľmi správne. Biblickí proroci hovorili aj o tom, ako je dôležité správne poznať 
Pána Boha. Niekedy boli tieto ich posolstvá zamerané na ich vlastný izrealský národ, 
a niekedy hovorili aj o tom, ako byť svetlom pre tie národy, ktoré P. Boha ešte 
nepoznajú.  
A:  A ktoré konkrétne texty teda hovoria o tejto téme? 
C: Prečítajme si text u proroka Izaiáša 44,8:  
B:  Nestrachujte sa ani sa nechvejte! Či som ti neohlasoval od dávna a neoznámil? A 
vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; neviem o 
nijakej. 
C: V tomto verši Boh hovorí, že už od dávnych časov zjavuje ľuďom pravdu o sebe. A 
tiež vraví, že izraelský národ je jeho svedkom pre tú dobu. 
Prorok Izaiáš píše ešte ďalší pekný text o misii v budúcnosti - Izaiáš 49,6 
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A:  a riekol: To je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a 
navrátiť chránených z Izraela; ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím 
spasením až po koniec zeme. 
C: Tento text hovorí o tom, že P. Boh sa nezameriaval iba na svoj vyvolený národ, ale 
chcel, aby ho mohli spoznať ľudia zo všetkých národov. 
B:  Ale vieme, že izraelcom sa veľmi nepodarilo ukázať svetu, aký P. Boh je. Kedy sa 
potom naplnilo toto proroctvo? 
C: Toto proroctvo sa začalo plniť predovšetkým v živote P. Ježiša, ktorý povolal prvých 
učeníkov a vyslal ich do celého sveta. V priebehu niekoľkých desaťročí po Ježišovom 
odchode bol jeho evanjeliom zasiahnutý takmer celý vtedy známy svet. To bolo prvé 
veľké obdobie šírenia v dejinách kresťanstva.  
A:  Keď vravíš že to bolo prvé veľké obdobie, bolo potom aj nejaké ďalšie? 
C: Druhé veľké šírenie nastalo na prelome 18 a 19 storočia, ako dôsledok veľkého 
náboženského prebudenia. V dôsledku toho sa v roku 1900 hlásila ku kresťanstvu 
jedna tretina celkovej populácie.  
B:  No od vtedy už prešlo vyše 100 rokov. Hovoria niečo proroctvá, pokiaľ ide o misiu, 
aj pre našu dobu? 
C: Táto úloha je v našej dobe rovnako naliehavá, ak nie ešte viac, než v minulosti.  
Prečítajme si Ježišove slová, ktoré vyslovil tesne pred svojim odchodom z tejto zeme. 
Zapísal ich Matúš 28, 19-20: 
B: A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého 
Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.  
C: Týmito slovami poveril Ježiš misiou všetkých svojich nasledovníkov, tých, čo tam 
vtedy stáli, aj tých, čo mali prísť po nich, a teda aj nás.  
Pretože, ako z jeho slov vyplýva, táto úloha platí pre všetkých až do konca sveta, teda 
aj pre nás v našej dobe. Táto úloha nie je jednoduchá, ale Ježiš zasľubuje, že bude s 
nami. 
A:  Skúsme ešte položiť otázku o misii našim divákom. Ide o misiu na Slovensku. 
Pri prieskume, ktorý robil Gallupov ústav v roku 2004, až 33% opýtaných. Slovákov 
uviedlo, že sa najmenej raz týždenne zúčastňujú bohoslužieb. Pre porovnanie, 
v Čechách to bolo len 11% opýtaných. Všeobecne ku kresťanstvu sa u nás hlási vyše 
80% ľudí. Tento výsledok zaraďuje Slovensko medzi najviac nábožensky založené 
krajiny sveta.  
 
B:  Myslíte si, že je ešte potrebné vyvíjať misijné aktivity aj tu na Slovensku, alebo by 
bolo lepšie zamerať sa na krajiny, ktoré sú viac ateistické a kde je ešte málo 
kresťanov? 
A:  V lavici máte dva druhy hlasovacích lístkov, červené a zelené.  
Ak si myslíte, že Slovensko už možno považovať za krajinu, kde bolo evanjelium 
dostatočne rozšírené a lepšie bude zamerať misijné aktivity na iné krajiny, zdvihnite 
červený hlasovací lístok.  
B:  Ak si myslíte, že ešte aj na Slovensku je stále veľa priestoru pre misijnú prácu, 
zdvihnite zelený lístok. 
Ďakujem za Váš názor. 
A:  Teraz dáme priestor aj našim poslucháčom. Ak vás problematika Misie zaujala a 
chcete sa nášho hosťa niečo opýtať, možete využiť našu bezplatnú linku 08003322 
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B:  A už máme prvého volajúceho. Vitaj na linke, predstav sa a polož svoju otázku.  
M: Volám sa M a chcel by som sa spýtať že ako by som sa mohol ja zapojiť do misie. 
Je potrebné, aby som odcestoval niekde do krajín, 
kde ľudia ešte nepočuli nič o Bohu, alebo sú aj iné možnosti? 
C: Ďakujem M za tvoju otázku. Táto trápi veľa ľudí, ktorí chcú byť Bohu užitoční, ale 
nevedia ako. 
Naozaj nie je nutné, aby si cestoval do neznámych krajín, aj keď pre odvážnych, ktorí 
sa cítia na to povolaní, je možný aj tento spôsob práce. 
Skús sa poobzerať po svojom okolí, vo svojej rodine, medzi spolužiakmi alebo 
kamarátmi.  
Iste si všimneš niekoho, kto nie je spokojný s tým ako žije a hľadá pravdu. Modli sa za 
neho a uvažuj, čo by mu mohlo pomôcť. 
Možno by si mu mohol požičať dobrú knižku, možno ho pozvať do zboru, alebo sa s 
ním len tak porozprávať.  
Sám uvidíš, aký spôsob pomoci bude najúčinnejší.  
A:  C, ďakujeme ti za návštevu v štúdiu aj za rozhovor. 
 
