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je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom 
živote. Nanovo objavujú kľúčové spôsoby života, ktoré v súčas-
nej spoločnosti zapadajú prachom.

bol vypracovaný vďaka patreonom podcastu. Ak by ste nás chce- 
li podporiť, kliknite sem. Ďakujeme!

ZABUDNUTÉ
CESTY

TENTO MATERIÁL

https://zabudnutecesty.sk/podporte-podcast/
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STOPÁROV 
SPRIEVODCA 
VIANOCAMI  
– NÁDEJ

0101

Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Stopárov sprievodca Vianocami – Nádej.

Zabudnuté cesty je podcast, v ktorom José a Janči hovoria o skutočne kvalitnom 
živote. Nanovo objavujú kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti za-
padajú prachom.

V našej kultúre máme na Vianoce Ježiška, ale zabúdame na Ježiša. Nejakým spôs-
obom sa nám podarilo dostať Vianoce do situácie (hlavne na západe), že aj bez 
Biblie sú Vianoce Vianocami. Dávame si darčeky, kupujeme výzdobu, svetielka, 
pečieme koláčiky, ale podstata Vianoc sa vytráca. Z Vianoc sme urobili pekný svia-
tok bez hlbšieho zmyslu. Ak sú Vianoce iba o tom, stojí za to ich oslavovať?

Prečo nádej? Ako môže byť nejaký sviatok nádejou?

Prečo hovoríme o nádeji, láske, radosti a pokoji pri Vianociach? Predsa tento svia-
tok je pre mnohých plný stresu, smútku, uvedomenia si samoty a trápenia.

Adventný kalendár nám odpočítava dni do Vianoc, pretože advent v  latinčine 
znamená očakávanie. My tiež na niečo čakáme, ale pointou tohto očakávania je 
niečo iné ako darčeky, niečo oveľa lepšie.

Nádej by mala byť postavená na nejakom základe. Pokiaľ nemáme stabilný základ, 
potom nám nič nedáva zmysel a nádej neexistuje. Nádej nás ale vedie k nejakej 
zmene. Vezmime si napríklad ekológiu. Na základe výskumu vieme, ako je na 
tom naša planéta a máme nádej, že môžeme ešte ovplyvniť to, ako bude vyzerať 
v budúcnosti, preto sa snažíme obmedzovať plasty, šetriť životné prostredie a pod.

Nádej by preto mala mať nejaký racionálny podklad – máme nádej, že sa niečo 
na Slovensku zmení, pretože je vo vláde niekto schopný, niekto, kto má potenciál. 
Máme nádej, že študenti pochopia, čo sa ich snažíme naučiť, pretože nám napadol 
ešte jeden spôsob, ako im to vysvetliť.

Nádej je zároveň niečo, čo nás môže zmocňovať. Radikálnym politickým príkladom 
by bola diktatúra, kde neexistuje nádej na zmenu. Jediná nádej je, že sa diktátor 
rozhodne zmeniť režim. Pokiaľ len dúfame, že niekto iný niečo urobí, tak nemáme 
veľkú šancu niečo zmeniť. Pokiaľ ale žijeme v demokratickom štáte, máme tú moc 
niečo zmeniť, máme teda aj dôvod na nádej.

https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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Prečo je nádej tak dôležitá pre náš život?

Beznádejný život, ktorý nemá perspektívu, nestojí za to žiť. Ak nemáme nádej, že 
sa niečo zmení, že sa niečo stane, tak je náš život len 24-hodinový cyklus, ktorý sa 
bezcieľne opakuje.

Ako ľudia sa opierame o veci, ktoré nemajú šancu obstáť. Do čoho 
vkladáme svoju nádej?

Ježiš prišiel do sveta, ktorý bol temný, kde bola a  je beznádej. Prišiel ako svetlo, 
ktoré sa stalo nádejou.

