
Konfirmácia – 12.7.2020 

Byť na dne nemusí znamenať, že si padol 

„Vrúcne Ťa milujem, Hospodine, moja skala. Hospodin, moja skala, môj hrad  a môj vysloboditeľ, môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam. 

Môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť“ (Ž 18) 

 

Daniel 6:23 „Vtedy Daniel povedal kráľovi: môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížil, 

pretože sa pred Ním dokázala moja nevina“.  

 

Milí mladí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi! 

Dva roky prešli ako voda a my stojíme spolu s vami na dôležitom medzníku vášho života. Už sa stávame duchovne 

dospelými, sami budete pred Pánom Bohom zodpovedný za svoju vieru a rast v nej. Doteraz sa o to mali starať vaši 

rodičia, krstní a starí rodičia – ale ruku na srdce, my všetci, čo sme rodičmi  - robili sme to? Starali sme sa o duchovný 

život týchto mladých ľudí? Môžeme povedať, že sme ich naučili modliť sa, čítať si Bibliu, chodiť do kostola a boli 

sme im príkladom viery a života? Nech nám Pán Boh odpustí, ako to tak nebolo.  

 

Teraz však prišiel čas, keď už všetku zodpovednosť pred Pánom Bohom budete niesť vy sami, milá Veronika, 

Jaroslav, Tomáš, Marek, Matúš, Martin, Jakub, Michal a Richard. Už sa nemôžete vyhovárať, že  s vami rodičia 

nechodia do kostola, tak ani vy nemôžete, že vás nikto neučí modliť sa  a čítať Písmo, nemôžete sa vyhovárať na to, že 

sa o vás vaši príbuzní po duchovnej stránke nestarali. Už je to na vašej plnej zodpovednosti. A ja vás na túto neľahkú 

cestu chcem vyprevadiť Božím slovom.  

 

Príbeh Daniela poznáme všetci. Veď jeho zážitok sa dostal aj do našich prísloví a keď sa cítime ohrození či 

nepochopení alebo sme vystavení skúške, povieme, že sme hodení do jamy s levmi. Jeho životný príbeh sa však začal 

odohrávať skôr ako v tej jame a my sa z neho môžeme veľa naučiť pre náš život s Pánom Bohom.  

 

1.Daniel mal s Bohom vzťah: to sme sa učili, že je viera. Nie je to len vedomie, že tu niekde Pán Boh je, ale že je 

to vzťah dôvery a spoliehania sa na Neho. Oveľa skôr, ako sa dostal do jamy s levmi, si Daniel pestoval svoju vieru. 

Nie náboženstvo, ktoré často funguje na povel, ale vieru, ktorá je blízkym spojením s Pánom Bohom. Považoval za 

bežné, že si 3x na deň kľakol a modlil sa. Všetko odložil a venoval svoj čas rozhovoru so svojim Bohom. Preto Ho tak 

aj nazýva „môj Boh“. Pán Boh pre Daniela nebol bôžikom, soškou, nejakým vzdialeným božstvom, neznámou 

silou, ale bol to jeho, osobný a pri ňom prítomný Pán. Veľa o Ňom už vedel, ale stále nanovo svojho Boha 

spoznával a učil sa Mu dôverovať. 

 

Takúto vieru vám prajem, milí konfirmandi. Nie vieru, v ktorej človek povie, že verí, ale nemodlí sa, nečíta si Písmo, 

nechodí do kostola, nemiluje Boha. Prajem vám vieru, ktorá sa vás osobne a hlboko dotkne. Vieru, v ktorej budete 

Pána Boha spoznávať aký je  cez Bibliu aj cez každodenné zážitky. Prajem vám, aby  bol Pán Boh váš Pán a Spasiteľ 

a vy aby ste bez Neho nevedeli žiť. O Pánu Bohu ste sa čo to naučili, teraz je na vás, či Ho budete aj naďalej 
spoznávať. Majte vzťah, nielen vedomosť, že Boh je, veď Pán  Ježiš vás do takého vzťahu volá, pozýva. Nič za to 

nedáte, ak to skúsite.  