 

2. VÝCHOVA 
 D: Maťa   
 N: Samo 
B:  Našou druhou témou je výchova. Ozaj, A, myslíš že si dobre vychovaná? 
A:  Ťažká otázka, ale vieš čo, mám tu rodičov, nebudem to teraz riešiť.  
B:  Tak mi aspoň povedz či už vieš ako raz budeš vychovávať svoje deti. Budeš prísna, 
alebo tolerantná, budeš ich aj trestať, alebo im všetko dovolíš ... ? 
A:  Zase ti asi neodpoviem na tvoju otázku, lebo ešte presne neviem, asi to závisí aj od 
toho, aké povahy by tie deti mali. Ale spomínam si, že v správach prebehla nedávno 
taká správa, že niekto by chcel navrhnúť zákon, aby boli akékoľvek fyzické tresty detí 
zakázané. Dokonca v niektorých krajinách takýto zákaz už aj platí. Bola okolo toho aj 
dosť rušná diskusia.  
Mám taký návrh – spýtajme sa túto otázku našich divákov. 
 
B:  Dobre, som za. Použite prosím svoje hlasovacie lístky, červený a zelený. 
Prosím teraz, aby zdvihli červené lístky tí, ktorí sú proti tomu, aby sa pri výchove detí 
používali akékoľvek telesné tresty, teda si myslia, že deti sa vôbec nemajú biť. 
Ďakujem 
A: A teraz zdvihnite zelené hlasovacie lístky tí, ktorí si myslíte, že telesný trest má 
svoje miesto pri výchove, teda že dieťaťu je možné občas aj capnúť, ak to je potrebné. 
Ďakujem. 
B: Toľko na úvod ku našej téme. O výchove z biblického hľadiska sa porozprávame 
s našim hosťom D. Vitaj D u nás v štúdiu, posaď sa. 
Povedz nám, naozaj hovoria niektoré biblické texty aj o výchove? 
D: Áno, v Biblii je veľa textov, ktoré hovoria o tom, že P. Boh považuje správnu 
výchovu detí za veľmi dôležitú. Prostredníctvom svojich prorokov dal izraelským 
rodičom konkrétne rady, ako by mali viesť svoje deti. Hebrejské deti sa od svojho otca 
dozvedeli o tom, čo Boh urobil pre svoj ľud v minulosti, ako majú žiť s Bohom v 
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prítomnosti a čo Boh zasľúbil do budúcnosti. Prečítajme si aspoň jeden z mnohých 
textov, ktoré o tom hovoria, 5 Moj 6, 6-7. 
A:  A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. A budeš ich 
dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i 
keď pôjdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať.  
D: Je zaujímavé vidieť, ako podrobne P. Boh ukázal rodičom, kedy, kde a ako sa majú 
venovať výchove svojich detí.  
B:  Spomínam si, že aj Ježiš považoval deti za dôležité. Raz keď učeníci nechceli ku 
nemu deti pustiť, napomenul ich a povedal: Nebráňte deťom prísť ku mne. 
D: Áno, Ježiš nám ukázal, ako veľmi je dôležité pomáhať deťom prísť k Bohu. Aj v 
nedávnej minulosti P. Boh vo svojom posolstve ukázal, akými spôsobmi je potrebné v 
dnešnej modernej dobe vychovávať mladých ľudí. Na základe týchto pokynov má dnes 
naša cirkev na celom svete viac ako 6000 škôl a univerzít, kde študuje viac než milión 
študentov. 
A:  A čo si myslíš ty o tom návrhu za zákaz telesných trestov detí, ako ty budeš 
vychovávať svoje deti?    
D: ja som nad tým ešte veľa nepremýšľal, ale napadá mi jeden text s knihy Prísloví 
13:24  
B:  Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svojho syna; ale ten, kto ho miluje, kázni ho 
zavčasu.  
D: Textov s podobným významom je viac, takže si myslím, že v prípade potreby môže 
aj taký malý prútik trochu pomôcť ...  
 
