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Lampou tela je oko / Vidieť Božiu dobrotu
Niekto vidí svet jasne, zreteľ-

ne. Iný má v prenesenom zmys-
le slova očnú vadu a všetko vidí 
skreslene a rozmazane. Svet je 
pritom objektívne stále rovnaký, 
ale každý ho vidí inak. Problém 
je iba v našich očiach, teda v nás. 
A práve to nám chce povedať Je-
žiš, ako je napísané v evanjeliu 
podľa Matúša 6,22 – 23.

„Lampou tela je oko. Ak teda 
bude tvoje oko čisté, celé tvoje 
telo bude plné svetla. 23 Ale ak 
tvoje oko bude zakalené, celé 
tvoje telo bude plné tmy. Ak 
teda svetlo v tebe je tmou, aká 
veľká bude sama tma! „

Podľa tohto textu sú svetlom 
nášho života oči. Všetko závisí 
od toho, ako sa dívame na svet. 
Kto v ňom vidí Božiu dobrotu 
a lásku, tomu je 
dobre a je spra-
vidla aj k druhým 
ľuďom milý na-
priek tomu, že má 
starosti a problé-
my. Kto Božiu lás-
ku nevidí alebo ju 
dokonca odmieta, 
ten sa bude sťažo-
vať, o druhých sa 
bude zaujímať len 
sporadicky alebo 

vtedy, keď z toho bude mať ne-
jaký prospech.

Kresťanská viera je jedineč-
ná práve v tom, že ponúka iný 
pohľad na život, na svet, na 
človeka, na iných, na seba sa-
mého. Veriť Ježišovi znamená 
vidieť svet, ale aj vlastný život 
ako niečo dobré, krásne, nádej-
né. Kresťan je človek, ktorý vie, 
že má byť stále za čo vďačný. 
Vidí okolo seba Božiu dobro-
tu, vidí okolo seba Božiu lásku, 
vidí okolo seba Božiu pomoc 
ľuďom. Keď ráno vstáva, pripo-
mína si, ako veľa od Pána Boha 
dostáva. Viem že je to jednodu-
ché a obyčajné, ale pokúsme sa 
to takto prežívať.

Viera nám pomáha vidieť, že 
Božia dobrota v našom živote 

neustáva, neprestáva, ale pri-
chádza s každým dňom opäť. 
Preto môžeme byť kľudní a tr-
pezliví. Aj keď prichádzajú ťaž-
ké chvíle a starosti, stále máme 
byť za čo vďační a stále máme 
nádej. Je jasné že aj neveriaci 
ľudia vedia byť šťastní a vese-
lí. Keď sa cítime dobre a všet-
ko nám vychádza, kto by ne-
bol šťastní? Ale keď sa obloha 
zatiahne a príde trápenie, keď 
nás zmáhajú obavy, keď máme 
dôvod k smútku a sklamaniu, 
práve vtedy nám pohľad viery 
pomáha neutopiť sa v tom. Ne-
utopiť sa v závisti, neutopiť sa 
v sebaľútosti, neutopiť sa v hor-
kosti. Ak je Boh dobrý, tak sa 
to skôr či neskôr prejaví aj v na-
šom živote, to je zákonité, to 

nemôže byť inak. 
Ak je Boh dobrý, 
je stále sa na čo 
tešiť. Ak je Boh 
dobrý, tak máme 
stále v čo dúfať.

Človek s tým-
to pohľadom sa 
určite v živote 
nestratí a pre 
mnohých ľudí 
bude pomocou. 
Aj slabý človek sa www.shutterstock.com
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vďaka tomuto pohľadu na život 
a na svet môže stať hrdinom 
a majákom pre iných ľudí. Aké 
má ďalšie dôsledky viera, že 
Boh je dobrý? Ak som o tom 
presvedčený, ak to tak preží-
vam, potom chcem byť dobrý 
aj ja. Dobrota je totiž nákazli-
vá. Kto je šťastný, chce okolo 
seba rozdávať šťastie. Kto vie, 
že mu Boh pomohol, chce tiež 
pomáhať. Nebojí sa, že niečo 
stratí. Vie že keď sa niečoho 
vzdá, Pán Boh mu to nahradí 
a pridá ešte omnoho viac. 

