
                 Chvíľa venovaná Bohu
 
 

gramaticke rymy 
co uz s nimi
len pre vašu zabavu
píšem Vám spravu
tazke otazky
pospajane hlasky
sem tam obrázky
to všetko z lasky
,,

cesta tuláka...

Spozna  sám sebať
je cestou do neba
                                                      



Pod krížom Som
20. decembra 2020 12:25, ,Nezverejnene      

                                                 ČÍM ?
                                                 KÝM?
                                                 KDE ?
                           JEŽIŠU KRISTE  SYNU  BOŽÍ
                           VERÍM V TEBA V SRDCI OŽI
                                                  AKÝ?
                                                  KAM?
                                                  ČIE?
                                                  ČIA?
                                                  AKO?
                                                  TAM?
                                                  MÔJ?
                                                  SÁM?
                                                  DÁM?
                                                  MÁM?
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Si Božie dieťa odpusť sebe sám
19. decembra 2020 22:04, ,Nezverejnene      

Žil som ako som žil
zo všetkých svojích vín

Pijem vinu z pohára
Som synom vinára?

Odpusti  sebe samémuť
Ako?Ke  nerozumieš nemémuď

Bože pomož moja sebaláska
Hrdzavie v poly praská

Nema  seba rádť
Pustý je hrad
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Miluje a Boh ve miť ľ
Je s tebou a je ti verný

Si synom Božím , Božou dcérou
Hrdo stoj s láskou a vierou

Cesta duše
19. decembra 2020 12:25, ,Nezverejnene                                   

                 Obrázok                          Vz ahť

                   Seba         Srdce dúfa    s Bohom
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                      Vz ah so sebou samým a z Bohomť
                     Ak lovek cíti nie o o ho presahuječ č Č
                              bude sa urputne brániť
                       obidvoch vz ahov sa bojíme všetciť
                       sme ako Mojžišov ud, príliš prostý.ľ
                      Radšej chceli zákon ako tieto vz ahy.ť
                          Ak neurobíš ni  , urobíš najviacč
                           

                



poznámka :
Môžme to čítať ako jednu báseň je plná ega a pýchy sebaklamu len mi 
sami nikto viac to nás uzatvára do seba. Dobre vyzerať pred svojim 
okolím. Byť dokonalým . Len nebyť sám sebou.
Alebo ako dva básne a to sme my náš vzťah so samým sebou plný pokory
úcty nedokonalosti zlých vysvetlení plný vášni emócii je to naše zrkadlo 
a vzťah s Bohom  vzťah plny Lásky, prijatia tak ako Davidov vzťah plný 
emócii , prosieb , nádeje kde skutočne vyjadruje všetko v dokonalom 
prijatí . Ps:Obrázky sú obľúbeným jazykom Boha , pretože nútia k 
premýšlaniu.

Venované Pre svojho milovaného brata

Hračka poviedka
19. decembra 2020 19:12, ,Nezverejnene 

HRA KA Č

Bol raz jeden muž , ktorý mal š astný život . Raz ho Boh zobral na ť
návštevu k sebe. Ukázal mu nie o z jeho života , ale inými o ami nie č č
jeho. Ukázal mu , ako zobral hra ku svojmu kamarátovi. Ukázal ako sa č
cítil , ako ho to hnevalo a aký smútok mu spôsobil . To ho zasiahlo , tak 
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hlboká pravda.  Hra ka , oby ajná hra ka. No zabudol sa Boha spýta  ,č č č ť
pre o mu tu ukázal a za al sa bá  , že urobil a robí nie o zle.č č ť č
Za al sa skrýva  pred Bohom. Robil všetko pre to , aby nikomu už viac č ť
neublížil. Aj sa mu darilo , no sem tam predsa niekomu ublížil , ak nemal 
na vyber a mal iba dva zle možnosti. To hlavne vtedy ,ak ho k tomu 
donútili okolnosti alebo presnejšie udia. Takéto situácie ho zra ovali a Ľ ň
niesol to ve mi ažko. Bez Boha sám zo svojim hriechom cestou k ľ ť
dokonalosti. Tak ako sa on menil , tak sa menili aj udia v jeho okolí.ľ
Stávali sa z nich hyeny , ak videli že môžu si dovoli  , chceli stále viac a ť
viac .A on dal aj posledné. Bol ako magnet na takých udí. Do špiku kostiľ
ho využili všetci. Bol sám a aj pred Bohom sa skrýval. Každý chcel pre 
seba utrhnú  , o najviac. Prešlo 25 rokov. Bol na konci so silami. Všetci ť č
ho opustili , ke  videli , že už nie je o bra  a treba pomôc  . ď č ť ť
Hovorievali Boh ho opustil aj my ho opustime. Z posledných síl si 
povedal pôjdem za Bohom ve  tam to všetko za alo. Musím sa Boha ď č
opýta  o sa stalo? Cestu si už nepamätal . Niekde tam , kde vládne ť č
láska , dobro, milos  , odpustenie . Tam ,tam niekam musím ís .ť ť
Pýtal sa udí , no nik nevedel . Pýtal sa k azov , každého koho ľ ň
stretol ,no ani oni nevedeli. Nie nie neexistuje ,ako ve  predsa som tam ď
už bol. Volal na Boha , nik neodpovedal . Ako som mohol zabudnú  ť
cestu ? Príliš dlho som šiel cestou druhých udí , a o mám z toho ?ľ č
Kde ma zaviedli ?Pýtal sa seba?  No Šiel neobzeral sa už , iba šiel a 
volal Bože ,kde si.
Ako tak volal a volal Boh sa mu jedného d a ozval . Tu som , povedal.ň
Bože , Bože musím ja musím s tebou hovori . Ja viem odpovedal mu ť
milo Boh. Vedel som , že sa vrátiš. Bože ,Bože ja ja musím hovori .ť
Vieš , vtedy s tou hra kou , o si mi chcel poveda . Chcel som ti č č ť
poveda  aby si nesúdil seba ak sa niekto na teba hnevá . udia súdia ť Ľ
udí , hnevom, odmietaním a sú ešte de mi. Taká je ich spravodlivos . ľ ť ť

Ale to už vieš , už si sa to nau il. Bože viem , ale pre o je odpove  na č č ď
dobro výsmech , opovrhovanie , zloba a ješitnos  . Preto lebo to je ť
odpove  ich srdca a ty to nezmeníš . To musia urobi  sami a oni niekedyď ť
nechcú.  Chcel som ti vtedy poveda  , že zlo nebude nikdy dobro . Ani ť
dobro nebude nikdy zlo. Zlý lovek premení dobro na zlo a dobrý lovek č č
všetko zlo premie a na dobro. akujem ti Bože ako je mi ahko ň Ď ľ
nehneva  sa na nikoho a Sám seba nesúdi . Premenil si  všetko zlo za ť ť



tých 25 rokov na dobro jediným rozhovorom. akujem a ešte raz Ď
akujem .ď

Zlý človek premení dobro na zlo a dobrý človek všetko zlo premieňa 
na dobro.

Zlo nebude nikdy dobro ,ani dobro nebude nikdy zlo.

akanie nás u í trpezlivosti a vytrvalosti v modlitbeč č
Boh prichádza takpovediac na poslednú chvilu no v pravý asč

máme  možnosti :
                             zobra  všetko do vlastných rúkť
                             alebo po kač ť
.,…………………………………………………………………………...
Nedávajte perly sviniam 
11. decembra 2020 16:05, ,Nezverejnene

pravda
kto sa  boji , že niečo stratí
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ten si ju nezaslúži

Koľko?
Moje?
Dať?
Všetko?
Musím?
Nesmiem?

Ich odpoveďou bude výsmech a opovrhovanie a to len pre to lebo je pre niekoho 
neprijateľná.
 

Ježišovi učeníci
10. decembra 2020 11:08, ,Nezverejnene

Kým som?

Či je to dom?

Kto býva v ňom ?

Ľahšie je dvom.

V jednote s Kristom.

Srdce je stromom

myseľ je plodom.

A Jednota je svetlom

Veľká pravda býva v tom.

S Božím odkazom
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Ja som , ktorý som

Hľadať pravdu

je cesta

Poznať pravdu

je pravda

žiť pravdu

Je život

Kto pozná všetky múdrosti vied
ale seba nepozná nevie ni .č

Si tým omu si uveril  vo svojej mysli.č

Svetlo vo vnútri , zaha uje tma mysle a ostáva skryté.ľ

Ak by nebolo svedomia mnohé veci by skon ili katastrofálne.č

o nosíš v srdci to je tvoj poklad , tvoje   krá ovstvo .Č ľ
Je to nebeské krá ovstvo?Aký je tvoj Krá ?ľ ľ

Ani slnko v noci nehasne.

Kto z Bohom je jednotný bude naplnený svetlom,
kto je rozdelený je naplnený temnotou.

Ja Som , ktorý som
8. decembra 2020 18:12, ,Nezverejnene

Kde ?
Všade
Kedy ?
Večne
Aký?
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Milosrdný
Dobrotivý
Zhovievavý
Láskavý
Srdečný 
a verný
Ďakujem ti Bože
To je to o nás spájač
vieme to obidvaja.

žiadne možno ani lebo
v srdci je tvoje nebo.

Ako to už býva , v srdci prebýva

Tvoja neha , je bezbrehá.

Každá modla ,Každý krá  , ľ
má svoj pochybný piedestál.
No iba ty si hoden všetkých chvál.

Si verný na každom mojom kroku
sme si blízky bok po boku.



Túžba po spravodlivosti
8. decembra 2020 18:12, ,Nezverejnene

Túžiš mať krídla

prekonať osídla

Byť Na slobode

Na počiatku v bode

Stojíš v zrode

V duše zákutí

Na zemskej púti

čo sa to krúti

Na ceste prach špinu víri

Sám nemáš dosť  sily.

Pravdy o hriechu a milosti
8. decembra 2020 18:12, ,Nezverejnené

Pane ty si
Tvoji mnísi

Dobrorečia
Svedčia
Chvália
Ďakujú 
a zvelebujú

studnica poznania
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je ivotom pomazaniaž

Jedine TY
si pánom našich dní

Tvoje pravdy ijemž
prame a vody pijemň

istý je prameČ ň
Krásny je deň

De  bez tebaň
je ako bez chleba

biele rúcha
posilnia ducha

špina pre telo
je ako hriech pre dušu

alm 103 No milosrdenstvo pánovo je od ve nosti po Ž č
ve nosč ť

Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní. 
Micheáš 7:18

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Žalm 23:6

Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho 
milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.