Robíme veľa dobrých rozhodnutí, ktoré nám prinášajú nádej, ale často sú krátko-
dobé a čiastkové. Ale ak sa na náš život pozrieme komplexne, zväčša neobstojíme. 
Vždy robíme niečo iné, aby sme našli nádej, meníme smer, raz tu raz tam, čítame 
knihy o seba rozvoji, a to nás vedie k frustrácii. Končíme bez ničoho v temnote.

Svetlo ako nádej

Bohužiaľ sa Vianoce stali skôr sviatkom, ktorý nás zomelie a  dávame nádej do 
vecí ako sú darčeky, jedlo, výzdoba... Vianoce sú práve skvelým priestorom, kedy 
môžeme premýšľať nad tým, kde je naša nádej a prehodnotiť to.

Toto je svetlo, ktoré bude svietiť, na ňom stojí za to postaviť svoj život, vložiť  
do neho všetku svoju nádej.  

• Do politiky - nádejame sa, že keď sa konečne zmení režim, bude  
dobre.

• Do materiálnych vecí – hovoríme si, že niečo dokážeme až keď 
budeme mať dosť peňazí, keď budeme mať lepšie auto, počítač, 
techniku a iné.

• Do vzťahov – až keď budeme vo vzťahu s tou najkrajšou, najmúdrej- 
šou, najúžasnejšou dievčinou či chlapcom, potom budeme šťastní.

„Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma po-
slal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako 
svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.“ - Ján 12:44-46 (SEB)

„V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma 
ho nepohltila.“ – Ján 1:4-5 (SEB)

„V živote potrebujeme mať niečo, čo obstojí.  
Keď budem mať 90 rokov a už niečo v živote zažijem,  
tak chcem povedať, že to svetlo nie svietilo, ale svieti.  

Stále svieti v akejkoľvek temnote, ktorá prišla.“

Janči Máhrik
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CVIČENIE

Čo pre teba znamená nádej?

Do čoho najčastejšie vkladáš svoju nádej?

Aké sú tvoje racionálne podklady pre tvoju nádej v živote?

98
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– LÁSKA
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Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Stopárov sprievodca Vianocami – Láska.

Pripomíname si podstatu Vianoc. To, že sa Ježiš naozaj narodil a  priniesol nám 
nádej, lásku, radosť a pokoj.

Čo je to LÁSKA?

Láska nie je len o pocitoch, o tom, ako sa práve cítime. Ak láska nie je emócia, ak 
nie je len pocit, tak čo je láska? Láska je čin, skutok. Láska má tiež veľa krásnych 
prídavných mien – trpezlivá, štedrá, pokorná, seba obetujúca sa láska.

Láska je rozhodnutie konať v prospech toho druhého.

Podľa apoštola Pavla by láska mala byť viditeľná. Nie je to len o pocite. Nie je to 
o tom, že momentálne máme niekoho radi, niečo cítime alebo pre nás teraz niekto 
niečo urobil. Máme sa učiť dospelú lásku, v ktorej treba robiť skutky, ktoré ukazujú 
na pravú lásku.

• Láska je trpezlivá -  to znamená, že sme ochotní spomaliť svoje tempo tak, aby 
sa prispôsobilo tempu človeku pri mne. Tým nemyslíme jogging, ale tempo 
rozhodnutí alebo ako rýchlo sa posúvať vo vzťahu.

• Láska je dobrotivá – to znamená, že požičiava svoju silu tomu druhému, keď ten 
druhý nemá dosť síl a nevládze.

• Nezávidí, nevystatuje sa a nenadúva – tri toxické nie; nevyužíva druhého člove-
ka vo svoj prospech, ak závidíme tak sa tešíme z neúspechu druhého človeka, 
láska to nerobí.

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje  
a nenadúva; nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje 
sa, nepočíta krivdy; neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; 
všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.“ – 1. Korintským 
13:4-7 (SEB)

https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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• Láska sa nespráva neslušne – pri niektorých ľuďoch sa správame 
inak ako pri ostatných, aj v tomto sa môže prejaviť láska.

• Láska nehľadá svoj prospech – nepremýšľame na tým, čo môžeme 
mať z toho druhého človeka, ale čo mu môžeme my sami priniesť.