Takto to vyzerá akosi jedno-
ducho. Uver že Boh je dobrý 
a aj ty sám budeš dobrý. Ale 
ono to takto naozaj funguje, 
s jednou, jedinou podmienkou. 
Človek vo svojej podstate nie 
je dobrý, ale musí sa pre dob-
ro znovu a znovu rozhodovať. 
Boj je dobrý vo svojej podstate, 
ale človek v dôsledku hriechu 
nie. Človek je sebecký, chce byť 
sám sebe a aj druhým bohom 
a autoritou. Preto si dajme po-
zor. Musíme sa pre dobro zno-
vu a znovu samostatne rozho-
dovať.

Človek má vo svojej slobode 
obrovské možnosti. Môžeme 
ničiť alebo zachraňovať, mô-
žeme zraniť i uzdravovať, mô-
žeme odsúdiť ale tiež odpustiť, 
môžeme zrúcať ale aj stavať, 
môžeme podviesť alebo zostať 
verní. V každej chvíli života 
sme schopní urobiť oboje. Mu-
síme sa rozhodnúť pre jednu 
variantu. Zlo a sebectvo nás 
mocne priťahujú, ale my sa im 
predsa nemusíme poddať. Náš 
život nie je predurčený, tvorí-
me ho my sami každý deň, kaž-

dú chvíľu na základe toho, ako 
sa rozhodujeme. Či budeme 
šťastní alebo nešťastní, záleží 
iba na nás, teda na našich po-
stojoch, na našom uhle pohľa-
du na seba, na svoju osobnú si-
tuáciu, na svojich blížnych, na 
svet. Práve preto je tak dôležité 
vedieť, že Boh je dobrý.

Keď máme pred sebou prí-
klad Božej dobroty a lásky, 
oveľa ľahšie sa rozhodujeme 
pre dobro. Kto však Božiu dob-
rotu neuznáva alebo nevidí, 
má ďaleko väčší sklon myslieť 
iba sám na seba. Má oprávne-
ný strach, že by mohol o niečo 
prísť. Čím sa bude brániť, keď 
ho ovládne pokušenie závidieť 
iným, čo sám nemá?

Zdá sa, že každé zlo a trápe-
nie začína tým, že človek chce 
dobro jedine a výhradne iba pre 
seba, bez ohľadu na druhých. 
Všetci, veriaci aj neveriaci, sme 
sa do svojho sebectva natoľko 
zaplietli, že sa zdá, akoby sa 
s tým už nič nedalo robiť. Po-
kazili sme svoje vzťahy v rodi-
nách, v manželstve nám to škrí-
pe, sklamali sme rodičov, alebo 
sme naopak ako rodičia ublížili 
svojím deťom. V zamestnaní 
sme protivní a zbytočne po-
dozrievaví, strácame priateľov 
a nedodržiavame slovo. Všetci 
sme jednoducho v živote uro-
bili množstvo chýb a zdá sa, 
že lepší už asi ani nebudeme. 
Mnoho ľudí takto uvažuje, ale 
kto nezabudol na Božiu dob-
rotu, na Božie milosrdenstvo, 
ten aj z tohto bludného kruhu 
môže nájsť východisko.

Boh je k nám totiž dobrý, 
i keď my sme zlí. Pomáha nám 

bez ohľadu na to, či si to zaslú-
žime. Tomu kto to vidí a je za to 
vďační, dá mu to silu k zmene. 
Kto to vidieť nechce, ostáva na-
ďalej v zajatí svojho sebectva. 
A tak sa stáva, že jeden hrieš-
nik rezignuje a je mu všetko 
jedno, ale druhý hriešnik verí, 
že mu bolo všetko odpustené 
a začne znovu. A zasa sme pri 
uhle pohľadu. Ježiš hovorí, že 
keď je tvoje oko zlé, aj tvoje telo 
je v tme. Kto sa díva na svet 
pohľadom svojho sebectva, 
vidí sám seba ako dokonalého 
a chyby hľadá iba na druhých. 
Ale kto uverí v Božiu lásku, 
v Božiu dobrotu, nebojí sa pri-
znať si chyby, nechá si odpustiť 
a chopí sa nových príležitostí. 
Svetlo nášho života je viera 
v Božiu lásku, svetlo nášho ži-
vota je viera v Božiu dobrotu. 
Kto ju vidí, môže byť šťastný aj 
keď sa mu práve v živote moc 
nedarí. Kto pred Božou dobro-
tou a láskou zatvára oči, tomu 
bude smutno a zostane sám, aj 
keď bude mať všetko na čo si 
spomenie.