Títovi 3:5

https://dailyverses.net/sk/titovi/3/5
https://dailyverses.net/sk/zalmy/23/6
https://dailyverses.net/sk/micheas/7/18


Božia minca
8. decembra 2020 18:12, ,Nezverejnene

Božia minca
zúfalosť opilca
roztopašnosť hýrilca
Vrátiť Bohu není z čoho
čo koho do toho
Veď není z čoho.

Všetko Boh požehnáva
Ľudom v dobrej miere dáva.

Pokračovanie odkazu reformácie a odpoveď na otázku desiatok , koľko dať nedať je 
jednoduchá .Treba sa pýtať. To čo mám koľko s toho je iba moje bez Božieho požehnania. Boh mi  
požehnal dal mi zdravie , príležitosti , čas , nápady všetko , bez neho človek nemá nič . Preto otázka
znie koľko vrátim Bohu . Darujem mu  čas ,  peniaze , alebo podporím činnosť zboru, Hlásanie 
Božieho slova ,pomôžem núdznemu. A mohli by sme pokračovať možnosti je neurekom. Je to 
Ďakujem , ktoré aj žijem. Na ďalšiu otázku neodpoviem. Koľko  dávaš zo svojho a koľko z 
Božieho? Predaj všetko čo máš a nasleduj Ježiša lebo aj tak není nič tvoje. Všetko prichádza a 
odchádza od Boha k ničomu sa nepútaj lebo je to márnivé.

Koľko?
AJ keby sme dali celý svoj majetok nedáme vlastne ni  svoječ

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha,
čo svoj majetok čestne spravuje. Žalm 112:5

Zadarmo ste dostali
7. decembra 2020 11:29, ,Nezverejnene

Žiadny dobré činy
nezbavia ťa viny
A penazí moc
žiadna to pomoc
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mysli zavčasu
načúvaj Božiemu hlasu
prijmi milosti spásu
Ježiš za teba sa obetoval
hriechu ospravedlnenie ti daroval
zdarma dáva
Božia je to sláva
pros volaj modli sa a vďaku vzdávaj
v milosti Božej zostávaj

Istota modlitby
6. decembra 2020 16:49, ,Nezverejnene

Nádej
Je prameň
Viera
Je potok
Dôvera
Je rieka
Istota
Je more

Ak chceme získať istotu , musíme vylúčiť všetky ostatné skutočnosti. Jediná istota je v Bohu a
v Božom slove. 

Stálosť veci
6. decembra 2020 14:29, ,Nezverejnene

kam vietor veje
kde je
a čo seje

nič tu nie je.
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Pominuteľnosť
(moc,sláva, peniaze)
6. decembra 2020 14:29, ,Nezverejnene

Krásny kvet
a poľná tráva
čo pretrváva?
kráľa hlava
ktorá moc máva
ľudská vrava
pochybná to sláva
Kto na peniaze stáva
Je ako rieka dravá
Veľmi je hravá
Táto správa
Nič nikomu neostáva.

Kristova myseľ
6. decembra 2020 14:29, ,Nezverejnene

Do mysle mi seješ
Upozorňuješ 
a sa mi smeješ
Slová vyberas a vazis
Presvedčiť sa má Snažíš
A ja sa pýtam?

https://luname.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://luname.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


Otázku dávam
Zloba , závisť,hnev
Falošnýb je  spev
Pravda to je tvoja nie moja
Daromne sú slová
Myseľ je Kristova

Akiste už ste sa stretli s človekom , ktorý večne upozorňuje na chyby iných , reptá , vo všetkom vidí
problémy a nie pozitívne stránky , zbavuje človeka optimizmu alebo chuti niečo urobiť. Robia to 
preto lebo ich vnútro je plné závisti , nenávisti, pýchy a túžby ubližovať. Oni sa cítia pri tom dobre .
A čo my , ako sa cítime? Do našej mysle pustíme len toho komu dôverujeme . Pokiaľ sa 
nestotožníme s myšlienkou , neprisvojujeme si ju . Naša myseľ patrí Kristovi , a to sú iné myšlienky
lásky , pokoja jemu dôverujeme. 

Márnosť
6. decembra 2020 13:18, ,Nezverejnene

Daromné
Bláznivé
Zbytočne
A márnivé
voda do mora
nočná mora
zhora zdola
túžba volá
Všetko je márnosť
všetko je starosť.
Si tu len hosť
šťastie a radosť
To je to Zadosť.

Jednoduché pravdy
5. decembra 2020 14:28, ,Nezverejnene
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Ka dý ma svoju cestu…ž

Spozna  sám sebať
je cesta do neba

Straty a nálezy

Nesmú  ak si nie o stratil , ke  to budeš h ada  môžeš nájs  nie o krajšie.ť č ď ľ ť ť č

Je iš Kristus z Nazaretaž

Tenká je hranica medzi nebom a zemou
Žiadna není medzi tebou a mnou

Rozhovory

lovek rozpráva srdcom, jazykom a myšlienkami a Bohu sa pá ia aj obrázky.Č č

Vidina

vidina pe azíň
loveka pokazíč

Odpustky
1. decembra 2020 17:08, ,Nezverejnene

Čo dať mám na oferu
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Dobrú natlačenú mieru
Kupujem či predávam
Dostávam či dávam
Koľko a čo zato
Peniaze či zlato
Záleží na cene ?
A v akej mene?
Čo by za to stálo?
Koľko je veľa a koľko málo?
Veď keď dám
Radosť mám
Aj sa úľavy
S toľkej páľavy
Aké veľké jarmo
Veď nie nadarmo
Božia milosť je zadarmo
Daromne sú skutky
Ľudské pohnútky
Čo by sa Bohu ľúbilo
Keby sa mi prisnilo
Hneď lepšie by sa mi žilo

No Koniec rozmarom
Srdce čisté je najlepším darom
A Plne lásky
To sú tie peniažky.
Svojho svedomia sa nebojí
Pred Bohom v láske stoji
Sestry a bratia moji .
Krv na kríži viny myje
Boží syn v čistom srdci žije.
Pomôž Ježiš ,Boží synu
Zmyj zo mňa moju vinu.

 

Daj pozor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu; lebo pristúpiť, aby si počúval, je 
lepšie, ako keď blázni prinášajú obeť, lebo oni nevedia, že zle robia.

(porov . Kazateľ  4.17 ) 



Postím dva razy do týždňa , davám desiatky zo všetkeho čo mám
(porov . Lukáš 18.12 )

Je to háklivá téma ale nevadí aj to sa musí , niekedy nás nepríjemnosti posúvajú 
vpred. Je to odkaz reformácie.
Ach nie nie nie , to snaď nebude mať konca akiste každý dar ma v sebe čaro . Je 
lepšie darovať ako iba brať .  Vykúpiť svoju dušu nejde nato nik nemá dostatok  
peňazí (Žalm 49) . Opakovane hrešíme a opakovane prinášame obety , stále dookola . .
Nič to neosoží. Neuvedomujeme si svoju hriešnu prirodzenosť, vytvárame klamnú 
predstavu ,že takto to je v poriadku. Ale nie je. Žiadny dar peniaz ani skutok nás 
nezbaví našich hriechov.  Prvý krok je vidieť svoju hriešnosť a svoju bezmocnosť. Ak
neuveríte ,že Ja som zomriete vo svojich hriechoch (porov .Marek 7, 1:13) Boh vie 
že zápasíme z hriechom. A preto poslal svojho syna. ,,Že ja som,, je stále pritomný 
čas v každom okamžiku je to večnosť. Ježiš Kristus je  cesta pravda a život.

Akiste zbierky sú potrebná vec ale z čistého srdca. Dobrým skutkom sa približujeme 
k Bohu. To znamená šľachetná vec na podporu   napr,. Činnosti zboru atď.  

 

V ranách Ježiša Krista
21. novembra 2020 22:22, ,Nezverejnene

V hlbokom pokani
Dusi poznani
svatom pomazani
hladam riesenie 
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pre moje suzenie
pre bolest a trapenie
Je jedine riesenie
Do tvojich svatych rán 
svoju chorobu dam 
V smelej dovere
vo vytrvalej  viere
ty liecis dusu aj telo
poviem smelo
,,V ranách Ježiša Krista som uzdravený,,
pravdu hlasam
na seba vzal si 
moj hriech aj chorobu
odniesol si ju do hrobu
Obhajil na mna Žalobu
moju ľudsku chudobu.
Vďaku ti vzdavam 
svoj život odovzdavam
Srdce ciste Bohu sa ľúbi
splni mu to co mu sľubi.

Vďaka láskavemu Bohu , a jeho synovi Ježišovi Kristovi , v ktorom je naša nádej . Lebo
nádej je počiatkom viery , a viera prinasa skutočnosť.Amen

On však bol prebodnutý pre naše hriechy,
strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho
a jeho ranami sme uzdravení.
Izaiáš 53:5

Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili 
pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
1. Petrov 2:24

V ranách Ježiša Krista som uzdravený .pdf pojednáva o tejto téme. 

https://dailyverses.net/sk/1-petrov/2/24
https://dailyverses.net/sk/izaias/53/5


Prečo?
21. novembra 2020 10:22, ,Nezverejnene

Prečo? Je ľudská otázka
človeku patrí nie Bohu
Veď kto podrazil ti nohu

Vyrastal si v dobrej viere
No svet zavrel ti dvere
Je Hriešny a skazený
Zlom omameny
Vyber si brvno z oka
Slová proroka
Hriešny je tento svet
Lásky v ňom niet?

A preto sa pýtam Prečo?