• Láska sa nerozčuľuje – ďalší čin, dokážeme druhého človeka vy-
počuť, nenaštveme sa hneď impulzívne. Je to celoživotný proces.

• Láska nepočíta krivdy – ako ľudia sme majstri v  počítaní krivdy, 
máme tendenciu si zapamätať, čo nám kto kedy urobil, a potom to 
tým ľuďom pripomínať. Láska je taká, že nemusí byť všetko vždy fér. 
Neznamená to, že nemáme riešiť konflikty a stať sa fackovacím paná-
kom, ale nepočítajme druhým krivdy, vyriešme situáciu s láskou.

• Láska sa neraduje z neprávosti, ale raduje sa z pravdy; všetko znáša, 
všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží – často nám v láske prekáža 
domýšľavosť a zlá predstava o motívoch ostatných. V tom je dôležitá 
láska, ktorá dúfa a verí všetkému, pripisuje človeku tú najlepšiu mo-
tiváciu. Je to niekedy naivné a stavia nás to do zraniteľnej pozície.

Vianoce ako prejav najväčšej lásky

Ježiš – Boh – sa mohol vteliť do dospelého človeka, ktorý by už mohol konať v au-
torite, ale On prišiel ako malé dieťa, aby sa stotožnil s tým, aké je to vyrastať, aké je 
to byť tínedžerom, a to všetko kvôli láske. Rozhodol sa konať v náš prospech, bol 
trpezlivý a spomalil svoje tempo, bol láskavý a obmedzil svoje sily, nepočítal ostat-
ným krivdy. Ježiš dokonale spĺňal zoznam o láske, ktorý čítame v liste Korintským. 
Celý Jeho život nebol o pocitoch lásky, alebo bol jedným veľkým prejavom lásky.

Ježiš investoval to, čo mal a to, kým bol v prospech ostatných, nikdy nehľadal svoj 
prospech. Pavel dáva výzvu kresťanom, aby robili rovnako, aby rovnako premýšľali. 
Nevyhľadávajme len svoje záujmy, ale zaujímajme sa o druhých. Buďte odlišní od 
tohto sveta, v temnote žiarte ako hviezdy.

Rob ostatným nie to, čo chceš, aby oni robili tebe. Rob ostatným to, čo tebe robí 
Ježiš.

Prežijeme Vianoce v  plnosti lásky. Pripomínajme si to, čo pre nás urobil Boh 
a podeľme sa o tú lásku ďalej.

Ako sa láska/neláska prejavuje v príbehu Vianoc?

Počas Vianoc sa ukazuje náš charakter. Schádzame sa po rodinách, chodíme na 
návštevy, stretávame sa s priateľmi, no zároveň prežívame všetku nervozitu a stres 
z príprav. 

Neláska sa prejaví tak, že nebudeme žiť tak, ako sme sa rozhodli. Naše pocity voči 
ľuďom prevážia naše rozhodnutie ich skutočne milovať.

Môžeme byť naštvaní, že nedostaneme darček, ktorý sme chceli, myslíme si, že 
ľuďom na nás nezáleží, pripisujeme im nesprávne motívy. Alebo sme netrpezliví, 
pretože už chceme ísť na večeru, rozbaľovať darčeky či odísť z návštevy. Je to veľký 
výzva aj na Vianoce prejavovať lásku tak, ako ju popisoval Pavel.

„Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká úte-
cha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, 
dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna 
duša a jedna myseľ! Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, 
ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadáva-
jte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. 

Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podo-
bu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď 
vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa von-
kajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným 
až na smrť, a to smrť na kríži.“ – Filipským 2:1-8 (SEB)
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CVIČENIE

Čo pre teba znamená láska?

V čom je pre teba najťažšie prejavovať lásku?

Zažil si nejaký prejav lásky? Aký?

1514
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Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Stopárov sprievodca Vianocami – Radosť.

