
Bohoslužby na začiatok školského roka – 2.9.2018 

Ako sa javíš? 
Ďakujem za Tvoju lásku, Pane, nech pri mne vždy zostane. 
Nech s Tebou rátať stále môžem, a Tvoj Duch mi pomôže. 

Tebe chcem dôverovať Kriste, Ty si Spasenie moje isté. Amen. 

 

Filipským 2:14-15 „Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli 

bez úhony a úprimní, bezchybné deti Božie uprostred tohto prevráteného 

a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre“.  

 

Zvykneme sa navzájom posudzovať podľa toho, ako sa nám kto javí. Najmä 

podľa toho, aký obraz o sebe nám ukazuje, ako ho vidíme. Ak má niekto 

zamračenú tvár je nahnevaný, ak má niekto smutnú tvár, niečo ho trápi, ak sa 

niekto usmieva, je šťastný... Nie vždy to tak musí byť – ten so zamračenou 

tvárou môže prežívať bolesť a ten so smutným výrazom je možno iba 

zamyslený a ten, čo sa smeje, smiechom len zakrýva smútok v srdci. Teda nie 

je dôležité iba to, ako sa niekto javí, ale aj to, čo je za tým.  

 

Začína nový školský rok a my sa tiež nejako budeme javiť, budeme o sebe 

vydávať nejaký obraz. Hľadala som príklad k tomu, ako to funguje a našla som 

ho v príklade počítača. 

 

Procesor je to, čo Pán Boh do nás vložil. Pán Boh každému z nás dal 

dar, schopnosť, talent niečo robiť – spievať, hrať, písať básne, recitovať, 

pomáhať iným... Je to teda to, čo si my nevyberáme, ale čo máme už od 

narodenia v sebe. To nás od seba odlišuje, aby sme si navzájom pomáhali. 

Nemáme to však brať ako výhovorku: mne Pán Boh nedal dar na matematiku, 

tak sa ju nemusím učiť. Niektoré veci jednoducho musíme zvládnuť, pretože 

sú možnosti, ktoré sú pre všetkých do určitej miery rovnaké. 

 

Idete do školy, kde tiež môžete uplatniť to, čo Pán Boh do vás vložil. Nejde tu 

len o dar na matematiku či cudzie jazyky, ale ide tu v prvom rade o usilovnosť, 

túžbu niečo nové sa dozvedieť, zvládnuť, dokázať – a to máme v krvi všetci. 
Ak nie sme usilovní, tak len preto, že sme leniví a lenivosť je hriech. Ak nechceme niečo nové 
dosiahnuť, sme ľahostajní a to je tiež hriech. Ak sa nesnažíme využívať to, čo nám Pán Boh 

dáva, je to nevďačnosť a to je tiež hriech. 

 
Každý z nás dostal do vienka dar od Pána Boha – každý máme talent na 

niečo iné, tak to využime. Zároveň sme dostali všetci rovnaké možnosti – 

prijmime ich ako výzvu a snažme sa aj v tomto novom školskom roku byť 

lepšími vo všetkom, čo robíme – nielen v škole, ale aj v práci či doma.  



Myš a klávesnica predstavuje to, čo my „vkladáme“ do svojho 

života. Niektoré veci vo svojom živote ovplyvniť vieme. Pretože záleží na 

tom, čo si do života púšťame – aké knihy čítame, čo pozeráme v telke, akú 

hudbu počúvame, aké hry hráme, aké máme záujmy a koníčky, s akými ľuďmi 

sa stretávame, kde žijeme, čomu dovolíme, aby nás ovplyvňovalo, aké idoly 

uznávame atď. To všetko na nás vplýva do takej miery, do akej to umožníme. 

Môžeme teda povedať, že náš charakter, náš život, spočíva nielen v Bohom 

daných schopnostiach, ale závisí aj od toho, ako sa k nemu postavíme my 

sami. 

 

Začína nový školský rok a s ním nové predsavzatia – ako sa budeme učiť, čo 

budeme robiť, aké knihy prečítame, ako sa budeme rozhodovať či správať 

a pod. Záver tohto školského roka, ale aj jeho priebeh, môžeme do určitej miery ovplyvniť: ak 
sa budem viac učiť, budeme vzdelanejší, ak sa budeme stretávať s usilovnými ľuďmi, aj my 
budeme mať chuť k práci, ak budeme pozerať aj niečo zmysluplné, pozitívne nás to ovplyvní, ak 

sa budeme modliť a čítať Bibliu, priblíži nás to k Pánovi... 

 

Niečo za teba Pán Boh neurobí. V živote to nefunguje tak, že nič nemusíš robiť 

a všetko máš –  je len zopár takých šťastlivcov, ale nikto z nás k nim nepatrí. 
Preto musíme ku svojmu životu v novom školskom roku prispieť svojou 

troškou, čo nám pripomína aj Písmo: všetko čiňme bez reptania 

a pochybovania – teda dôverujme Pánovi Ježišovi, ale ak konajme všetko, 

ako najlepšie vieme. 

 

Obrazovka je obrazom toho, ako sa ukazujeme v tomto svete. Ak 

spojíme to, čo do nás Pán Boh vložil a to, čo my sami pridávame k svojmu 

životu, múdrosti, vytvára obraz, ktorý ukazujeme svetu. Je veľmi dôležité prijať 

a využiť Bohom darované danosti a je veľmi dôležité tvarovať svoj život, aby 

sme nakoniec dali jasný signál tomuto svetu. Biblia to prezentuje tak, že ak 

spojíme vo svojom živote dôveru v Pána Ježiša a svoj príspevok cez 

usilovnosť, aktivitu, potom bude náš život jasný. Ako keď uprostred tmy 

zasvieti hviezda. Ona žiari sama o sebe, ale až vtedy ju uvidíme najlepšie, keď 

je okolo tma.  

 
Aj v našom živote – počas nového školského roka – budeme musieť vydávať nejaký obraz 

o sebe. Vždy sa hovorilo a myslím, že to aj platí: ako začneš, tak pôjdeš, v škole je to určite 

tak – ak si vás učitelia zapíšu do mysle ako šikovných, múdrych a usilovných, 

potom aj keď vám niečo nepôjde, oni to pochopia a pomôžu vám. Ale ak sa 

zapíšete v škole, v ročníku ako leniví, hlúpi a nešikovní, len ťažko učitelia 

zmenia svoj názor na vás. Preto je dôležité, ako sa budete javiť v novom 

školskom roku. 



Aj pre nás kresťanov je dôležité, ako nás svet vníma. Pretože cez náš život 

poukazujeme nielen na seba, ale aj na Pána Ježiša Krista. Ak budete napr. 

vulgárni, tak si ľudia povedia: aha veriaci človek a ako rozpráva – tým ste 

vydali zlý obraz o Ježišovi. Ak sa nebudete zdraviť starším – vydáte zlý obraz 

o Ježišovi. Ak budeme leniví, ľahostajní, pohodlní – vydáme zlý obraz 
o Ježišovi. Preto je našou úlohou robiť všetko preto, aby sme nielen seba, 

ale najmä Pána Boh reprezentovali, ako najlepšie vieme.  

 

Ako sa javíme v tomto svete? Je našou úlohou prijať a využiť, čo do nás Pán 

Boh vložil, talent a možnosti, ktoré nám dal. Je našou úlohou meniť sa 

k lepšiemu, vzdelávať sa a byť usilovnými, aby sme znásobili, čo sme dostali. 

Ak toto spojíme – Božie dary a našu snahu – vydáme dobrý obraz, nielen 

o sebe, ale aj o Pánovi, v tomto svete. Amen.  

 