Otroctvo je sloboda
Alebo 
Sloboda je otroctvo

Cnosť , česť , pravda , dobro , láska sa javí ako niečo čo nás obmedzuje ako otroctvo čo 
nas oberá o ,, nejaké  výhody,, v tomto svete,no nie je to pravda v plnom poznaní vedie k 
slobode k radosti duse a naopak faloš,  klamstvo , lakomstvo nám ponúka zdanlivú 
slobodu dobrého života,ale vedie k otroctvu k hriechu , k trápeniu duše. Prečo je takáto 
ilúzia?  . Prečo? Nehľadaj lásku v svete , ale v sebe Božiu lásku. Ty miluj svet,tak ako ho 
miloval Ježiš. Ak vnímaš krivdu ,  tak ešte nie si v láske stály . Ak prejdeš cez tento 
horizont nájdeš skutočnú slobodu , svet bude krásny , a ľudí budeš mať rád aj z ich 
chybami ,taký aký sú hriešny , veď všetci sme zhrešili. To je to brvno v oku. To je to 
nesudte aby sme neboli súdený. To je to krásne . To je skutočná sloboda kde víťazí láska 
pravda a česť.
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Lásky prameň
14. novembra 2020 :22, ,Nezverejnene 

Pravda je cista
nanajvýš istá
Obetou Krista
duše očista
dozaista
Milosť sa zjavi
Kralovstvo medzi nami
vo viere pravi
Ako sa vravi
Dajme do kopy Hlavy
majme dobre mravy
to su biblicke spravy
Doverou v Boha
pevna je noha
Zivot sa meni
tak ako v sneni
Nic na tom neni
Co si clovek ceni
Vsetko to zmeni
Laska v srdci prameni

Vďačný som
28. júla 2019 09:33, Prečítané 785x,Nezaradené

Keď som na kolenách
cestu neviem nájsť
Keď žijem v obavách
Ty vyvedieš ma

 
 
Máš pre mňa plán
Na rukách nesieš ma
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S tebou sily mám
viem ,že nie som sám

 
 
Ústa sú Plné chvál
Všetko si mi dal
Ja vďačný som
Si môj Kráľ

 
————————-
V tebe je viera
Ktorá lieči
V tebe je láska
Ktorá teší
V tebe je nádej
Čo silu dá
—————————-

 
Poznámka :
Táto prvotina je pre niekoho kto by vedel spraviť hudbu upraviť text jednoducho námet.

Úlomky , Dedičstvo
7. júla 2019 10:10, Prečítané 909xNezaradené

Úlomky

Minulosť je história,
budúcnosť je ilúzia

 
Pravda platí snáď
Aké požič také vráť

 
Kto v Krista verí
Plné chvály sú jeho pery
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Uniesť môj kríž
Pomôž mi Ježiš

 
Na kríž som pribil
Ako Hriešne som žil

 
Prúdi krv v žilách
Čo není v ľudských silách

 
Hľadám pravdu a právo.
Značka : naliehavo

 
Nič tak nebolí
Ako keď nie je po vôli

 
Štvorlístok na dlani
Šťastie donesie na svitaní

 
Dedičstvo

 
Z prachu zeme
Tváre nemé
Duša blúdi
V dave ľudí
srdco žrúti
To ťa núti
K pokore
Nočnej more
Bolesti kalich
Hriešny mních
Na pleciach vina
Z otca na syna

Netcafe, Obchodník
23. júna 2019 11:10, Prečítané 1 229x,Nezaradené

Netcafe

 
Káva na nete
Online som stále
Čo nové vo svete
Fotky, videá, tváre

 
Nemé slová, búrlivé city
To sa mi páči
Zlomky ,Záblesky z Reality
Sme Online hráči
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Vo Virtuálnom priestore
Vo svete ilúzií
Informačné More
Šrámy v poézii

 
 
Obchodník

Obchodník v kravate
Možno ho poznáte
Túži po zlate
V dobrom karáte
Samé chvály state
No končí vždy v strate

Boží hlas, Viera lieči
9. júna 2019 12:10, Prečítané 1 422x,Nezaradené

Boží hlas

 
Boží hlas
Je v nás
Znova a zas
Nádherný jas
Toľko krás
Strmý zráz
Ako už neraz
Po chrbte mráz
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Viera lieči

 
Viera ťa vylieči
Bez zbytočných reči
Rozum sa prieči
Pozdrav Nieči
Kto Sme či
Ak si v nebezpečí
Zdravie zabezpečí

 
Námet:
Boh túži po tom aby si počul jeho hlas.
Matúš 4, 4: On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého 
slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Ján 10, 27: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.
A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“
Nielen Ježiš uzdravuje vierou ,ale aj apoštol Peter , Ján a Pavol
Skutky 3:1-10.
Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od 
narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal 
almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si 
od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás!
Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: Striebro ani 
zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! Chytil ho 
za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a 
chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako 
sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne 
chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo.
Skutky apoštolov Sk 3,1-10
V Lystre sedával istý človek s chorými nohami. Bol od narodenia chromy a nikdy nechodil. 
Počúval Pavla, keď hovoril , a on sa naňho zahľadel.A keď videl, že má vieru a môže byť 
uzdravený, povedal veľkým hlasom :,,Postav sa rovno na nohy!“ On vyskočil a chodil.

Sme nahí
26. mája 2019 18:10, Prečítané 1 082x,Nezaradené

Som aký som
Ľahko je dvom
Veriť svojim snom

 
Schody do neba
Šťastia potreba
S kúskom chleba

 
Pre dobré vzťahy
Prišli sme nahí
Priatelia drahí
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Úplne bežný
4. mája 2019 12:31, Prečítané 1 067x,Nezaradené

Vzostup a pád
Život
Mám ťa rád

 
To Šťastie pookreje
Trochu smútku
Každému čo seje

 
Kruto nežný
Nádherný
A možno bežný

Ježiš
22. apríla 2019 18:20, Prečítané 1 172x,Nezaradené

Po čom túžiš
To dať ti môže
Ježiš

 
Si v mojom  srdci
Pán pánov
Sklonili sa ti mudrci
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Vo dne aj v noci
Kráľ kráľov
Buď mi na pomoci

Golgota
20. apríla 2019 10:50, Prečítané 1 067x,Nezaradené

Peter zaprel Krista
Strach a bieda
To doba je neistá

 
Nevinnosť vinou súdia
Čo pravda je?
Takýto sme ľudia

 
Chceme Barabáša
Vinu myjeme z rúk
To je ta pravda naša

Minulosť
7. apríla 2019 16:19, Prečítané 1 111x,Nezaradené

Iba nostalgiou
Farba šedá
Dýcha históriou
Nespomenúť mi nedá

 
Dávno si preč
Minulosť už si bola
Dáme o tom reč
Už si sa Pominula
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Stratila si čaro
Čaro okamžiku
V jedno Bežné ráno
Spomienky pominú

Sláva
24. februára 2019 08:54, Prečítané 978x,Nezaradené

Občas to zabolí
Priatelia moji
Čo rany zhojí
Cesta je tŕnistá
Budúcnosť hmlistá
Viera v Krista
Nádej zostáva
Bohu sláva.

 
 
 
 
Námet:
Upieram oči na vŕšky,
či mi odtiaľ nepríde pomoc.
Pomoc mi prichádza iba od Boha,
ktorý stvoril nebo i zem.
Žalm 121

Šťastný život
10. februára 2019 08:07, Prečítané 1 027x,Nezaradené

Život je vášeň
Vo farbách jeseň
Je ako báseň
Je krásny
Obchod na sny
Jedinečný a šťastný
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Námet:
Naším poslaním je byť šťastný, to chce náš Boh, je to jeho dar pre nás.(z kázne)

Podvedomie
3. februára 2019 07:22, Prečítané 1 321x,Nezaradené

Nekonečná bieda
Chabá viera
Spať mi nedá
Kožu zdiera
Keď ideš do hĺbky
V podvedomí
Život je trpký
Násobí dvomi
Odpusti prosím
Modlitba silu má
Nech pri srdci to nenosím
Iný svet hneď sa zdá

 
 
Námet:
Podvedomie nejde vymazať iba ak- odpustením , pokánim alebo modlitbou.

Nechaj sa viesť
27. januára 2019 11:58, Prečítané 1 114x,Nezaradené

Nech onemejú
Lživé pery
Bezduchej viery
Láska s pravdou
Ruky si podá
Pravda a česť
Budú ťa viesť.
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Námet :
Nerozprávajte zlé reči
A nehovorte nepravdy
Chráňte sa zlého a robte dobré skutky
Žalm 34

Agape
20. januára 2019 10:00, Prečítané 1 379x,Nezaradené

Vravím ti Pane
Záchranca môj
Vravím ti Pane
Ja hriešny som
Na kolenách klačím
Tebe Pane
Tebe vďačím
Za milosť
Za radosť
Za náhodu 🙂
Za slobodu
Za všetko ti ďakujem.

 
 
 
 
Vy neistý, ktorí vôbec neviete,či je Boh alebo nie , ktorí presne viete a poznáte
peňažné pomery ,ale o Bohu neviete vedzte , že človek nedôjde k plnej istote viery rozumom , 
ale svedomím! walsh

Úlisná chvála
30. decembra 2018 15:38, Prečítané 1 806x,Nezaradené

Slizké pery
Klam a pretvárka
Plné nedôvery
Úlisná poznámka

 
Falošné slová
Na srdci jarmo
Preklínaš znova
Nie nadarmo
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Uhýbaš zrakom
Dieťa temna
Je toho znakom
Pre teba a pre mňa

 
 
 
Námet:
Ústami ho chválite a srdcom preklínate
Žalm 62

Márna snaha
23. decembra 2018 09:21, Prečítané 1 239x,Nezaradené

Márna snaha
Nikam nesiaha
Od svitu do mrku
Lopota na krku

Márna snaha
Ľudské ruky
Zemské múky
Tovar bez záruky

Márna snaha
Trápenia a bôle
Na rukách mozole

Márna snaha
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Hon a zloba
V srdci chudoba

Dôveruj Pánovi
Roztriešti okovy.

 
 
 
Námet :
Nadarmo vstávate zavčasu
a neskoro chodievate spať,
aby ste mohli jedávať
svoj bolestný chlieb,
on dopraje spánok svojmu miláčikovi.
Žalm 127(126)

Cesta hriešnika
16. decembra 2018 12:26, Prečítané 1 366x,Nezaradené

Cesta
Ľudia vravia
Reči čo pália
Bolesť a smútok
Bez pohnútok
Pri ceste stojí kríž
Určite ho uvidíš.

Hriešnik
Hriešna duša
Čo ťa pokúša
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……Starneme
To všetci vieme
Žneme čo sejeme .
Pri ceste stojí kríž
Určite ho uvidíš.