Napriek tomu, že je pred Vianocami zhon a  stres, snažíme sa si tie prípravy na 
Vianoce spríjemniť, aby sme prežívali aj radosť. Každý máme svoje rituály. Pre 
niektorých z nás to môže byť špeciálne jedlo, vianočný film, prechádzka v snehu, 
spoločenské hry, dlhší spánok a odpočinok.

Rozdiel medzi šťastím a radosťou

Hovorí sa, že prah bolesti sa mení, a rovnako sa môže meniť aj prah šťastia. Keď sa 
stane niečo, čo nám urobí obrovskú radosť, alebo dostaneme niečo, čo nám urobí 
veľkú radosť, sme skutočne šťastní. Ale po pár dňoch táto radosť spadne.

Je teda dôležité rozlíšiť medzi šťastím a radosťou – šťastie je iba dočasné, my po-
trebujeme niečo hlbšie a trvácnejšie. Potrebujeme radosť v srdci.

Šťastie je niečo, čo je externé, vyvolané externými podnetmi, keď sme napríklad 
šťastní z dobrého jedla, udalostí, niečoho materiálneho. Radosť je interná, týka sa 
vnútorného uspokojenia a identity.

Byť šťastný súvisí s mnohými faktormi, ktoré sú externé a to neznamená, že šťastie 
je zlé. Je super, keď sme šťastní, ale tento pocit vyprchá. 

Radosť máme vo svojich rukách, môžeme ju ovplyvniť, pretože je to niečo vnútorné.

„Keby niekto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všetkých raduje, ale nech 
pamätá na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Všetko, čo príde, je 
márnosť. Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti, a nech sa teší tvoje 
srdce za tvojich mladých dní. Choď po cestách, na ktoré ťa tiahne srdce 
a kam si žiadajú tvoje oči; no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na 
súd. Odstráň mrzutosť zo svojho srdca, odvráť zlo od svojho tela, lebo 
mladosť i vek čiernych vlasov je márnosť.“ – Kazateľ 11:8-10 (SEB)

https://zabudnutecesty.podbean.com/e/13-disciplina-dusa/
https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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Ako sa môžeme stať radostnými ľuďmi aj v ťažkých časoch?

Radosť a Vianoce

To, čo je najväčšou radosťou na Vianociach je to, že Boh sa stal človekom a dal nám 
ten najväčší dar, aký sme mohli dostať. Immanuel – „Boh s nami“ – nezostal ďaleko, 
neudržal si nejakú bezpečnú vzdialenosť, ale prišiel medzi nás, a to je najväčší dar, 
z ktorého môžeme mať obrovskú radosť. Aj keď je to externá vec, tak je dôležité si 
to v srdci pripomínať, a tým sa to stáva niečím interným.

03 03

Zaujímavý je aj príbeh Márie, ktorá musela prijať informáciu, že je tehotná a porodí 
Mesiáša. Tiež musela prejsť obrovským procesom, kedy sa v nej miešalo mnoho 
emócií. Na konci došla k veľkej radosti napriek tomu, že vedela, že to bude ťažké.

Vianoce sú pripomienkou daru, ktorý sme dostali, a ten dar sa môže stať hlbokou 
súčasťou nášho života, čo nám dáva úplne inú perspektívu. 

Príbeh Herodesa

Nie všetci mali radosť z  tohto vianočného príbehu. Miesto radosti ho tento dar 
vystrašil. Herodes bol človekom, ktorý celý svoj život budovať svoj odkaz, budoval 
veľké veci. Bol posadnutý tým, že si chce vybudovať svoje meno. Mal veľa manže-
liek, synov, ktorých pozabíjal. Rabíni sa od neho držali ďalej, pretože vedeli, že im 
hrozí nebezpečenstvo.

Predstavme si, že sme v koži Herodesa, a teraz za nami prídu traja mudrci, ktorí sa 
pýtali kde sa narodil pravý kráľ? Kráľ Herodes znervóznel, a s ním aj celý Jeruzalem.

V niektorých okolnostiach je naozaj ťažké prežívať radosť.

