
Služby Božie pre deti EL a EZŠ                   4.9.2017    
Text: 1 Moj 9,8-17                                        VK
Oslovenie: 
Prázdniny sa skončili, začína nový školský rok. 
Niektoré deti dnes začínajú svoj školský rok v týchto 
a neskôr aj v školských laviciach po prvýkrát, iní 
začínajú školský rok v tejto škole naposledy.  
Začiatok a koniec, koniec a začiatok spolu súvisia. 
Nielen v školskom roku, ale aj v našich rodinách, 
kamarátstvach, vzťahoch. Niekedy sa tešíme na 
začiatok a niekedy na koniec. 
Práve v čase zmien, koncov a začiatkov potrebujeme 
mať pri sebe niekoho, kto nám rozumie, kto nás poteší 
a podporí. Nevieme totiž, čo zmeny prinesú. 
Na začiatok školského roka sa stretávame v kostole, 
aby sme o podporu a pomoc prosili Pána Boha. On nám 
ju dáva zo zásady a rád. Ale je niekedy umením vedieť 
ju prijať nielen pre seba, ale dopriať ju každému 
človeku.  
 „Potom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo 
boli s ním: Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu 
s vami a s vaším budúcim potomstvom  aj s 
každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s 
vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou 

pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po 
všetky živočíchy zeme. Ustanovujem s vami 
svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia 
všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila 
zem. Boh ďalej riekol: Toto bude znamením 
zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia 
robím medzi sebou a medzi vami i medzi 
všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: svoju 
dúhu kladiem na oblaky; bude znamením 
zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď 
nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na 
oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu 
medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými 
živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa 
už nestanú potopou, aby zničili každé z 
tvorstva. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem 
sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú 
zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým 
tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. 
Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie 
zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a 
medzi každým tvorom, čo je na zemi.“ 1M 9,8-17
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         Milé deti, bratia a sestry,
pán Noach s rodinou má za sebou dlhú plavbu. 
Možno si predstavujeme, že to mohlo byť  
celkom dobrodružné,  tráviť toľko dní 
s blízkymi ľuďmi a dokonca so zvieratkami na 
lodi. Čas, ktorý však táto rodina prežívala 
v korábe, nebol dovolenkovým pobytom. Bol to 
jediný spôsob záchrany pred prichádzajúcou 
katastrofou.   
        Rodina, blízki ľudia sú pre nás veľmi 
dôležití.  Ich prítomnosť, blízkosť oceňujeme 
najviac práve vtedy, keď nevieme, čo bude 
ďalej, keď sa pre nás niečo začína – alebo niečo
končí. V rodine nachádzame podporu a istotu. 
Samozrejme, aj v nich sa sem tam vyskytne 
napätie, nedorozumenie, hádka. Ale napriek 
tomu väčšina z nás na svojich najbližších nedá 
dopustiť. Rodičia sú pre nás tými, pre ktorých 
sme výnimoční, pre ktorých znamenáme úplne 
najviac. Priviedli nás na svet a starajú sa o nás, 
lebo sa tak rozhodli a toto rozhodnutie 
nezmenia. Vy, starší, už síce máte skúsenosť, že