Niekto môže povedať, že 
viera v Božiu lásku nie je nič 
iné ako ružové okuliare, det-
ský a naivný pohľad na svet, 
pohľad možno pekný ale úpl-
ne neskutočný a nereálny. Či 
azda nie je na svete dosť trá-
penia a bolesti? Či kresťania 
nevidia všetky tie nešťastia 
a nespravodlivosť? A čo všet-
ky tie vojny a katastrofy? Ako 
môžeme veriť že Boh je dobrý, 
keď umierajú deti a mladí ľu-
dia? Kresťanská viera si však 
pred tým všetkým nezakrýva 
oči, nie je naivná, nie je lacná. 
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Veď práve Ježiš na sebe pocítil 
všetku tú krutosť a nespravod-
livosť tohto sveta. Veril v Bo-
žiu dobrotu a stálo ho to život. 
Pre niekoho to bol rojko, pre 
iného dôkaz že dobro v tomto 
svete neobstojí a proste prehrá-
va. Ale my máme svedectvo že 
i keď zomrel, vstal z mŕtvych. 
To znamená, že Jeho pohľad 
na svet, Jeho pohľad na člo-
veka, pohľad plný lásky, plný 
dobroty, je pravdivý. Osvedčil 

sa a obstál i tvárou v tvár smr-
ti. Je to možno pohľad odváž-
ny a trošku riskantný, ale my 
veríme, že Ježišov pohľad na 
svet má budúcnosť a preto sme 
kresťania.

Pán vinice je stále rovnako 
dobrým Pánom ako vtedy. Pra-
jem vám uhol pohľadu na seba, 
na svojich blížnych a na svet 
taký, ako mal ten dobrý, spra-
vodlivý a zároveň milosrdný 
Pán vinice. Nechajme sa inšpi-

rovať Jeho príkladom, príkla-
dom Pána Boha, ktorý je ako 
majiteľ vinice skutočne nád-
herne predstavený, ako dobrý 
a ako milosrdný. Keď bude-
me mať tento pohľad na Pána 
Boha, budeme mať rovnaký 
pohľad na seba, na svojich blíž-
nych i na svoje životné situácie. 
Boh je dobrý, Boh je milosrdný.

2. časť kázania  
zo zboru Praha Krč  

(január 2018).

Ísť  tam, kam doteraz nik nešiel
Čo majú spoločné James 

Cook a apoštol Pavol?
V chalúpke z rákosia a hliny, 

ktorá sa nachádzala v Yorkshi-
re, sa 27. októbra 1728 narodil 
Jamesovi a Grace Cookovcom 
chlapec.

Vyhliadky novorodenca 
menom James boli neradost-
né. Štyria z jeho súrodencov 
zomreli, keď mali päť rokov 
a jeden, keď mal dvadsaťtri. 
Jeho otec bol nádenník, ktorý 
stál takmer na najnižšej prieč-
ke spoločnosti. Štátne školy 
vtedy neexistovali. Zdalo sa, že 
život Jamesa je dopredu nalin-
kovaný; bude pracovať na poli, 
pomáhať doma, chodiť do kos-
tola a nakoniec ho pochovajú 
na miestnom cintoríne.

James Cook však zmenil 
svoj osud. Počas dospievania 
utiekol na more, kde postupne 
získal vysoké postavenie v ná-
morníctve a vyhral voľby do 
Kráľovskej spoločnosti. Vďaka 
tomu sa dostal medzi intelektu-
álny výkvet Londýna. Preslávil 

sa tromi dlhými námornými 
plavbami, ktoré podnikol ako 
štyridsaťročný.