Niekedy sme sami sebe takým Herodesom. Buď sme my kráľom, alebo je kráľom 
Ježiš. Môže byť len jeden kráľ. Ak je kráľom Ježiš, tak mu dovolíme, aby určoval, ako 
bude vyzerať náš život.

Potrebujeme byť konfrontovaní tým, že Vianoce nie sú čistým a rozprávkovým 
príbehom. Vianoce sú v niečom krvavým a hrozným sviatkom, kedy zomrelo mno-
ho ľudí, Vianoce spôsobili veľkú krízu. A  je dôležité byť pravidelne vystavovaný 
hraničnej situácii alebo okolnosti, ktoré nás posunú.

• Ak cítime, že sa radosť vytráca, je dobré sa utiahnuť, zastaviť, 
premýšľať, reflektovať a zmeniť perspektívu.

• Dôležitý je rytmus vďačnosti, neustále si pripomínať za čo sme 
vďační. Je jednoduché preplávať životom a neuvedomovať si veci, za 
ktoré môžem byť vďační. Liek na nespokojnosť je vďačnosť, preto je 
tak dôležitá k tomu, aby sme boli nie len šťastní, ale hlavne radostní.

• Komunita ľudí, priateľov, rodina sú tiež dôležití k tomu, aby sme mohli 
mať radosť. Potrebujeme povedať, čo nás trápi, posťažovať sa, vy-
pustiť to a mať niekoho, kto nás vypočuje, a naopak sa tiež podeliť 
o radosti, ktoré prežívame.

„Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!“ – Rimanom 12:15 (SEB)

• Ďalším dôležitým prvkom je schopnosť sa zastaviť a všímať si, čo sa 
deje okolo nás – dobré jedlo, dobrá prechádzka, čas s priateľmi, čas 
so sebou samým, čas s  Bohom, modlitba sú skvelou príležitosťou 
pracovať na radosti. Radujte sa z toho, čo je dnes. Žite v prítomnosti 
a radujte sa z nej.



20 21

03 03

CVIČENIE

Čo pre teba znamená radosť?

Ktoré veci, ľudia, udalosti ti prinášajú v živote radosť, a ktoré pocity šťastia?

Mal si v živote ťažkú situáciu, v ktorej si bol schopný prežívať radosť? Akú?

2120
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Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Stopárov sprievodca Vianocami – Pokoj.

Ako mať pokoj počas Vianoc?

Bohužiaľ v  dnešnej spoločnosti chýba nádej, postupne ju strácame, a preto 
nemôžeme mať pokoj. Ďalšou krízou je pre nás láska. Začali sme ju vnímať ako 
emóciu, ktorá je prchavá, raz tu je, potom nie. Nemáme skutočnú lásku a nemáme 
pokoj. Poslednou témou bola radosť. Namiesto hľadania vnútornej radosti sa 
naháňame na dočasným šťastím. Stále sa za niečím naháňame, hľadáme šťastie, 
novú lásku a nádej, preto nám potom chýba aj pokoj.

Shalom – hebrejské slovo, ktoré označuje mier, kľud, pokoj, a používa 
sa aj ako pozdrav. Shalom je ako múr, ktorý nemá žiadnu dieru, každá 
tehla dopĺňa tú druhú. Múr je úplný, obnovený, zacelený. To je pokoj vo 
význame Shalom, nie len absencia konfliktu, ale vyrovnané účty, nápra-
va, úplnosť.

Kde vidíme, že má dnešná spoločnosť diery v múroch?

Nejasné hranice,

stále nám niečo uteká

Náš vlastný zmysel života

Konzum  

a individualizmusStrata zmysluplného

metapríbehu

Strata zmysluplných  

komunít

https://zabudnutecesty.sk/stoparov-sprievodca-vianocami/
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• Žijeme v tekutej dobe, kde nie sú jasné hranice, ale všetko sa mení, 
stále nám niečo uteká a  je ťažké si stanoviť hranice. Aj pokoj nám 
uteká cez tieto diery. 

• Sme nastavení konzumne, individualisticky. My sami si definujeme 
svoj vesmír.

• Strata zmysluplných komunít.