A:  Teraz dáme priestor aj našim poslucháčom, ak vás téma Výchovy zaujala a chcete 
sa nášho hosťa niečo opýtať, môžete využiť našu bezplatnú linku. 
B:  Máme na linke prvého volajúceho 
N: Volám sa N a mám takúto otázku. Ak človek nie je v mladosti vychovávaný v 
kresťanskom duchu, znamená to, že ako dospelému je pre neho ťažké uveriť Bohu? 
D: Ďakujem za výbornú otázku. Dobre si naznačil, že výchova nie je len o deťoch a 
mladých ľuďoch. Nepochybne to má veľa výhod, ak je človek vedený už od detstva ku 
viere v Boha. Ale Pán Boh sa rovnako stará aj o dospelých a vychováva ich. Kým 
človek žije, stále má šancu sa niečo nové naučiť. A každého, kto sa nechá, môže Pán 
Boh usmerňovať a vychovávať. Je preto dobré, že máme napríklad aj sobotnú školu, v 
ktorej sa môžu pravidelne učiť o Bohu nielen mladí, ale ľudia každého veku.  
B:  Ďakujeme ti za rozhovor. 
 
 

3. ZDRAVIE 
 E: Dodo 
 O: Roman 
A:  A teraz prejdeme k ďalšej oblasti, ktorej sa proroctvá venujú, a to je zdravie. Naozaj, 
keď hovoríme o zdraví, mali ste aj vy v škole chrípkové prázdniny? 
B:  Tento rok sa nám to žiaľ nepodarilo, väčšina spolužiakov bola zdravá. A čo vy? 
A:  My sme mali, aj keď len 2 dni. Ale aspoň niečo. 
B:  Chrípkové prázdniny sú výborná vec, kým nie je človek chorý. Aj taká chrípka sa dá 
vydržať, kým neprídu vážne komplikácie. Ale ľudia majú oveľa viac a závažnejších 
zdravotných problémov, ako je chrípka. Hovorí sa, že zdravý človek má 1000 želaní, 
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ale chorý človek má len jedno, aby bol zdravý. A úplne zdravý človek už hádam ani 
neexistuje.  Ale ako nám môžu proroctvá pomôcť vyhnúť sa chorobám?  
To nám prišiel povedať náš ďalší hosť – E. Vítaj E. 
E: Ďakujem. Už ste tu spomínali, že veľká väčšina ľudí má problémy so zdravým. Ľudia 
si mysleli, že čím ďalej tým viac budú vedieť liečiť rôzne nebezpečné a nepríjemné 
choroby. V niečom mali aj pravdu, lebo mnohé choroby, ktoré v minulosti ľudí trápili, 
ako napríklad malomocenstvo, mor a pod. už nie sú také rozšírené a nebezpečné. Ale 
ukázalo sa, že sa objavujú choroby, ktoré predtým ľudia nepoznali. Hriech nám prináša 
veľa bolestí a chorôb. takže situácia zďaleka nie je taká ružová, ako sa predpokladalo 
ešte pred pár desaťročiami. 
A:  Ako nám v tomto probléme môžu pomôcť Biblia a proroctvá? 
E: Pán Boh je naším Stvoriteľom. On presne vie, ako naše telo funguje a preto nám 
môže poradiť v tom, ako si udržať zdravie. Už v raji vysvetlil Adamovi, že je dôležité 
pracovať, čo má jesť a podobne. A aj neskôr, po vyhnaní z raja, hovoril ľuďom, čo majú 
robiť a ako majú žiť, aby sa vyhli zbytočným problémom. 
B:  Môžme si o tom prečítať nejaký verš?  
E: Pravdaže, je ich dosť veľa. Napríklad celá 11. kapitola 3. knihy Mojžišovej hovorí 
o tom, ktoré zvieratá sa môžu jesť a ktoré nie. A na konci tejto kapitoly, ale aj na iných 
miestach,  zas dáva Pán Boh dôležité hygienické pravidlá, aby sa zabránilo šíreniu 
epidémií. Ale naše zdravie závisí nielen od toho čo jeme a či si umývame ruky pred 
jedlom. Aj to, ako rozmýšľame a ako sa správame, má vplyv na nás samých. preto by 
sme si mohli prečítať verš Exodus 15:26. 
A:   A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, 
čo je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš dodržiavať 
všetky jeho ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som dal na Egypt, nedám na teba, 
lebo ja Hospodin som len, ktorý ťa uzdravuje. 
E: Tento verš pekne hovorí, že Božie zdravotné zákony sa dotýkajú všetkých oblastí 
života. A hlavne, že Boh je ten, ktorý dáva každému život aj zdravie. 
B:  Dáme teraz priestor pre otázky našich poslucháčov ... 
A:  A už máme niekoho na linke 
O: prajem Vám pekný deň, volám sa O a chcem sa opýtať, či nájdem v Biblii konkrétne 
texty aj na niektoré problémy modernej doby, napr. fajčenie, drogy , alebo niektoré 
choroby ako rakovina a tak.  
E: Ďakujem za otázku. je pravda, že Biblia sa väčšinou vyjadruje k problémom, ktoré 
boli aktuálne v tej dobe. Ale keď mnoho biblických zdravotných zásad má všeobecnú 
platnosť a dajú sa aplikovať aj na dnešné problémy. To však nie je všetko, čo máme 
dnes k dispozícii.  Boh aj neskôr videl potrebu usmerniť životný štýl moderných ľudí. 
Jedna zo zakladateliek našej cirkvi, Ellen White-ová, dostala od Boha ešte koncom 19. 
storočia videnia, v ktorých jej Boh dával veľmi konkrétne rady ako sa starať o zdravie. 
Tá doba bola charakteristická veľmi nízkou zdravotnou a hygienickou uvedomelosťou. 
Mnohí vtedajší akože zdravotní reformátori šírili rôzne nepravdy, napr. že sa nemá piť 
voda, jesť sa má len tučné mäso, nepoužívať mydlo, nestrihať si vlasy a podobne. 
Preto boli myšlienky Ellen White-ovej na tú dobu skutočne revolučné.  Na ich základe 
cirkev  otvorila v roku 1866 prvé sanatórium. Dnes máme po celom svete vyše 300 
nemocníc a iných zdravotných zariadení. Môžme smelo povedať, že to je výsledkom 
Božej starostlivosti o ľudí a o ich zdravie.  
B:  Urobíme si ďalší malý prieskum verejnej mienky. 
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Otázka znie: Myslíte,  že striedme pitie kávy z obsahom kofeínu poškodzuje zdravie 
človeka alebo nie?  
A: Kto si myslí, že káva má negatívny vplyv na naše zdravie, zdvihnite červený lístok. 
B:  Kto si myslí, že striedme pitie kávy neohrozuje naše zdravie, zdvihnite zelený lístok. 
A:  Ďakujeme Vám za vyjadrenie Vášho názoru, aj tebe, O, ďakujeme ti za rozhovor.  
 