V plnosti srdca pramení. .. .
8. decembra 2018 17:23, Prečítané 975x,Nezaradené

Plnosť
Pokoj , pokora a láska
Dušu chlácholi
Keď spraví sa vráska
Vtedy keď bolí.

 
Srdce
To čo na srdci leží
na tom záleží
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Prameň
V myslení
všetko pramení
To čo je
Aj to čo není.

V raji
14. októbra 2018 12:51, Prečítané 1 130x,Nezaradené

V raji
Je vraj
Pre všetkých
Len to naj
To slov niet
Nieto viet
Azda blaženosť
Trocha sa priblíži
Azda pokoj
Nik ti neublíži
V raji
Je vraj
Pre všetkých
Len to naj

A Čakám (Slam poetry)
29. septembra 2018 10:27, Prečítané 1 449x,Nezaradené

Čakám na províziu
Mám takú víziu
Chcem auto aj chatu
Lepšiu výplatu.
Za všetky drobné
Auto služobné.
A iné benefity
Žijem z reality.
Známka kvality.
Teba presadím
Budem pozadím.
Eminencia šedá
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Nefunguje kto nedá.
A ja mlátim slamu
V štýle slamu
Vy delíme , my delíme
Zisky násobíme
To za úplatky
Píšem tieto riadky
Trochu irónie
Ruka ruku myje
Tak nejako to je
Mať svojich ľudí
Vtedy nik nezablúdi
Vtedy veci sa hýbu
Len neurobiť chybu
Pre Spoločné blaho
no vychádza to draho.
Apropo 😁
Dovi dopo😏

Keď je šero
15. septembra 2018 11:56, Prečítané 1 290x,Nezaradené

Miesto plné neresti.
Neholduje povesti.
Vôkol teba šero.
Zdvihneš sombrero.
Bandita je hero.
Kredit je Nízky.
Rozhodujú zisky.
Lumpov vo fraku,
je ako maku.
Mačka vo vreci.
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Medové reči.
Výhovorky.
Báchorky.
Na cudzí účet,
konečný súčet

Víťazstvo
8. septembra 2018 11:15, Prečítané 1 200x,Nezaradené

Nemý čarodej
Tak sa smej
Z útrapy
Do tlapy
Kto získa
a kto stratí.
V boji nieto víťaza.
V spore pravdy nebýva.
Pravé víťazstvo
porazených nemá.

Života zmysel
22. septembra 2018 11:35, Prečítané 1 401x,Nezaradené

Ruky pre robotu.
Oči pre plač.
Plno potu.
Milá bedač.

 
Či život za to stojí.
Jeden je iba.
Tak, preži ho v pokoji.
Neviem , nie je v tom chyba?
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Trocha nadsázky,
Kľud a pohoda.
Žiadne urážky,
Voľnosť a sloboda.

 
 
Veď zmysel života
je v jeho žití.

Ozveny svedomia
29. augusta 2018 13:45, Prečítané 1 560x,Nezaradené

Svedomie buráca,
ako hrom letiaci k zemi.
Poctivosť sa vždy vypláca.
Nad nami pán ,ktorý je nemý.

 
To keď unavené sú kosti,
keď myšlienky túlavé,
blúdia po večnosti .
Niekedy vážne, inokedy hravé.

 
To starý pán sa pousmeje.
Sloboda na dosah ruky.
Alebo svedomia galeje,
nech poznáš zemské múky.

Čas márnosti
18. augusta 2018 11:19, Prečítané 1 698x,Nezaradené

Neplačte pre rany.
Neplačte pre bôľ.
Čo bolí to pominie.
Plačte pre čas premárnený.
Syn človeka v čase
rozplynie sa túžba
upadne sila zhynie.
Čas márnosti neúprosný.
Dáva ti zbohom.
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( Niečo sakrálne, neurčité,všeobjímajúce.
Proste otázka : čas, ktorý máme premárnime? )

Kde je sever
11. augusta 2018 11:01, Prečítané 1 644x,Nezaradené

Kde je Sever
Tomu never
Svetové strany
Životné rany
Cudzí rozum
Vládne konzum
Záludná rada
Cítiť je zrada
Na prsia hada
Čosi sa vkráda
Zlo prevláda
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V myslení
Logika není
Čo sa dnes cení
Akciové ceny
City na burze
Budú v kurze
V ďalšom miléniu
Ak ľudia prežijú.

Odpúšťam
7. augusta 2018 17:20, Prečítané 1 192x,Nezaradené

Odpúšťam
Nie  preto, lebo sa zmeníš.
Odpúšťam
Nie  preto, lebo musím.
Odpúšťam
Nie  preto,
Lebo…
Pre pokoj svojej duše.

Radosť a hnev
5. augusta 2018 11:26, Prečítané 1 236x,Nezaradené

Iba perie vtákov
vnesie ťa do oblakov.
Zopár slov
vryje sa do pamäte
ukrytých vo vete:
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Dobrý skutok
sprevádza radosť
a zlý hnev.

Klebeta
4. augusta 2018 09:47, Prečítané 1 363x,Nezaradené

Šla klebeta
do sveta.
Ako dáma
šla si Sama.
Počuť ju všade
chodí kade tade.
Každý čo-to prihodí
dobre sa jej vodí.
Z reči do reči
slovo sa prieči.
No nič natom
som jej kamarátom.

Večer ( Luna)
31. júla 2018 19:58, Prečítané 1 309x,Nezaradené

Luna symbol nocí.
Prebdených v šere.
Lampy ktorá tleje,
modlitba po ticíckrát,
Tíško zneje.
Spomienky víria hlavou.
Spomienky blízke
a dávno minulé.
Hľadajú svoje miesto.

https://luname.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://luname.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


A ja ďakujem ,
za to že môžem
Spomínať a žiť.

Ďakujem
25. júla 2018 18:44, Prečítané 1 114x,Nezaradené

Bol si ticho
a predsa povedal
si mi všetko.
Niekto
hovorí veľa
no nepovie nič.
A ja načúvam.
Ďakujem ti..

Mních
22. júla 2018 13:04, Prečítané 1 512x,Nezaradené

Ako mních v habite,
žil si svedomite.
Pomohol si v núdzi,
Bol si na porúdzi.
Nestaral sa o odmenu.
Nepozeral si na cenu.
Tesná brána,úzka cesta,
neboli to prázdne gestá.
Veď je to jedna z možností,
život vo večnosti.
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Kritik
16. júla 2018 14:16, Prečítané 1 653x,Nezaradené

Hladíš si svoje ego.
Malý Don Diego.
Si najlepší.
To vieme všetci.
Zbytočné sú reči.
Zanechaj hádky.
Život je krátky.
Ako to už býva zvykom,
Prepadneš návykom,
Budeš večným kritikom.

Sľuby
15. júla 2018 13:06, Prečítané 1 572x,Nezaradené

Vodu mútiš.
Keď sa krútiš.
V kalných vodách,
plytkých slovách.
Nič sa nenaplní,
Nič nesplní.
To blázni sa radujú,
Keď ťa počujú.
Aj hrach je na stene,
Nezáleží ti na mene?

Zdravím ťa Chose
7. júla 2018 19:22, Prečítané 1 395x,Nezaradené

Sama faloš,
Hlúpa lož,
na podnose,
Buenos dias Chose.
Zasiahlo klamstvo,
Človečenstvo.
Necení sa priateľstvo.
Ruku s úsmevom podáš.
Sebecké Dôvody máš.
Pokrytecká povaha.
Niekedy zaváha.
Ak je toho priveľa
Stratil si priateľa.
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Spoveď
30. júna 2018 11:57, Prečítané 1 227x,Nezaradené

Tichá spoveď.
Prostá odpoveď.
To keď skúša,
osud Pokúša,
Zvedavá duša.
V poznaní hriechu.
Vo vreci pelechu .
Nič jej to nedá,
nie je to žiadna veda.
To svedomie hlási,
že je mimo trasy.
Pocity spovede,
to sú tie odpovede.
Na konci príde na to,
Či vôbec stálo to za to.

Nie si otrokom „hriechu,,
23. júna 2018 16:39, Prečítané 1 537x,Nezaradené

Polená,
pod kolená.
Vietor seje,
ticho veje.
Cesty kľukaté,
neležíš vo vate.
Ružová záhrada,
rajského hada,
a jeho návnada.
Nie ,nejde to hladko,
nezaspíš sladko.
Charakter netratíš,
požičané vrátiš.
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Ostal si človekom,
každým rokom,
nestúpil si bokom,
nebol si otrokom.

Rany (Rady)
15. júna 2018 20:14, Prečítané 1 713x,Nezaradené

Čo bolí.
To prebolí.
Počítaj na tri,
zuby zatni.
Hoď to do vody,
máš na to dôvody.
Necháš to plávať,
môžeš zanadávať,
nech sa ti uľaví,
nech sa to napraví.
Nehás čo nepáli,
nech srdce nežiali.
Povaha je skromná,
duša neoblomná.
Ty to tušíš,
vieš že musíš,
To život hrá sa,
nie vždy dá sa.
No dobré rady,
to sú poklady.

Osud
10. júna 2018 12:07, Prečítané 1 084x,Nezaradené

Je ľahké mať samé esá,
na svojej strane nebesá.
Dobré karty hodené,
do vienka šťastie súdené.
No to iba človek stále túži,
znova stúpnuť do kaluži.
Tak načo páliť mosty,
veď život je taký prostý.
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Byť v pohode a kľude,
nejako bolo a nejak bude.
Užime si to v zdraví,
ono sa to stále upraví.

Tak nech sa darí
2. júna 2018 10:04, Prečítané 1 237x,Nezaradené

Taká ta pohodička,
na stole kávička.
Povedzme prácička,
ukladať slovíčka.
Zo slov do viet,
krajšej práce niet.
Tak nech sa darí,
s úsmevom na tvári.

Stratené duše
27. mája 2018 15:06, Prečítané 1 529x,Nezaradené

Sedí vrana.
Temnoty brána.
Na priedomí.
Na svedomí.
Chvíľu čuší.
Strážca duší.
Potom kráka.
Už sa zmráka.
Zamáva krídlami.
Nad stratenými dušami.
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Moderný život
18. mája 2018 18:34, Prečítané 1 053x,Nezaradené

Až budem mať chvíľu času,
dočkáš sa môjho ohlasu.
Nestíham, rýchlo žijem,
aby bol dobrý príjem.
Veciam prioritu dávam,
plánujem, keď ráno vstávam.
Podľa plánu deň mi beží,
robím iba to na čom záleží.
Doba je moderná príliš,
ty si ten ,ktorý sa mýliš.