• Strata metapríbehu, niečoho väčšieho ako sme my sami. Sme prvou 
civilizáciou (Európa, Amerika) v histórii tejto zemi, ktorá súčasnému 
človeku nedáva odpoveď na to, kde je a kam smeruje. Nedáva mu 
metapríbeh, čo vytvára obrovskú dieru v  našom múre. Môžeme 
sedieť niekde na jachte, mať sa dobre a „prežívať nejaký pokoj,“ ale 
zároveň máš dieru v múre a nemáš úplný vnútorný pokoj.

• Dnešní existencializmus nám dovoľuje vytvoriť si náš vlastný zmy-
sel života, ale to je málo, to nestačí. Ak sa sami rozhodujeme o tom, 
aký je zmysel našich životov, tak nám bude chýbať pokoj, pretože nie 
sme súčasťou niečoho väčšieho. Na začiatku možno budeme vnímať 
pokoj, ale časom nám to bude chýbať. 

Božia prítomnosť a pokoj

Pokoj nezískavame vyriešením problémov prítomnosti, ale že spočinieme v Božej 
prítomnosti.

Máme pocit, že keď sa zmení prítomnosť, to ako žijeme, naše zdravie, naša práca, 
nejaká dovolenka, naše vzťahy, potom budeme mať pokoj. Ale Ján píše, že pokoj 
nájdeme v Ježišovi. Shalom, pokoj, o ktorý sa usilujeme je celistvý. Máme shalom 
so sebou, s okolím, s Bohom.

Je to podobný princíp ako s radosťou. Pokoj a radosť nenájdem tým, že sa okolnosti 
vyriešia, alebo sa naplnia moje očakávania. Pokoj nie je v okolnostiach ale v osobe 
Ježiša.

Vedomie toho, že Boh je s nami – Immanuel – nám dáva obrovský pokoj v živote.

Vianoce sú veľkým sviatkom, sú výstredné a nedajú sa ignorovať. Preto samotné 
Vianoce môžu byť pre nás takou smskou: „Som tu, som s tebou, všetko mám vo 
svojich rukách.“

Nie Boh bol s nami, nie bude s nami, ale On je s nami! Boh je v tomto s nami, a to 
nám môže priniesť skutočný pokoj, Shalom. Máme pokoj vďaka tomu, že osoba 
Ježiša premohla svet.

Vianoce sú časom na zastavenie a uvažovanie nad týmto Ježišovým príbehom. Nie 
nad tradíciami, nie nad Ježiškom a nad pekným príbehom, ktorý dobre poznáme. 
Ale vnímať tiež ten krutý a surový príbeh Vianoc, ktorý nám prináša skutočnú nádej, 
hovorí nám o  pravej láske, z  ktorého môžeme mať skutočnú radosť, a  to všetko 
zabaliť pokojom úplnosti, ktorú nám prináša Ježiš Kristus.

Vianoce nie sú o darčekoch, o jedle, o odpočinku, o vianočných filmoch, a dokonca 
nie len o tom, že trávime čas s rodinou. Nad tým všetkým je hlavne osoba Ježiša 
Krista, vďaka ktorému máme pravý pokoj.

„Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo 
ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spá-
sonosnou pravicou.“ – Izaiáš 41:10 (SEB)

Vo chvíľach, keď nám je ťažko 
a zažívame nepokoj, by nám úplne 
stačila smska od Boha: „Neboj sa, 
som tu s tebou, viem o tom.“ 

Aj Izaiáš hovorí parafrázovane: 
Dúfajme v  Božiu moc, prosme 
Boha o znamenie, aby nám dával 
pokoj. Inými slovami: daj Bohu 
svoje telefónne číslo, aby Ti mo-
hol poslať smsku. 

Som 
s tebou, 
viem 
o tom.

😇
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CVIČENIE

Čo pre teba znamená pokoj? 

Aké sú diery v tvojom múre? Prečo nie je tvoj pokoj úplný?

Ak by si dostal smsku od Boha s uistením, že je s tebou, čo by si mu odpísal?

2726
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