 

4. VYDAVATEĽSKÁ PRÁCA 
 F: Roman 
 P: Samo 
B:  A, bola si niekedy v poslednom čase v kníhkupectve? Videla si, aké množstvo kníh 
tam ponúkajú? 
A:  Ano, a veľa z nich vyzerá naozaj zaujímavo. Ale mám pocit, že by mi nestačili ani tri 
životy na to, aby som ich všetky prečítala.  
B:  Napadol mi teraz jeden verš, Kazateľ 12:12  Robeniu kníh nieto nijakého konca, a 
mnoho čítať je zomdlením tela. 
A:  To je jasné, každý už asi natrafil na knihu, ktorú bolo škoda kúpiť, nie to ešte čítať.  
Ale aj tak existuje veľa dobrej literatúry, ktorá má ľuďom priniesť povzbudenie 
a usmernenie. 
B:  Tak to je asi hlavne Biblia, nie? 
A:  Určite, ale nie len ona. A o tom budeme diskutovať s našim ďalším hosťom, F. Vitaj 
v našom štúdiu. 
B:  Povedz nám, F, je dôležité, aby človek čítal Bibliu?  
F: Pravdaže, o tom nieto nijakých pochýb. Dobre to vystihuje Pavel vo svojom liste 
Rimanom, 10:14, prečítajme si to.  
A:  Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom 
nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 
F: Tu sa píše, že úplne nevyhnutné čítať, alebo vtedy hlavne počúvať, keďže tlačené 
Biblie neexistovali, aby človek mohol spoznať Pána Boha. P. Boh na to myslel od 
začiatku a dôležité veci kázal výslovne zapisovať, najprv Mojžišovi, a neskôr aj ďalším.  
B:  Aha, tak preto vlastne máme Bibliu, lebo rôzni pisatelia zaznamenali Božie slová.   
F: Presne tak. Zapisovali ale nie len to, čo hovoril Boh, ale dianie okolo seba, aby to 
bolo nám na poučenie. Ale nie len pisatelia Biblie mali písať. Boh kázal niečo napísať 
aj bežným Izrealcom. Prečítajme si 5 Moj 11:18 a 20   
A:  Ale si položíte tieto moje slová na svoje srdce, a na svoju dušu a priviažete si ich na 
znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi vašimi očami ... a 
napíšeš ich na povoje svojho domu i na svoje brány. 
F: Každý Izrealita mal napísať Boží zákon na dvere svojho domu, ale hlavne mal na to 
neustále myslieť a žiť podľa nich.  
B:  Myslíš že aj my by sme si mali na dvere napísať Boží zákon?  
F: Oveľa lepšie by bolo čítať si každý deň Bibliu, rozmýšľať o nej a žiť podľa nej. To bol 
aj hlavný zmysel toho nápisu na dverách.   
A:  Zatiaľ sme hovorili o Biblii, ale existuje aj iná hodnotná literatúra, ktorá stojí za 
prečítanie? 
F: Určite áno. Po vynájdení tlačiarenskeho stroja sa začala tlačiť vo veľkom nielen 
Biblia, ale začali sa písať a tlačiť aj iné užitočné knihy. Mnohé z nich pomáhajú nájsť 
čitateľovi objaviť a pochopiť pravdu o sebe samom, o svete, o Bohu. Aj naša cirkev na 
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základe Božích pokynov venuje tejto oblasti veľkú pozornosť. V súčasnosti vlastní na 
celom svete vyše 50 vydavateľstiev, ktoré tlačia knihy vo viac ako 220 jazykoch. Na 
Slovensku to je vydavateľstvo Advent-Orion, ktoré ponúka mnoho zaujímavého 
a poučného čítania pre deti aj dospelých. 
 