aj rodičia nie sú celkom dokonalí, že aj oni robia
chyby. Aj oni sú len ľudia.  A hoci je to s nimi 
občas ťažké, uvedomujete si, že keby niečo,  
vždy tu budú pre Vás. Sú to oni, ktorí Vám 
veria, pomáhajú objavovať vašu originalitu. 
        Každému z nás dobre padne, ak mu niekto 
povie, že je pre neho dôležitý, že ho má rád. Ale
sú ľudia, ktorým to nemá kto povedať. Ak sú 
v niečom iní ako väčšina, musia znášať výsmech,
často šikanu. 
        Sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu 
žiť v rodine. Sú sami. Nemá im kto porozumieť, 
keď o sebe pochybujú, nemá im kto povedať, že
aj im dal Pán Boh výnimočné talenty a pripravil 
pre nich miesto v tomto svete.   
         Sú deti, ktorých sa rodičia zriekli 
a vyrastajú s mnohými inými deťmi v detskom 
domove. Sú tiež deti, ktoré žijú v krajinách, 
kde je vojna – alebo extrémne sucho 
a hladomor. Tisíce, možno milióny detí musí 
každý deň zápasiť o svoj život. Ich rodičia, 
súrodenci môžu umrieť od hladu, byť obeťou 
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bombového alebo teroristického útoku a oni 
ostanú úplne sami. O týchto deťoch, o mladých 
aj starých ľuďoch nevieme veľa, lebo ich 
nevidíme. Sú ďaleko. 
         Niekedy sa však aj celkom blízko nás  
nájdu ľudia, ktorí sa životom, začiatkami 
a koncami, neistotami, čo príde, svojimi 
katastrofami plavia sami. Nevidíme ich. Nie 
preto že by sme nemohli. Preto, že nechceme. 
To, že sú iní, nám vadí. 
          Po katastrofickej potope dal Pán Boh 
Noachovi a v ňom všetkým ľuďom sľub, že 
potopu už nedopustí. Rozhodol sa pre úplne nový
začiatok. A ako znamenie svojej zmluvy, že sa 
človeka/ľudí nikdy nevzdá, dal na oblohu dúhu. 
       Dúha je teda znamením toho, že každý 
človek, každý človek má právo na život a na  
lásku. Pán Boh vie, že občas nám treba 
pripomenúť, aby sme sa nestarali len sami 
o seba – ale aj o tých, ktorí žijú okolo nás. 
A starať sa o nich znamená zaujímať sa o to, čo
ich teší a čo ich trápi. 

       Stále je mnoho ľudí, ktorí nechcú žiť celý 
život sami, bez najbližšieho človeka, bez rodiny.
Na problémy so svojou inakosťou upozorňujú aj 
formou dúhových pochodov. Niektorí, aj 
kresťania sa na tom pohoršujú. Boli by radšej, 
keby boli títo ľudia radšej ticho. Keby boli 
radšej neviditeľní. 
       V októbri uplynie 500 rokov od začiatku 
reformácie. V týchto mesiacoch o tom budete 
dosť často počúvať. Keď bola v stredoveku 
cirkev zdeformovaná natoľko, že bolo ťažké 
uveriť, či je ešte vôbec nejaký nový začiatok 
možný, našli sa v nej odvážni ľudia, ktorí 
poslúchali Boha viac ako ľudí. 
      Tým, že študovali Bibliu - nielen to, čo a ako
o Bohu učila cirkev, ukázali ľuďom novú cestu 
k Bohu, k slobode od strachu, k poznaniu 
človeka a sveta. Z Biblie okrem iného 
porozumeli, že zodpovednosť za to, čomu 
človek verí a za to, ako žije, nesie pred Bohom 
každý sám. 
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        Pána Boha teda zaujíma, čo sme schopní 
a ochotní vidieť, vedieť,  prežívať, ako sa 
správame  k blížnym aj k samému sebe. Záleží 
Mu na tom viac ako si myslíme. Zaujíma Ho, či 
nás príbehy, ktoré o Ňom počúvame, vedú 
k zmene, reformácii v nás – alebo ostávame 
radšej deformovaní – v nevedomosti a nezáujme.
      Znamenie dúhy podľa vyvrcholenia 
biblického príbehu o potope prináša nádej. Pre 
každého človeka. Pán Boh by bol rád, keby sme 
si ju neprisvojovali len pre seba, ale dopriali ju 
všetkým. Bol by rád, keby sme pochopili, že 
pýcha, neláska alebo ignorovanie nemôže viesť 
k ničomu dobrému, len k tomu, že sa budeme 
navzájom zraňovať. 
       A pritom by sa dalo inak. Dalo by sa začať 
myslieť, hovoriť aj konať tak, aby človek vedľa 
nás, spolužiak, kamarát, súrodenec, učiteľ, 
rodič mohol zažiť viac radosti a pohody práve s 
nami.  Aby sa nemusel báť, že ho budeme 
ohovárať a súdiť, ale pokúsime sa niekedy 

pozrieť na to, čo ho teší a čo ho trápi, jeho 
očami.   
       Pán Boh pred nami otvára novú budúcnosť 
aj vtedy, keď sa zdá, že je všetkému koniec. 
Prajem nám všetkým, aby sme to zažili 
a dopriali zažiť ľuďom všade tam, kde budeme 
odteraz žiť a pracovať. Amen. 
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