 

2. Daniel mal nepriateľov: v živote nestretávame len ľudí, ktorí nás majú radi, ale aj nepriateľov. Sú to tí, ktorí 

závidia, nemajú nás radi, kladú nám prekážky a chcú nás zničiť. Takých mal aj Daniel. Boli to satrapovia – ktorí 

pestovali náboženstvo na povel a slúžili rôznym bôžikom a sochám. Mali dosť veľkú moc v Perzskej ríši, ale ako to už 

chodí, nezniesli, že by niekto iný, z ich pohľadu, mal tak vysoké postavenie, aké mal zaujať Daniel. Ich nevraživosť 

voči nemu teda spustila závisť a zloba. Keďže nevedeli ako Daniela zneškodniť, zaútočili na jeho vieru, pretože 

vedeli, že je Pánu Bohu verný a že sa viery v Neho nevzdá. Pre Daniela teda bola viera v Hospodina „slabosťou“, 

ale zároveň paradoxne „silou“. 

 

Ak si myslíte, že váš život pôjde hladko, tak sa mýlite. Stretnete ľudí, ktorí s vami nebudú súhlasiť, ktorí vás budú 

nenávidieť, ubližovať vám, nepochopia vás a budú vás chcieť zničiť. Oveľa viac, ako budete Pánu Bohu verný – budú 

sa vám vysmievať, spochybňovať vašu vieru, budú vás od nej odhovárať. Lenže biblické postavy nás učia, že ak je 

Pán Boh pri nás, ani ten najmocnejší nepriateľ nám neuškodí. A keby nás aj zničili v tomto svete, s Pánom Ježišom je 

nám zasľúbený život večný. S Ním nás totiž práve tí nepriatelia môžu posilniť a ich snaha o zničenie sa môže 
s Bohom premeniť na oslávenie a posilnenie. Oni totiž vieru považujú za našu „slabosť“, ale my sme práve tou 

vierou silní. Nevzdávajte sa viery v Pána Ježiša aj keby čo bolo. On totiž dokáže poraziť všetkých našich 

nepriateľov, aj toho najväčšieho – smrť a diabla.  

 

3. Daniel zvíťazil: Daniel sa pre svoju vieru ocitol na dne jamy, obklopený hladnými levmi. To, čo jeho nepriatelia 

považovali za možnosť ho zničiť, on využil ako cestu k osláveniu. Ani tam dole totiž nezabúdal na svojho Boha – 

modlil sa a dôveroval Mu, že čokoľvek sa stane, Daniela zachráni. Či už pre časný alebo večný život. A Pán Boh sa 



k nemu priznal. Nie nezachránil ho od jamy s levmi, on tam reálne musel byť, ale zachránil ho pred smrťou. Preto 

Daniel mohol svojim „pádom“ vyznávať a oslavovať Boha, ktorému celým srdcom dôveroval a na ktorého sa 

plne spoliehal. To, za čo ho odsúdili – modlitba a poslušnosť Hospodinovi – ho napokon zachránili. Lebo kto má 

pri sebe Boha ničoho a nikoho sa nemusí báť.  

 

Pán Boh nám nikdy nesľuboval bezproblémový život. Iba nám sľúbil, že vo všetkom bude s nami. Aj keby sme padli 

na dno, aj keby nás ľudia nenávideli, keby náš život nešiel, ako sme si to predstavovali, keby sme museli prejsť 

akoukoľvek životnou jamou a obklopovali by nás hrozní nepriatelia, nie sme sami. Boh je s nami na modlitbu. 

Môžeme teda zvíťaziť práve tým, že máme Boha, ktorý je najmocnejší  a ktorý vládne nad všetkým a každým. Iba On 
nás môže zachrániť tu a teraz a raz aj pre večnosť. Len sa na Neho musíme plne spoľahnúť aj keď sa nám darí, aj 

keď sme obklopení levmi, hriechom, diablom či smrťou. Kto uverí a vytrvá do konca, bude spasený – to platí aj 

pre vás. Kto však neuverí.... 

 

Milí konfirmandi, Veronika, Jaroslav, Tomáš, Marek, Matúš, Martin, Jakub, Michal a Richard, na vašu novú cestu 

života vám prajem, aby ste dôverovali Pánu Bohu a poslúchali Ho / aby ste vedeli, že Ten, ktorý je pri vás je 

mocnejší ako všetci vaši nepriatelia / aby ste vytrvali vo viere až do konca a nikdy nezabudli, čo Pán  Boh pre 

vás v Ježišovi Kristovi urobil. Tak ako pri Danielovi v tej jame stál anjel, tak aj vy máte na svojej životnej ceste 

svojho „anjela“ a to Pána Ježiša. Ak Mu budete dôverovať, On zatvorí ústa každému nepriateľovi. Amen.  