 
 
 
B:  Máme aj otázku pre našich divákov:  
Vydavateľstvo Advent Orion v roku 2008 predalo prostredníctvom svojich kolportérov 
celkom pekný počet kníh. Bolo ich asi 31 000 alebo asi 41 000. 
A:  Kto si myslí, že ich bolo 31 000, nech zdvihne červený lístok. 
B:  Kto si myslí, že Advent Orion predal za rok 2008  asi 41 000 kníh, nech zdvihne 
zelený lístok.   
A:  Správna odpoveď je 31 000 kníh predaných z vydavateľstva Advent-Orion za celý 
rok 2008, teda pravdu mali tí, ktorí zdvihli červený lístok.. Celkom pekný počet kníh, 
nie? 
B:  Dáme priestor aj pre otázky poslucháčov ... 
P: Dobrý deň. Moje meno je P. Chcel by som sa spýtať, akým spôsobom je možné 
získať niektorú z kníh, a či by som sa mohol aj ja nejako zapojiť do tejto práce ... 
F: P, ďakujem ti za telefonát aj za otázku. Vydavateľstvo Advent-Orion má vlastnú 
internetovú stránku, kde si priamo môžeš vybrať a objednať knihu, ktorá sa ti páči. 
Niektoré ich knihy je možné dostať aj v kníkhupectvách. A nakoniec, v každom zbore je 
človek, cez ktorého si môžeš knihy objednať. Ak by si mal záujem pomôcť pri tom, aby 
sa dobré knihy dostali do rúk tým, ktorí to potrebujú, môžeš darovať nejakú knihu 
kamarátovi alebo známemu napríklad na narodeniny. Alebo môže dobrú knihu, ktorú si 
prečítal, niekomu odporučiť alebo požičať. A ak by si chcel venovať predaju literatúry 
viac svojho času, môžeš sa stať jedným z knižných kolportérov, ktorí spolupracujú 
s Advent-Orionom a predávajú knihy v pridelenom regióne. Napríklad vo Zvolene 
takýto človek pracujúci na plný úväzok momentálne chýba ... 
A:  F, ďakujeme ti za návštevu v štúdiu 
 
 

5. TEOLÓGIA 
 G: Janka   
 R: Lujza 
B:  Vieš čo A, nezdá sa ti čudné, že je na svete toľko kresťanských cirkví, všetky sa 
odvolávajú na Bibliu a pritom majú toľko rozdielnych názorov a učení?  
A:  Máš pravdu, ak všetci študujú tú istú knihu, mali prísť k rovnakým záverom. V čom 
môže byť problém? Že by sa tak líšili Biblie jedna od druhej? 
B:  To určite nie. Skôr si myslím, že niektoré biblické texty sa dajú chápať rôznym 
spôsobom. Alebo niekomu vyhovuje nejaký názor a nechce ho meniť ...  
A:  Porozprávajme sa o tom s našim posledným hosťom G. Vitaj u nás. 
B:  práve uvažujeme o tom, prečo ľudia na základe štúdia Biblie prichádzajú k rôznym 
záverom. 
G: Ďakujem za pozvanie. Najprv by som povedal, že toto nie je problém len našej 
doby. Už zakrátko po vyhnaní z raja sa ľudia správali rôzne, napriek tomu, že mali ten 
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istý zdroj informácií. Už prvý tragický spor, medzi Kainom a Ábelom bol vlastne o tom, 
ako sa má správne obetovať. Pritom určite existovali už vtedy jasné pravidlá, ktoré dal 
sám Boh. Odvtedy sa tento problém správneho pochopenia Božej vôle ukázal veľmi 
veľa krát. Môžme spomenúť Mojžišovho brata Árona, ktorý podľahol naliehaniu ľudu 
a urobil zlatú modlu. Alebo apoštola Pavla, ktorý pred svojim obrátením zabíjal 
kresťanov v dobrej viere, že tým slúži Bohu. 
A:  Napríklad dnes mnohí kresťania neveria, že svet bol stvorený za doslovných 6 dní. 
Rozličným spôsobom sa snažia spojiť dokopy Božiu stvoriteľskú moc a populárny 
názor o dlhodobom vývoji ... 
G: Máš pravdu, a takých sporných otázok je viac, vlastne preto je toľko rôznych cirkví. 
Tu je ťažké robiť sudcu, keď sa nevedia dohodnúť študovaní teológovia, ale možno by 
sme si mohli pripomenúť Ježišov slová, ktoré povedal farizejom, keď mali pochybnosti 
o pravdivosti toho, čo hovoril. Prečítajme si verš Ján 7:17 
B:  Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja 
hovorím sám od seba.  
G: Biblia nie je úplne obyčajná kniha, nedá sa čítať ako román alebo vedecká príručka. 
Pisateľov Biblie inšpiroval a viedol sám Boh a bolo by dobre, keby sa ním nechali viesť 
aj čitatelia. Inak sa naozaj môže stať, že napísané slová nebudú správne pochopené. 
A:  Môže sa teda stať aj nám, že niečo z Biblie zle pochopíme? 
G: To sa môže stať každému, kto síce číta Bibliu, ale pritom vlastne nechce poznať 
pravdu alebo si chce len obhájiť vlastný názor. Členstvo v správnej cirkvi alebo 
doktorát z teológie nie sú zárukou, že k niečomu takému nepríde.  
B:  Môžme dať teraz čas pre otázky poslucháčov ... 
R: Dobrý deň, volám sa R a počúvam vašu reláciu. zaujímam sa o kresťanstvo 
a okrem Biblie si občas prečítam aj inú dobrú kresťanskú knihu. Ako  zistím, či hovorí 
pravdu? Ďakujem. 
G: Už tu bola reč o knihách aj predtým. Máme veľa dobrých kníh, kde sú vysvetľované 
dôležité vieroučné body Treba však mať na pamäti, že všetky názory sa majú 
posudzovať Bibliou. Ak pisateľ uznáva autoritu Božieho slova zjaveného v Biblii a sám 
sa ním riadi, zrejme aj jeho kniha bude vyhovovať tomuto kritériu. 
A:  Naša cirkev je známa tým, že kladie veľký dôraz na správne poznanie pravdy. 
Niektoré iné spoločenstvá sa viac zameriavajú napríklad na prežívanie Božej milosti  
na prítomnosť duchovných darov, alebo na dodržiavanie obradov podľa tradícií.   
B:  A otázka pre Vás, naši diváci: Myslíte si, že môže byť spasený človek, ktorý sa síce 
hlási ku kresťanstvu, ale myslí si, že ľudia sa vyvinuli za milióny rokov ako to hovorí 
evolučná teória? 
A:  Kto si myslí, že nemôže byť preto spasený, nech zdvihne červený hlasovací lístok 
B:  Kto si myslí, že aj napriek tomuto názoru môže byť spasený, nech zodvihne zelený 
lístok. 
A:  Ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru, tebe G, ďakujeme za návštevu.  
 