Slušnosť
5. mája 2018 18:13, Prečítané 1 537x,Nezaradené

Slušnosť kráčala si všate.
Tá , ktorú tak radi máte.
No vždy zaváhate.

 
To dávno , už sa nenosí.
Nechodíme predsa bosí.
Vtom skričal hlasno ktosi:

 
Pozrite na ňu ; je zdávnoveku.
Nenazdalo by sa človeku.
Je možné, že až z praveku.

 
Zahanbená ušla, darmo hľadáš ty ju,
nesedí si niekde v Riu.
Nevozí sa v novučkom kabriu.
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Veľký Piatok
30. marca 2018 17:19, Prečítané 1 503x, Nezaradené

Veľký piatok,
Kristov sviatok.
Bezbožnosť ľudí ,
Krista súdi.
Za jeho činy,
zo svojej viny.
Pravdy sa boja,
opakom stoja.
Naplnené sú slová,
zmluva je nová.
Krv na kríži,
večnosť priblíži.

Život je boj
3. marca 2018 14:20, Prečítané 1 149x,Nezaradené

Zhon a stres,
kraľuje dnes.
Močiar a bažiny,
duše úžiny.
Anjela soška ,
viery troška.
Všetko sa rúca,
ihla horúca.
Podhodené kulisy,
mocenské rysy.
Hrdo stoj .
Život je boj.
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Ticho
1. marca 2018 10:38, Prečítané 1 285x,Nezaradené

Aby bolo jasno,
že kričať hlasno.
Že sa to nemá,
pravda je nemá.
Holá a bez mena.
Taká to je cena.
Mlčia hory, mlčia lesy,
Taký svet má desí.
Pre krásu , pre lásku,
pošepkaj ďalšiu hlásku,
namaľuj to do obrázku.
Pomysli na lepší svet,
pospájaj hlásky do viet.
Bolo ticho ,no už ho niet.

Peklo
21. februára 2018 19:58, Prečítané 1 328x,Nezaradené

Poviedka
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Peklo, komu je súdené , tomu je súdené , keď nadíde jeho čas. Ale, dá sa dostať do pekla počas 
života. Ale áno ,samozrejme.
Tak ako to funguje. Najsamprv treba dôverovať ,,šarlatánovi ,,ktorý vám samozrejme chce 
pomôct. V jeho širokej ponuke
rôznych energii je samozrejme aj ochranca prezentovaný ako inak nevinne,no v skutočnosti v 
službe samotného Lucifera. Ide ,,iba,,
o vašu dušu nič viac, nič menej . No poďme poporiadku . Týto ochránci majú svojich služobníkov 
medzi luďmi s už
predanou dušou , ktorý vo vás vyvolajú hnev , lebo ,,ochranca,,aby do vás vošiel potrebuje živnú
pôdu , zlobu, aby vás mohol ovládnuť,
zaviesť rovno do pekla.Lenže občas sa stane ,že do pekla privedú človeka ,ktorý tam nepatrí. No 
lenže je tu háčik,
myslíte, že odísť je jednoduché, není tomu tak .Začína boj o Vašu dušu , musíte prejsť tromi 
skúškami, aby ste dokázali
kto vlastne ste a hlavne, že ste. Skúška prvá – Hnev a odpustenie .Všelijako možne vám budú 
ukazovať , ako vám ľudia ublížili,
ako vám robili zle a chcú po vás trochu hnevu. Stačí iba trocha, ale vy tam nepatríte, není vo vás
hnev , všetkým odpúšťate. Vedie vas Jezis , on vam ide prikladom a pomaha vam pri odpustani. 
Neverili by ste, ako presne vedia kto vám ublížil a na koho by ste sa mali hnevať.Ak u vás 
prevládne odpustenie môžte si vydýchnuť. Prvú skúšku máte úspešne za sebou.Lenže prvá oproti
druhej je prechádzka záhradou.Skúška druhá- strach a vaša viera . Tak to ste nemohli na zemi 
zažiť ten strach,keď vás opustí Boh ,ktorý je vo vás a vy ste ním naplnený a odrazu ste sám ,vo 
vnútri úplne prázdny iba sám a veľké prázdno a veľká zloba vôkol vás.Ak ste zažili strach tak to 
nie je nič, neuveriteľná obrovitánska zloba,ten hrozný strach a vy prosíte , prosíte, voláte Boha , 
musíte dôverovať, veriť, že sa vráti . Modliť sa a prosiť.A toľko zloby na jednej kope , ste ešte 
nevideli , prechádza skrz naskrz
vami , nemôžte sa sústrediť na to zlo, nepovodilo by sa vám dobre.Vaša viera musí byť silná 
pretože iba ona vás dokáže zachrániť.
Silná viera a modlidba je nádejou , nie ste sám je to ilúzia.Ak vaše modlitby budú vyslyšané 
zdolali ste aj druhú skúšku. Dovera , nikdy nieste sam Boh otec je stale s vami , nikdy vas 
neopusti to iba mi chceme kracat sami svojimi vlastnymi cestami.
Tak našli ste Boha otca už je vo vás, uspeli ste .Prvú aj druhú skúšku máte za sebou. Tak a 
posledná skúška je skúška mamonu a túžby.Budú vás uplácať .Budú vám všetko ponúkať, 
bohatstvo,moc,slávu skrátka všetko. Myslíte, že je to ľahká skúška ,ale nie je . Budete musieť 
ovládnuť svoju túžbu a hlavne ostať slobodný a ak to dokážete, môžte opustiť peklo,patríte inde ,
ale o tom nabudúce. Prvu,druhu ani tretiu skusku neprejdete bez Boha a bez Jezisa . V prvej vas 
Jezis nauci odpustat . V druhej Boh vas otec porazi strach a vy sa mozte opriet v plnej dovere . A 
tretia skuska je skuskou zaco ste ochotny vymenit a zabudnut na svojho Boha a na Jezisa. Sami 
sme velmi krehke a zranitelne duse .Chvala Bohu otcovi a jeho synovi Jezisovi Kristovi Amen  



Ty dívaš sa z neba
11. februára 2018 12:31, Prečítané 1 405x,Nezaradené

Pane, tebe Ďakujem ,
svedomie spytujem,
Za šťastím vidím teba,
ako dívaš sa z neba.
Na naše omyly,
ktoré sme prežili.
Slobodný v myslení,
Poddajný v mámení.
Ďakujem za seba,
za nás aj za teba.

Cnosť v rubrike
8. februára 2018 17:32, Prečítané 1 221x,Nezaradené

Cnosť prislúcha k etike,
a hlavne v politike,
poznať ju v rétorike.
Prečítaš si v rubrike.

 
Kto mení slová v činy,
nezištne ,bez príčiny,
aké sú jeho počiny.

 
Ak sa v tom vyznáš,
Časom pravdu poznáš.
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Všetko sa doznaš,
pravdu a lož rozoznáš.

 
Želám veľa zdaru,
Múdrosti do daru.

Tak páni živio Vám
31. januára 2018 18:46, Prečítané 1 377x,Nezaradené

Tak páni živio Vám ,
po boku vaších dám,
topíte svoju česť v špine,
prašných slov a vo víne.

 
Tak páni živio Vám ,
ešte raz pre Vás zvolám.
Kde je Česť vaša stratená ,
múdrosť a pravda je  zronená.

 
Tak páni živio Vám,
jednu radu pre vás mám.
Česť vaša sa Vám stratí,
no čas nik nenavráti.

 
Živio páni , na vaše,
pozdvihnite čaše.

Kroky
27. januára 2018 10:25, Prečítané 1 054x,Nezaradené

Kroky tvoje kroky,
vedú ťa už roky.
Stále vpred kráčaš,
Späť sa neotáčaš.
Čas rýchlo beží,
tak na čom záleží.
Snáď, to čo je v nás.
Snáď , vnútorný hlas,
ti pošepky napovie.
Možno je , niekto kto to vie.
Snáď ,tvoje svedomie,
Dá ti to na vedomie.
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S Kristom krížik
11. januára 2018 15:51, Prečítané 1 422x,Nezaradené

Dámy a páni ,
dám vám do dlaní,
s Kristom krížik.
Nech ten okamžik,
vyvolá otáznik.
Ktorý ,pripomenie
Božie umučenie.
Ktorý, pripomenie
lásky trápenie.
Pre lásku sa ne-umiera.
Aj takáto je viera.

Maska
10. januára 2018 12:09, Prečítané 1 109x,Nezaradené

Nasadíš si masku,
prekryješ nejednu vrásku.
Si majster pretvárky,
list schovaný do obálky.
Si výťazom na štafete,
v nedopovedanej vete.
Prekvapenie pod pozlátkom,
medzi vlkmi neviniatkom.
No,príde rozpor, príde svár,
a ukážeš svoju pravú tvár.

Kráľ
7. januára 2018 12:54, Prečítané 1 223x, Nezaradené
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Hviezda svieti jasne,
v Betleheme na jasle.
Mudrci to spoznali,
poklonu mu vzdali.

 
Dary mu dali.
Myrhu , kadidlo a zlato,
kráľovské dary zato.

 
Herodes sa zľakol,
na kolená kľakol.
Strachom o moc
vyvraždil všetko hoc,
anjeli prišli na pomoc.

 
Ach ľudský králi,
či sa vám máli,
aby ste sa báli.