Keď v roku 1768 vyrazil na 
svoju prvú veľkú plavbu, asi tre-
tina mapy sveta bola prázdna. 
Cook s odvahou zamieril práve 
do týchto bielych miest a o tri 
roky neskôr sa vrátil s novými 
mapami, ktoré sa používali až 
do konca 20. storočia. Postupne 
preskúmal oblasť ležiacu medzi 
Arktídou a Antarktídou a me-
dzi severozápadným pobrežím 
Ameriky a severovýchodným 

pobrežím Sibíri. Keď na Havaji 
zomrel na následky pobodania, 
mal za sebou viac ako 300 000 
kilometrov plavby na mori, a to 
v neveľkej drevenej lodi.

„Ctižiadostivosť ma nevedie 
len tam, kde doteraz nebol žia-
den človek, ale až tam, kam sa 
človek môže vôbec dostať,“ na-
písal Cook do svojho denníka. 
Práve v tom sa podobal apoš-
tolovi Pavlovi, ktorý napísal: 
„Zakladám si na tom, že kážem 
evanjeliu tam, kde o Kristovi 
ešte nepočuli; nechcem stavať 
na cudzom základe.“

Je len málo takých ľudí, ako 
bol kapitán James Cook. Je len 
málo takých, ako bol apoštol 
Pavol. Väčšina z nás ide po vy-
šliapanej ceste. Boh nás však 
vyzýva, aby sme zamierili tam, 
kde doteraz nik nebol, aby sme 
prinášali dobrú správu o Bohu 
každému národu, rase a jazy-
ku (pozri Zj 14,6). Praje si, aby 
sme mysleli tvorivo, aby sme 
objavovali nové územia a plá-
vali k neznámym horizontom 
– a to všetko na jeho slávu.

www.dobreranko.sk
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) deti A deti B Mládež

7. 12. Filčáková E. Matisová D. Resutík Ľ. Majdiš Ľ.
14. 12. Vilček R. Priehradný M. Resutík Ľ. Vilčeková Z.
21. 12. Chyla P. Majdiš D. ml. Grešová M. Vilčeková Z.
28. 12. Uhrin M. Vilček R. Grešová M. Majdiš Ľ.

Uvádzanie Služby
sobotná škola pobožnosť sáldiakonia príbeh pre deti otváranie zboru technika doprovod

7. 12. Vollman P Majdiš D. ml. Majdiš D.st. Uhrin M. Uhrin M. Fúčela T. Grešová M.
14. 12. Priehradný M. Majdiš D.st. Fúčela T. Šimunková L. Uhrinová L. Majdiš D. ml. Uhrinová L.
21. 12. Vilček R. Fúčela L. Dudášik S. Fúčela L. Filčáková E. Fúčela T. Filčáková E.
28. 12. Vollman P Vilček R. Resutík Ľ. Grešová M. Uhrin M. Majdiš D. ml. Fúčelová S.

Kázanie Iné
Martin

7. 12. Uhrin M. koncert skupina M.E.K.A
14. 12. Grešová M.
21. 12. Hric P.
28. 12. Uhrin M. (VP)

Program na mesiac  DECEMBER 2019

OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU:  

K PROGRAMU:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIATKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

Nasledujúce stretnutie ZV bude v utorok 3.12.2019 o 18:00 hod.

zo zasadania 24. 4. 2018INZERÁT 

Pre prácu v KE kúpim pojazdné autíčko? Ďakujem za každú informáciu a ponuku.

Hanuliakova – 0905 969 741

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
6. 12. Chyla Pavol
6. 12. Uhrinová Edita
16. 12. Svetláková Anežka
19. 12. Medvecká Zuzana
21. 12. Halúska Štefan
21. 12. Hučková Anežka
21. 12. Veselovská Daniela
29. 12. Uhrin Timotej

 SNEHOVÁ SLUŽBA:
týždeň:
1. 12.- 7. 12. 2019 Muntág J. a Priehradný M. 
8. 12.- 14. 12. 2019 Majdiš D.,ml. a P. Vollmann
15. 12.- 21. 12. 2019 Fúčela L. a Komora T.
22. 12.- 28. 12. 2019 Dudášik S. a Majdiš Ľ.

ADRA MARTIN - informuje 
1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011