B: A týmto sme sa dostali na záver našej relácie. Ďakujeme Vám všetkým za vašu 
aktívnu pozornosť a dovidenia niekedy nabudúce pri inej zaujímavej téme.  



Bohoslužba detí a mládeže, Zvolen 21.3.2009 
 

KÁZANIE - Príslovia 
 

1. Príslovie 6,6  (Mravec) 
 A: Martin B: Matúš I: Linda 
 
A:  Čo ťa napadne, keď vidíš mravca? 
B:  Asi že by ma mohol uštipnúť. 
A:  To nie je červený, ale čierny, tie až tak neštípu. 
B:  A teba čo napadne, keď vidíš mravca? 
A:  No že stále niekde behá a niečo robí ... 
B:  Alebo aj to, že ak sa niekde objaví mravec, tak nie je sám ale je ich tam aspoň sto 
A:  V knižkách sa píše, že takých mravcov je v jednom mravenisku aj okolo 800 000 
B:  Mravce sú tiež známe tým, že veľa unesú 
A:  To je tiež pravda. Dočítal som sa, že taký normálny mravec váži asi 8mg, ale 
unesie až 30 krát ťažšie bremeno, to je asi 240mg.  
B:  A ty koľko vážiš?  
A:  Ja? No asi 40 kg 
B:  Tak keby si bol mravec, uniesol by si asi ... 1200 kg. 
A:  tak to sa im potom ľahko stavia mravenisko, keď sú takí siláci 
B:  A je niekde v Biblii nejaký verš o mravcoch? 
A:  Je. Mravec sa spomína v knihe Príslovia. Prečítajme si Príslovie 6,6-11: 
 
I: Choď k mravcovi, leňoch; viď jeho cesty a zmúdrej. On, ktorý nemá vodcu ani 
správcu ani panovníka, pripravuje v lete svoj chlieb; zhromažďuje svoju potravu 
počas žatvy. Dokedyže budeš ležať, leňoch? Kedy už povstaneš zo svojho spánku? 
Ešte trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky poležať, a príde tvoja 
chudoba ako pocestný a tvoja núdza ako ozbrojenec. 
 
B:  Hovorilo sa tam, že pozorovaním mravcov sa dá zmúdrieť. Takže nemusím chodiť 
do školy, len budem sedieť pri mravenisku a pozorovať ich ... 
A:  Tak to určite. Mravce ťa asi nenaučia čítať a počítať, ale niečo iné. Videl si už 
mravca len tak ležať na slniečku a opaľovať sa, oddychovať ? 
B:  No to asi nie, vždy niekam beží. Ak nič nenesie, beží od mraveniska, ak niečo 
nesie, beží ku mravenisku. Vyvaľujú sa len mŕtve mravce. 
A:  Jasné že hovoríme o živých mravcoch. Mravce sú teda veľmi pracovité. Celé leto, 
od jari do jesene, zháňajú potravu, stavebný materiál aj všetko potrebné, aby mohli 
rozširovať svoje mravenisko a aby mali čo jesť. Starajú sa aj o svoju kráľovnú aj 
o larvy. 
B:  A tým sú príkladom aj pre nás, ľudí. Pán Boh chce, aby sme sa usilovne starali 
o seba aj o to, čo máme.  
A:  Chce, aby sme boli pracovití, a nie žiadni lenivci. 
B:  Videl si už niekedy nejakého lenivca? 
A:  Neviem, možno v nejakej rozprávke ... 
B:  A čo robil ten lenivec? 
A:  Aha, už viem, bol to Pecivál, a nerobil nič, len vylihoval na peci. Ostatní robili na 
poli a on len jedol alebo spal. 