Bilbordový dadaizmus
3. januára 2018 12:42, Prečítané 1 244x,Nezaradené

Mením slová na činy,
Nezbavíme sa nikdy viny.
Skúsený ľudia ,úspešný kraj,
pre ľudí že to zemský Raj.
Slušná zmena,
Dobrá odmena.
Spoznaj zdroj krásy,
Zaiste oslovy masy.
Revolúcia v odchyte hlodavcov,
Tak to je ťah predajcov.
Už nie vľavo ani vpravo spolu vpred
Je to dobré oslovíme celý svet.
Ďakujem Vám za dôveru,
zabudnem aj na spreneveru.
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Do nového roku
30. decembra 2017 19:49, Prečítané 1 048x,Nezaradené

Želám do nového roku,
šťastie po vašom boku,
Pohodu a zdravie,
láska nech nezhrdzavie.
Smiech a radosť,
Peniažkov zadosť.
Nech splní sa vám každý sen,
nech prežijete ho cez biely deň.
Od srdca želám Vám 

Vstupenka do neba
27. decembra 2017 14:56, Prečítané 1 215x,Nezaradené

Kúpiš si v raji miesto,
povedzme za dvesto.
Je to dobrá kúpa,
otázka je hlúpa.
Chcel si aj zľavu,
a nejakú zábavu.
Že šťastie máš,
možno ho predaš.
Možno niekomu dáš.
A možno pre teba,
vstupenka do neba.
Môžeš už si byť istí
miesto sa zaistí.

Vianočné sviatky
21. decembra 2017 11:27, Prečítané 1 287x,Nezaradené
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Padá sneh nám potichu,
V sviatočnom nádychu,
Deti už sú na sánkach,
V krásnych radovánkach,
Koláče z kuchyne voňajú,
dni do Vianoc sa míňajú,
Bude že to kopec radosti,
koláče , darčeky v hojnosti,
Už nadišli sviatky svornosti,
Prežime ich v  Božej milosti.

Srdečne zdravím
16. decembra 2017 11:46, Prečítané 1 660x,Nezaradené

Srdečne zdravím ,
tichučko vravím.
Ako sa máte ?
V novom kabáte.
A manželovi sa darí,
niečo sa mi marí.
Som rád, že je zdravý,
,Pardon,že som zvedavý,
Nechcem robiť pletku,
urobiť z toho zápletku.
Pozdravte vášho syna,
Tie reči ,to je bublina?
Neveril som tomu ,
môže sa stať kadekomu.
Dovidenia, pekne sa majte,
A všetkých pozdravte.
Dovidenia…???

Človekom zostaň
14. decembra 2017 17:30, Prečítané 1 357x,Nezaradené

Ľudskú dušu,
vlci kušu.
Kariéra , sláva ,
peniaze dáva.
Zloba a Závisť
plodí nenávisť.
No ty neboj sa boja,
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je iba tvoja.
Ty nepodvoliš,
nedovoliš, nedáš,
svoju nepredaš.
Máš svoju tvár , 
Máš ten dar,
Nepadneš ,neklakneš,
nepodlahneš.
To ťa nezlomí
kolená nepodlomi.
Človekom zostaň,
po boji povstaň.

Padni komu padni
19. novembra 2017 12:27, Prečítané 1 696x,Nezaradené

Padni komu padni,
sviecu zažni.
Musím byť drzí,
trochu to mrzí,
nútiš má k tomu,
dajme tomu.
Padlo Jericho,
ohromné ticho.
Padla Rímska ríša
tvoja skrýša.
Všetko sa mení
vo večnom prameni,
stále premeny.
Nič netrvá večne,
vravím srdečne.
Oheň to spáli do tla
priložím do kotla.
Takto sa žije na tomto svete,
čo je tu večné……

Čo si ceníme
8. novembra 2017 18:34, Prečítané 1 183x,Nezaradené

Z ľudskej cnosti,
býva veľa radosti.
Budeš dobrák od kosti.
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To sa aj dnes cení,
ako obraz v umení,
čo z duše pramení.

 
Ľudia moji milí,
nájdite v sebe sily,
aby ste sa spojili.

Si tu len hosť a dosť
1. novembra 2017 11:55, Prečítané 1 782x,Nezaradené

Pes čo šteká, nepokúše,
márnivé ľudské duše.
Koľko času by bolo treba,
by sa naplnila ľudská potreba.
Jeden , dva , tri životy,
prázdnej ľudskej klopoty.
Hor sa baník do roboty.
Máš, či ešte  ti treba ,
dlho robíš na chleba.
Jarmo nesieš na pleci,
sú to zbytočné veci .
Až raz povieš si dosť,
však na  zemi si len hosť.
Je to pre radosť a dosť.

Bohu patrí vďaka
30. októbra 2017 18:55, Prečítané 1 612x,Nezaradené
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Urobíš v živote čiaru ,
dáš zbohom nezdaru.
Dosiahol si výšiny,
dobré sú tvoje počiny.
Bohu patrí vďaka,
za všetko , čo ťa láka.
Bohu patrí vďaka,
pravda je raz taká.
Boží svet je dokonalý,
popritom je človek malý.
Bohu patrí vďaka,
za tú cestu tuláka.

Relaxačná
27. októbra 2017 16:35, Prečítané 1 210x,Nezaradené

Málo si pila ,
malá morská víla.
Spomienka milá,
Ďaleké lety,
nekonečné svety.
Na nebi nova,
Zase a znova.
Nekonečná diaľka,
milá pozvánka.
Dobrá poznámka.
Večer sa šerí,
kto mi neverí.
Zákon boží,
v nebeskej loži.
Stále platí ,
všetko vráti.
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Ak v živote padneš
19. októbra 2017 15:22, Prečítané 1 344x,Nezaradené

Ak v živote podkneš sa a padneš,
na samé dno si ľahneš.
Vtedy ,  poznáš čo sme zač,
Jeden priateľ  a všetko bedač.
 
Vstaň , podvihni bedrá boľavé,
Vstaň , na svoje nohy túlavé.
Odvaľ , kameň čo  v ceste stojí,
iba čas všetky rany  zhojí,
 
Ďakuj , Bohu človek biedny,
po všetky svoje dni.
Jeho láska ti dodá sily ,
no nezabudni a buť pamätlivý.

Božia milosť
11. októbra 2017 09:23, Prečítané 1 312x,Nezaradené

Otvor z kľudom ďalšiu fľašu,
pravdou zalej svoju času.
Najej si do plna dosýtosti.
Čistou pravdou Božej milosti.
 
Každý deň máš ďalšiu šancu,
spoznať Boha ,tvojho záchrancu.
Tak skús to,spýtaj sa sám seba.
Každý deň máš milosť z neba.
 
No ,rozhodnutia, iba  tvoje sú,
nenáhli sa ,uvidíš čo ti prinesú.
Časom, späť životom sa  pozrieš,
ako žil si, sa ihneď dozvieš.

Príde chvíľa
9. októbra 2017 19:48, Prečítané 1 502x,Nezaradené
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Peniaze majú väčšiu cenu ako človek,
Bože, to jest horšia doba ako pravek.
Príde chvíľa, v ktorej sa najviac cení,
láska ,ktorá vnútri srdca pramení.
 
Ľudia majú k sebe blízko na míľe,
trpkú chuť  majú takéto chvíle.
Príde chvíľa, v ktorej sa najviac cení,
nebyť sám , nič na tom není.
 
Takto ma to na srdci ťaží,
tých  niekoľko kíl závaží.
Príde chvíľa , v ktorej sa najviac cení,
………..,každým dňom sa človek mení.

Zabudni na okamih
24. septembra 2017 15:18, Prečítané 1 626x,Nezaradené

Peniaze , sláva niečo tu pokrivkáva.
Je to posledná prisilná káva,
Diabol Zo svojej moci ti všetko dáva.
Bude to tvoja chvíľa, veľká sláva.
 
Len zavri trochu oči v túžbe po moci.
Zabudni na Boha na okamih hoci.
Mysli na bohatstvo cez deň aj v noci.
Každú minútu odteraz aj po polnoci.
 
Nemyslíš už na nič ,bohatstvu sa tešíš
netušís vôbec , že takto hrešíš.
Bohatstvo je zrkadlo v ňom sa pelešíš.
Vo svojom bohatstve sám si ležíš.
 
 Dám ti radu, zabudni na vidinu,
mysli na Boha a  svoju rodinu.
Mysli na podstatu,jedine to je večné
Vravím ti to zo svojho srdca srdečne.

https://luname.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


Strach
22. septembra 2017 11:22, Prečítané 1 395x,Nezaradené

Strach sa ti do mysli vkráda,
no vieru tvoju neovláda.
By chcel ťa na svoju stranu zlákať,
aby ťa do pasce mohol vlákať.
To jest skúška veľká tvojej viery.
Podišiel k tebe  už zuby cery.
Je to majster, taký vládca,
pochybný klamár a zlý radca.
Pevná viera ťa zachráni.
Pred strachom ťa ochráni.
Modlitba túto silu dáti.
Pominie ,ujde ,niekde sa stratí.
Nepochybuj , pevný buď a v kľude,
odmenou  spása duše bude.

Odpúšťaš
20. septembra 2017 21:25, Prečítané 1 346x,Nezaradené

 
Odpúšťaš , už ani nevieš koľký krát.
Odpúšťaš znovu, aby si mal rád.
Odpúšťaš ,aby si dušu neťažil.
Odpúšťaš ,aby si ďalej dobre žil.
Zbavil sa okovy, čo srdce tak ťaží.
Vymazal spomienku ,čo v mysli leží.
Odpúšťaš , pre svoju dušu dobro činiš.
Odpúšťaš , nikoho nesúdiš a neviniš.
Máš srdce ,ktoré sa nikdy nezlomí.
Máš dušu ,ktorá všetko prelomí.

Božie mlyny
19. septembra 2017 08:42, Prečítané 1 991x,Nezaradené
Životnú cestu celú,
melú mlyny melú.
Krútia sa  kolesá,
blízko sú nebesá.
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V ľudskej koži,
zákon Boží,
svedomie do rúk vloži.
Spravodlivo súdi
všetkých ľudí.
Na onom svete
Sa to dozviete.

Životné preteky
15. septembra 2017 15:40, Prečítané 1 377x,Nezaradené
Denný kolobeh
je rýchly beh.
Ranným behom
hore brehom.
Na to  káva,
Energiu dáva.
Šprintom bežím
potom ležím.
Wi-fi , net a telka
zatváram bielka.
Trať je náročná
hodina polnočná.
A znova…

Rezkým krokom
12. septembra 2017 14:13, Prečítané 1 272x,Nezaradené

 
Rezkým krokom životom kráčaš,
na dôležité povieš to má čas.
Kalendár trháš deň po dni,
čo je dôležité to ty rozhodni.
Míňajú sa minúty ,dni a roky,
robíš čím ďalej  väčšie kroky.
Čo pribalil si do srdca z tejto cesty,
majetky, nič sa tam už nevmesti?
Není času ani miesta
rýchla je tá naša cesta.
V svojom srdci lásku pestuj,
Božiu milosť takto zvestuj.
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Miluj vôkol seba všetkých ľudí
za to ťa nik neodsúdi.

Aj to sme prežili
19. augusta 2017 14:17, Prečítané 1 351x,Nezaradené

Keď sme boli malý ,
Superhrdinov sme nemali .
Nebolo všetko hyper,
aj tak bolo všetko super
Leasing , licencia , hobby
Výdobytky doby.
Internet a telefón
Lietajúci dron
Tak ako časy bežia
veci sa nám menia.

Hyperturistika
3. septembra 2017 14:44, Prečítané 1 262x,Nezaradené

Ak chceš relax trochu kľudu,
Market je otvorený svojmu ľudu.
Parking grátis to je fér,
zľavnené ceny to mi ver.
Hyperturizmus dnes nám frčí,
len psík Dunčo dáko vrči.
Chcel by trochu do prírody,
nahodiť sa do pohody.
Náš Dunčo sa hrozne mýli ,
čo je trendy v tejto chvíli.

Sloboda
14. augusta 2017 16:13, Prečítané 1 267x,Nezaradené

Sloboda si veľká dáma,
no nechodíš nikdy sama.
Morálka ide s tebou
a dobro pred tebou.
Ináč to není možné,
Anarchia príde veľkomožne.
My už sme si zvykli,
plecami sme mykli.
Vo viere sme slabí,
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v myslení chabí.
Slobodný byť by sme chceli,
len aby sme veľa netrpeli.

zo dna zrak je číri
13. augusta 2017 13:32, Prečítané 1 297x,Nezaradené

Zmätené časy,
ľudské masy,
divné hlasy.
Vojna kvíli
v tejto chvíli.
Hodnoty žiadne ,
ľudstvo na dne,
ťažko to sadne.
Strach sa šíri,
život milý
v každej chvíli,
iba zo dna zrak je číri.
V tomto tichu,
zatajenom dychu.
Nárek a prosby,
zažen hrozby.
Dobro nech koná,
všetko prekoná.
Dobro nech príde,
a zlé odíde.

Poznámka : druhá svetová vojna a hrôzy vojny v takých chvíľach si ľudia uvedomia hodnoty

Píšeš cudzím perom
11. augusta 2017 20:21, Prečítané 992x, Nezaradené

Ej , hej , bratku ,
kamaráde Vladku.

 
Píšeš cudzím perom,
ideš správnym smerom.

 
Rozumieš problému,
systému celému.

 
Tvoje slová riadia králi,
čítajú ho aj bedari.

 
Ej , hej , bratku,
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pre teba na pamiatku.

 
Meno Vladku aj smer je náhodné

Slovanské premeny
10. augusta 2017 20:53, Prečítané 1 431x, Nezaradené

Dám si jednu kavu,
vystúpim z davu,
mám trochu obavu,
no zanecham vám správu.

 
Dobro bolo , je a bude,
môžte byť v kľude.
Aj keď vlci už vyjú,
Slovania stále žijú.

 
Spomeňte na časy,
keď ste boli jak vtáci.
Slobodný a silný,
nebuďte mylný.

 
Prišli kati,
čas sa kráti.
Kto to zvráti.

 
Spoznaj tú silu,
zvolaj družinu.
Už nadišiel čas,
brániť sa zas.

 
Poznámka:
Po reakcii uvádzam vychádzal som z histórie národ slovenský v historickom kontexte dlho trpel 
pod nadvládou potom sa zomkol zjednotil je to typicka črtá. Iné národy majú iné črty . 
podotýkam minulosť  trpieť – zomknúť sa no iba brániť sa neútočit . je to historický pohľad preto 
sú v názve premeny Ďakujem za pochopenie

Gény
9. augusta 2017 14:54, Prečítané 1 188x,Nezaradené

Tak ako deň sa s nocou strieda,
tak v človeku radosť a bieda.
Postav sa zoči- voči
v ľudskom kolotoči.
Pohľad do očí.
Bol si aj gardista,
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komunista a kapitalista,
len si nebol idealista.
Je to súčasť tvojho génu,
reakcia na rýchlu zmenu,
no akú to má cenu?

Korupcia
8. augusta 2017 11:42, Prečítané 1 437x, Nezaradené

Korupcia si ako atómová zbraň,
ľudia zaplatia za to daň.
Žijú si na dlh pekne,
každý to vie ,no nik necekne.

 
Majster, predák aj riaditeľ
a možno aj ústavný činiteľ,
predali by svoju vlasť,
len im trochu masť.

 
Za korunku ,za dva ,za štyri,
predali a riadne zapili.
Veď dobrý je ten čo platí,
čo to sa nám stále vráti.

 
Rozpočet sa tratí,
jazdou vlakom na trati,
pomaly sa kráti,
až sa celkom stratí.

 
Ten čo dáva podlo kúpi,
ten čo berie ten je hlúpy.
Každý kto takto činí,
má na tom podiel viny.

 
Ach, milá moja domovina,
čija je to vina,
čas sa vlečie,
krv zo žily ti tečie.
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Judášsky groš
6. augusta 2017 17:05, Prečítané 1 663x,Nezaradené

Koľko ti človek pomohol,
aby si dobre žiť mohol.
Vo viere , že sa zmeníš,
v človeka sa premeniš.

 
Nemal si problém zradiť,
nôž do chrbta vraziť.
Medové reči , opačne činy,
ako sa zbaviš viny?

 
Kuješ pykle , máš svoje plány,
zlo v tebe ťa mámi.
Uplácaš všetkých lstivo,
baziš po zisku dychtivo.

 
Ničíš ľudí pre peniaze,
veľa ti toho nezostane.
Že vraj je iná doba,
aj Judáša posadla zloba.
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Túžba
3. augusta 2017 21:29, Prečítané 1 237x,Nezaradené

Detské činy hravé,
myšlienky zvedavé.
Dobro v hlave,
v Božej sláve.

 
Detstvo je čistota,
detstvo je dobrota.
V detskom svete milom,
živote premilom,
poslaní spanilom .

 
Časom túžba rastie,
v živote to chrastie.
Túžba ti už hlavu múti.
detský svet za zrúti.

 
Nenájde dobro v suti,
oči zavrieť núti.
Za každú cenu
chceš túto premenu,
nádej na zmenu.

 
Kradnes a klameš
pravdu lames.
Z túžby po moci
vznikli otroci,
niet už pomoci,
bezsenné noci.

 
Adam a Eva v raji,
jablko si pod zub dali.
Vyhnaní z raja,
plný túžieb obidvaja.

 
Tak dúfam že si to poznal,
všetkých nás si spoznal.
Zas chceš byť dieťa milé,
časy nech sú zábudlivé.

 
Poznámka : viem nebudete súhlasiť nakoľko túžba je úplne prirodzená  avšak
pohral som sa z myšlienkou z biblie

https://luname.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


Človek má dobro v sebe ( obraz boží, detstvo, neskorá staroba to potvrdzujú) je mu prirodzené a
práve túžby to dobro zatienuju,
zase môžte namietať a čo túžba po láske?
Tvrdím dobro má v sebe čiže láska je jeho prirodzenosť. Sú to iba myšlienky takže sa môžem 
mýliť 🙂
vychádzal som aj z filozofie:
Príklad :
Eva a Adam a ich túžba – Biblia
Fabius Maximus
politik a vojak
„Šťastný je ten, kto pri svojom bohatstve môže vyhovieť svojim túžbam. Oveľa šťastnejší je však 
ten, kto vôbec nemá túžby.“
Miguel de Cervantes
španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 – 1616
„Ak je človek spokojný, nepraje si nič; ak nemá túžby, má všetko.“
Aurelius Augustinus 161
ranokresťanské teológ a filozof 354 – 430
„Túžba je hĺbka srdca. Čím viacej utlmíme túžbu, tým viacej pochopíme Boha.“
Epiktétos
filozof starovekého Grécka 50
„Sloboda sa nezískava splnením túžby, ale odstránením túžby.“

Čo je víno ?
20. júna 2017 10:27, Prečítané 1 553x,Nezaradené

Jedno srdce, duša, telo,
aby to človeka nebolelo.
Svedomie čisté ,
rána hmlisté.
Pokoj v duši,
kdekto tuší.
V čarovnej moci  ,
za Božej pomoci.
Kráčam ďalej ,
vína nalej.
Mimo času ,
ďalšiu fľašu.
Pravda je hmlista ,
dozaista.
Túžba je silná,
predstava mylná.
Bol som blízko,
oblaky sú nízko.
Čo je víno to mi povedz,
len jednu otázku zodpovedz.
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Život konci životom
18. júna 2017 17:32, Prečítané 1 620x,Nezaradené

Život končí životom.
Ty to tvrdíš , ďalší svet neexistuje,
ja mám inú vieru a viem že tu je.
Tak to dokáž.
Presviedčať ťa v tom zmyslu není,
takto je ti ľahšie , nič sa nezmení.
Ako ľahšie?
Preto si si ľahšiu cestu zvolil,
tvoj cieľ je dnes preto si tak volil.
Veď  Žijem teraz.
Aj to , že sa nechceš meniť,
to viem , iné musíš ceniť.
A možno  ten svet existuje.
Ak v dobrom urobíš krok,
bude to tvoj veľký skok.
Prečo je to tak?
Skutočnú pravdu o sebe odkryvaš,
ak by si to vedel , tak ju ukryvaš.

Kolobeh času
7. júna 2017 20:41, Prečítané 1 354x,Nezaradené
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Les zašumel v  slabnúcom mesačnom svite,
obzor sa dvíha , slnce je už na úsvite.
Potok žblnce , ženie sa do doliny,
od samého žriedla do horskej kotliny.
Zašumel les si po ďalší raz,
slnečné lúče opreli sa v skalný zraz.
Do tej chvíle lesom temným,
preniklo svetlo lúčom jemným.
Prvých pevcov slnce budí,
večný kolobeh aj nás ľudí.
Tá chvíľa bude ,, je ,, a už není,
čas neúprosný je , všetko mení.
Zajtra bude ďalšie ráno znovu,
kolobeh – dáva šancu novú.