B:  A Pán Boh nechce, aby sme boli takýmito lenivcami. Veď aj v Desatore je 
napísané, že nemáme byť leniví. 
A:  V desatore? Rozmýšľam ktoré prikázanie by to mohlo byť... Neurobíš si rytiny, 
nebudeš sa im klaňať, nevezmeš meno Božie nadarmo, sobota, cti si rodičov, 
nezabiješ, ... 
B:  Už si ho povedal! 
A:  Veď ma toľko nenapínaj, povedz, ktoré to bolo?  
B:  Prikázanie o sobotnom odpočinku. tam sa hovorí: Šesť dní budeš pracovať. Nie že 
šesť dní preleňošíš a potom siedmy odpočívaš.  
A:  To je pravda. Ale keď je niekto nezamestnaný, alebo je už na dôchodku ... 
B:  Kto chce pracovať, prácu si nájde. Pán Boh mu pomôže. Veď on dal taký príkaz, 
tak sa aj postará. 
A: Poznáš také porekadlo, že Kto nepracuje, nech neje? 
B:  A vieš, že aj to je z Biblie? Hovorí to apoštol Pavel. On sám nemusel pracovať, 
lebo ako misionár mohol žiť s darov cirkvi, ale nechcel byť nikomu na obtiaž, tak keď 
mohol, pracoval. 
A:  Aha, už viem, vyrábal stany. Keď iným kázal pracovať, sám im chcel byť 
príkladom.  
B:  Rád si dlhšie pospíš keď môžeš?  
A:  Samozrejme, to asi každý. 
B:  No ja tiež, ale tie verše hovorili, že dlhšie spia len leňosi. Takže si musíme dať 
pozor, aby sme neskončili ako ten lenivec z toho príbehu. 
A:  A čo sa mu vlastne stalo? 
B:  Prišla na neho bieda a núdza. 
A:  Chápem, že byť lenivcom v práci je zlé. Ale môžem byť lenivcom aj v škole? 
B:  No jasné, keď sa neučíš to čo treba. Potom dostaneš zlé známky, potom sa 
nedostaneš na dobrú školu a potom nedostaneš dobrú prácu.  
A:  To je fakt, a ešte budeš aj blbý. 
B:  Tak to by sme asi nechceli. Keď nabudúce uvidím nejakého mravca, tak si na to 
spomeniem a pôjdem sa radšej učiť. 
 

2. Príslovie 11,1  (Váhy)  
C: Filip D: Šimon  J: Adrianka 
 
C: Dám ti hádanku, čo si myslíš, čo je ťažšie kilo železa, alebo kilo peria? 
D: Ále to poznám, to je chyták, veď predsa aj kilo železa aj kilo peria vážia rovnako, 1 
kilogram. 
C: Máš pravdu. Minule som na internete našiel reklamu na váhy, ktoré sa používajú 
na váženie vzduchu. No to by ma teda zaujímalo, ako sa tak dá odvážiť vzduch. 
D: Tak to aj mňa. Vzduch je asi dosť ľahký. A ja som zase videl váhu na váženie 
kamiónov. Mali ju policajti na parkovisku pri diaľnici a kontrolovali autá, či nie sú 
preťažené. 
C: A keby boli, tak čo spravia, musia vyložiť tovar?  
D: To neviem, boli sme tam len chvíľu ... Ale aj ja ti dám jednu otázku: Kto je ťažší, ty 
alebo ja? 
C: No, mám na to určitý názor, ale poďme sa radšej odvážiť. 
(vytiahnu váhu a postupne sa odvážia)  
D: Myslíš že tá váha váži dobre? Doma mám o dva kilo viac ... 



C: Ja mám doma o kilo viac, a to tu mám ešte obuté topánky ... 
D: Vyzerá to, že ukazuje menej, ako by mala ... Mám super nápad, budeme podnikať. 
Ponúkneme ľuďom, že sa za 1 euro môžu na tejto váhe odvážiť. 
C: To je fakt, hlavne ženy budú rady, že vážia trochu menej ... 
D: A nie je to klamanie? Prečítajme verš z Príslovia 11,1.  
 
J:  Falošná váha sa protiví Hospodinovi, ale spravodlivé závažie sa mu ľúbi. 
 