Cnosť, česť
3. júna 2017 20:39, Prečítané 1 401x,Nezaradené

 

 
Ó , Bože , cnosť – kľúč od dverí,
dáš múdrosť tomu , kto v teba uverí.
Tak aj Pokora k tomu prináleží,
konať dobro na tom tak záleží.
Ak máš to šťastie a štedrosť si našiel,
doprajny si , to ďalej si zašiel.
Tak striedmy si a milymieru,
to už máš tú pravú vieru.
Jedným slovom tvoja česť,
je o tebe tvoja zvesť.

Rímska ríša
28. mája 2017 14:30, Prečítané 1 898x,Nezaradené

 
Ach, ríša Rímska,koľko uplynulo rokov
a koľko ľudstvo odvtedy urobilo krokov.
Dala si ľuďom hry pre zábavu,
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oni radi vstúpia do davu.
Pri každej hre čas rýchlo letí,
život im zbehne  , všetko zletí.
Hry všetko a všetkých delia,
výhru nespravodlivo podelia.
No nádej dajú , nové vzrušenie,
prísľub na výhru, ďalšie túženie.
V bludný kruh túžby silnej,
vojdeš do predstavy mylnej.
Čo môže byť horšie, ak život hrou sa stane,
nikdy ,nikto, nespojí sa – nepovstane.
Aj ríša Rímska rúca sa,
keď falošne veľa hra sa .

 
Otázka: Chcete stať na strane víťazov alebo …

 





Život trocha inak
26. apríla 2017 23:00, Prečítané 1 278x,Nezaradené

Protiklady
Ako deň a noc,
tak dobre a zle taktiež tak
na zemi má vše moc
všetko má orla a znak

 
Je to azda čary mary
alebo zámer, účel snáď
týchto , ktoré tvoria páry
poriadok v tomto treba mať
Tak skúsme popremýšľať Ďakujem

 
Kto koho vlastne stvoril

 
Je to prostá , pravda odveka ,
že Boh stvoril človeka.
Ak si myslíš človek ,že si sám
zo srdca ti radu dám.
V evolučnej krivke beží fráza ,
nemal by si sviatky a deda mráza.
Vedec myslí ,až si hlavu pari
človeku sa v prírode veľmi darí.
Vyvíja sa všetko toje isté
kto stvoril opicu ,to je hmlyste.

Zrkadlo
23. mája 2017 21:16, Prečítané 1 265x,Nezaradené
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Lúka , kvety , zelená tráva ,
vtáci letia, motýľ krídlami máva.
A ja v tej tráve tíško ležím,
svojím životom v spomienke bežím.
Koľko to času, čoby chvíľka maličká,
beží rýchlo – tiché slovíčka.
Ležím a dívam sa na oblohu,
premýšľam trochu o Bohu.
Myseľ má priamo postaví,
zrkadlo duši nastaví.
V srdci hrejivý pocit, myseľ pokojná,
odhodím rozum,duša je spokojná.
Nič nečakám, nemyslím na nič,
už sa ženie citou pohonič.
Krásne prázdno v súzvuku a kľude,
pocitom dobra naplnené bude.
Ale už hneď musím ísť ,
na zemský svet musím prísť.

Dobro I.
11. mája 2017 11:22, Prečítané 1 191x,Nezaradené

Dobro , ,dobro,, ty si cesta naša spása,
iba s tebou , prežiť dá sa.
Aký cieľ má dobro?
Najvyššiou ideou , cieľom bytia ,
je dobro , vrchol žitia.
Prečo práve dobro?
Dobro dáva pokoj duši, nebesky,
aj keď žije život pozemský.
Niekedy sa to nezdá?
Je to preto, že ťa klame a veľmi veľa,
veru ,hmota ťa ma za priateľa.
Najvyššia idea a viera?
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Viera ak je správna ,, pravá,,
to isté tebe dáva.
Ako viem , čo je dobro?
Každý človek , dušu má ,
ona ti tu radu dá.
A ak urobím inak?
Výčitka ozve sa , časom znova,
nie je to vec žiadna nová.
Je to svedomie?
Áno , v živote prídu chvíle,
keď, spomienky sú veľmi živé.

Venované profesorovi filozofie , ktorý evokoval spomienku Ďakujem.

Dobro II.
14. mája 2017 18:31, Prečítané 1 272x, Nezaradené

Sťa ruža v sade  v plnom kvete,
tak dobro je najviac v nebeskom svete.
V múdrych knihách skoro všade.
Nájdeš cestu odkiaľ kam a kade.
Zistíš v riadkoch o dobre krásne slová.
Skutky dobra , opakujú sa zas a znova.
Nenájde pravdu v písme človek nesúci,
zdá sa mu smiešny a metuci.
Dobrý kráľ veľa dáva svojmu ľudu,
no zlý len smútok a veľa bludu.
Láska je len dobra časťou,
balzamom, hojivou masťou.
Dobro je krásou, láskou, citom,
zmyslom, hodnotou s nádherným pocitom.
Duša dobro miluje a po ňom baží,
je to zákon , zmysel Boží.
Číra je dobrého človeka myseľ,
no stratenému , to nedá žiaden zmysel.
Ver mi ,v  deň tvojho súdu
dobro hodnotiť na ňom budú.

Dobro lll.
20. mája 2017 15:14, Prečítané 1 487x,Nezaradené

Všade to takto chodí,
z dobra sa vše živé rodí.
Zrodí a pretrváva večné veky,
od počiatku až naveky.
Dobro , dá sa cítiť, máš na to zmysly,
je to príjemné , vieš čo mám na mysli.
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S pocitom dobra sa ľahšie žije,
preto tak je , dobro prežije.
V nebeskom svete sa dobru všetko rovná,
je to pocit, čomu nič sa  nevyrovná.
Ak zlé zanechaš a dobre ponesieš,
svoj podiel v taký svet donesieš.
V ,, rozprávke,, sú všetky zvesti.
Je to vymysel? Sú to povesti?
Spýtam sa ťa takto priamo,
máš radšej peniaze? To je mi známo.
Ach , človek , raz si hore a dlho dole.
Prečo? Nemáš nič lepšie na obzore?
Národ ak nekoná dobro , sám sa zhubí,
všetko zničí, vojde do záhuby.

Pravda
9. mája 2017 22:35, Prečítané 1 407x,Nezaradené

Pravda je veru , ktovie aká?
Raz je taká , inokedy onaka.
Je ako život žity ,
chvíľu dobre , chvíľu zlé prežitý.
Niekedy ti srdce rani ,
Čoby ! Celu dušu zraní.
Inokedy rany hojí,
dobre s dobrým spojí.
Občas klamna zdá sa byť ,
ako s pravdou dá sa žiť?
Potom zrazu jak jasná hviezda,
číro- číra , ani sa to nazda.
Rada schovávačku hrava ,
no nieveľmi rada prehráva.
To ľudia dajú pravde dobrú skrýš,
schová sa za slová , ako malá myš.
Pravda o Bohu je najviac odkrytá,
no zdá sa byť dobre ukrytá.

Čakanie na zazrak
7. mája 2017 23:09, Prečítané 1 960x,Nezaradené

21 rokov som žil s pokorou,
v hojnosti , aj s chudobou.
21 rokov som mal túžbu , veľký sen….
Celý čas som čakal na zázrak,
no nikde nič , žiaden náznak.
boli chvíle aj veľmi ťažké….
Nestrácal som svoju vieru,
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Pána Boha ctil som , lásku moju.
náhle sa všetko udialo samo….
Ďakujem ti Pane Bože , za zázrak tvoj,
naplnil si celkom život môj.

Laska
4. mája 2017 21:42, Prečítané 1 526x,Nezaradené

Čo že vlastne , to je ?
Taká veru je láska hodnota,
je lepšia ,jak ľudská prázdnota.
Či v tebe je ?
Niekde v hĺbke srdca a či duchu,
oblečená v nádhernom rúchu.
Prečo?
Ak miluješ ,tak to za to,
že ťa Pán Boh stvoril na to.
Koho?
K rodičom,sestre , blížnemu,
láska sa páči každému.
A ešte?
Aj psík,mačka , či iné zviera,
má rado lásku,neodopiera.
A to je všetko?
Celým svetom láska prúdi,
carokrasna pre nás ľudí.
Na čo tu je?
Vrchol lásky, krajší jak ranné zore,
spojí všetky rieky v jedno more.
A čo spája?
Muža , ženu veľkou silou
spojí láskou veľmi milou.
Opačne spája?
To opačne v jedno spojí,
nik to už nerozdvoji.
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Premrhany zivot
1. mája 2017 21:52, Prečítané 1 569x,Nezaradené

Dnes zarobím , stačí malý trik
trochu klamstvá , žiaden očný tik.

…a poďme!!!!
Mňa netrápia medziľudské vzťahy,
mám ja na ne overené ťahy.

….. žijem rýchlo!!!!
Mne ide karta ,mne sa darí,
som šikovný , nezdá sa Vám vari?

….to je paráda!!!
Riešim seba, mám v tomto jasno,
ak to treba , kričím hlasno.

….karma je zdarma!!!
Všetko prispôsobím svojmu cieľu,
aj do kostola zájdem v nedeľu.
************************************

…..brzdi
Veru , veru porozmýšľaj chvíľu,
a pohladaj spomienku milú.

…..ešte spomal
Počkaj , počkaj milý synu,
niekto iný má natom vinu?

….teraz zastane
Obzri sa a ukáž , čo za to stojí,
čo pred Bohom obstojí.

 
 
Ospravedlnujem sa  irónia osudu? Dúfam, že nie  🙂

Cesta tulaka
1. mája 2017 11:14, Prečítané 2 248x,Nezaradené

Šiel som ako tulák s palicou,
jednou, druhou, treťou ulicou.
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Cestou – nevestou, kopcom-dolinou,
došiel som sveta koniec s veľkou hlbinou.

 
Na tom konci koči stál,￼￼
ja vše hmotné ,za prevoz som mu dal.

 
Rýchla cesta, čoby blesk ,
vôkol seba biely lesk.

 
V kraji novom vítali má stráže ostražite.
S kade ideš? A čo máš prežite ?

 
Žiadnu vetu ,slovo, nevyslovil nik
všetko rozumiem , čo to!? Naky trik?

 
Myšlienka je jazykom v tomto svete,
neobehne ju klamstvo, spomeniete.
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