C: Ty si už niekedy niečo vážil? 
D: Jasné, pomáhal som mame v kuchyni keď piekla koláč. Vážil som cukor, múku 
a orechy. A ty? 
C: Ja zase niekedy vážim v Bille ovocie alebo zeleninu, keď ideme na nákup. 
D: Čo myslíš, čo to môže znamenať, že „falošná váha“? 
C: Asi to je váha, čo zle váži. Myslíš že tá vaša kuchynská váha váži dobre? 
D: No neviem, myslíš že by Bohu vadilo, keby sme mali v koláči menej cukru? 
C: Máš pravdu, o tom asi ten verš nehovorí. Ale možno keby tá váha v obchode 
vážila zle, to by už mohlo byť ono.  
D: Áno, znamenalo by to, že za nákup zaplatíme viac než je jeho skutočná cena. A to 
sa Bohu určite nepáči, lebo to je okrádanie. 
C: To je pravda. Falošná váha je teda taká, ktorou obchodník okráda kupujúceho. 
A kradnúť sa nesmie, to je aj v desatore. 
D: V jednom filme som raz videl, že predavač keď vážil tovar na váhe, tak na tú váhu 
zozadu nenápadne tlačil aj prstom. Takže váha ukázala viac, aj keď bola inak presná. 
C: Myslím že aj toto sa dá tiež nazvať falošné váženie, lebo ten kupujúci bol aj tak 
okradnutý. D: Predavač si myslí, že ho nik nevidí, ale ten verš hovorí, že Boh to vidí.  
C: Ale vieš čo robia niektorí ľudia v samoobsluhách? Najprv si odvážia napríklad 
jablká a potom si do sáčku ešte jedno –dve prihodia. A niektorí robia aj to, že keď  si 
niečo vážia, tak ten sáčok na váhe držia a trochu nadľahčujú.  
D: Ty sa nejako vyznáš, dúfam že to nerobíš tiež 
C: Čo si, ja nie, ja nechcem byť zlodej 
D: To sú ale zaujímavé prípady, pretože neokradol predavač zákazníka, ale zákazník 
predavača. Ale tiež ide o falošné váženie, takže je to tiež zlé.  
C: Ten človek si myslí, že ho nik nevidí, ale Boh ho vidí a nepáči sa mu to. 
D: Práve som vymyslel pre teba ďalšiu hádanku: Čo je ťažšie, keď kilo jabĺk odváži 
predavač alebo keď si kilo jabĺk odváži sám zákazník? 
C: No to je ťažké, malo by to byť rovnako, ale nemusí ... 
D: Asi máš pravdu, sám neviem správnu odpoveď. Asi to je v každom obchode iné.  
C: Ale ja klamať nebudem, ani keď budem sám niečo vážiť a kupovať, a ani keby 
som raz bol predavačom. 
D: Ani ja, nie je to správne a Boh aj tak všetko vidí. 
 
 

3. Príslovie 17,1  (Suchý chlieb)  
E: Danko F: Lujza K: Eliška 
 
E: Aké jedlo máš najradšej? 
F: Špagety s kečupom, aj teraz by som si dal. A ty? 
E: Ja bryndzové halušky, ale bryndza nesmie byť po záruke. 



F: A zješ vždy všetko, čo ti mama navarí? 
E: No, nie vždy, niekedy poviem že mi to nechutí a ona sa vtedy trochu hnevá, lebo 
mi musí vymýšľať niečo iné ... 
 
E: Už si bol niekedy na nejakej hostine? 
F: Raz som bol na jednej svadbe. Tam ti bolo jedla, už som ani nevládal jesť, 
a potom tam ešte mali veľa koláčov a torty a dobré pitie ...  Super som sa tam 
najedol. 
E: A vymenil by si to všetko jedlo na tej hostine za nejakú suchú kôrku? 
F: To je čo za divná otázka 
E: Uvidíš, prečítajme si verš Príslovie 17,1 
 
K:  Lepší kúsok suchého chleba s pokojom ako plný dom obetných hostín so zvadou. 
 
F: Hm, to je zaujímavé. Takže keby sme sa na tej svadbe pohádali, asi by nám aj 
prestalo chutiť. 
E: Spomenul som si na knihu Čenkovej deti, čítal si ju? 
F: Hej, mali sme to v škole na povinné čítanie. 
E: Tam to bolo tiež podobne. Tie deti boli síce chvíľu v bohatých rodinách, ale tam 
nemali pokoj. Chceli sa vrátiť domov, ku svojej mame a stretnúť sa so súrodencami, 
aj keď boli chudobní. 
F: Aj sýkorkám v zime chutí viac suchý chlieb ako nejaký koláč. 
E: To je ale asi iný prípad 
F: Asi áno. A ty si sa už niekedy s niekým pohádal? 
E: No tak občas sa stane ... 
F: A chutí ti vtedy jesť? 
E: Keď tak nad tým rozmýšľam, vieš že ani nie? Keď som nahnevaný, zavriem sa do 
svojej izby a nejdem ani na večeru. 
F: A ak si vtedy trochu hladný, možno by ti stačil aj suchý chlebík ... 
E: Asi áno. Takže ten verš má pravdu.  
F: Ozaj, a jedol si už vôbec niekedy nejakú suchú kôrku, nejaký starý zoschnutý 
zvyšok chleba? 
E: Niekedy asi áno, ale presne si nepamätám ... Prečo sa pýtaš? 
F: No, rozmýšľam že ako to vlastne chutí.  
E: Prečo, chceš to jesť? S niekým si sa pohádal? 
F: Zatiaľ nie. Ale aby som bol na psychicky pripravený, keby ku niečomu takému 
došlo. 
E: Veď sa neboj, ak sa z niekým pohádaš, ešte nemusíš jesť suché kôrky. Ten verš 
iba hovorí, že je lepšie vybrať si pokoj než dobré jedlo. 
F: To hej. Ale ešte lepšie je mať pokoj a ku tomu veľa dobrého jedla, nie? 
E: Určite áno, to je úplne ideálny prípad. 
F: Tak to som rád, že bývam práve u nás. 
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