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Verš pre zbor na rok 2012
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

Tvárou v tvár Pravde
Aj my kresťania zažijeme sem – tam nejaký ten paradox. Zahoríme túžbou po
bezvýhradnom nasledovaní Krista, na druhej strane si však chceme ponechať niektoré
naše „hračky“, bez ktorých nechceme žiť. Chceme, a zároveň strašne nechceme, poznať
o sebe pravdu.
Tak napríklad pravdu o našom tele. Keď ste sa naposledy postavili na váhu,
uspokojilo vás to, čo ste zistili?
Problém s váhou je v tom, že výsledok je ťažké akokoľvek obísť... a veľakrát sa nám
pravda, ktorú nám váha o našom fyzickom stave odhalí, nepáči.
Máme snahu oklamať zrkadlo – zafarbíme si vlasy, vyhladíme vrásky, použijeme
rôzne vyživovacie masky, len aby ten obraz v zrkadle vyzeral lepšie.
Avšak váha a zrkadlo nám poskytujú informácie o realite.
Môžeme sa ich snažiť oklamať, ale keď im dovolíme – odhalia nám pravdu.
Podobne aj každý z nás potrebuje, aby nám niekto hovoril pravdu – a práve
spoločenstvo veriacich by malo byť miestom, kde sa môžeme bez okolkov postaviť na
váhu.
- Ty a ja potrebujeme ľudí, ktorí nám povedia pravdu o našom srdci.
- Každý z nás má slabé stránky a tzv. slepý uhol a potrebujeme niekoho, kto by nás
varoval, keď možno schádzame zo správnej cesty.
- Potrebujeme niekoho, kto nám pomôže klásť si otázky o našich motívoch
a stavoch svedomia.
- Potrebujeme niekoľko ľudí, ktorí nám budú hovoriť pravdu, pretože máme
neuveriteľnú schopnosť pravdu popierať a žiť v klamstve.

Mnohí z nás nikdy nepožiadali iného človeka, aby mu hovoril pravdu – z rovnakého
dôvodu, prečo váhame stúpiť na váhu: bojíme sa toho, čo by sme sa o sebe mohli
dozvedieť.
Čo keby pravda o mne bola príliš bolestivá..., čo keby som ju neuniesol?
Ježiš sa na to díva celkom inak. Povedal: „Poznáte pravdu a pravda vás
vyslobodí.“
Spomínate si na čas, keď ste sa prvýkrát osobne stretli s Bohom? V ten deň, keď ste
sa stretli so živým Bohom, to bola jedna z najväčších konfrontácií vášho života, kde ste sa
postavili nadvláde hriechu a vyhlásili mu vojnu s tým, že do vášho života vstupuje iný
Kráľ... Verím, že medzi iným z vašich sŕdc zazneli aj slová typu – „Bože, prosím ťa,
odpusť mi moje viny!“ K tomuto je totiž nutné dôjsť, keď sa stávame novým stvorením –
musí dôjsť k stretu s naším vlastným hriechom.
Ani Biblia sa nestráni konfrontácie, a vlastne úplne prvá konfrontácia sa začína
Božím prehlásením: „Adam, kde si?“, a pokračuje podobnou otázkou Kainovi: „Kde je
tvoj brat Ábel?“ Takto Boh konfrontuje svoj ľud s hriechom v celej Biblii i skrze svojho
Syna Ježiša Krista (napr. Samaritánku), čoho výsledkom bola neraz zjavená Božia sláva
(žena uverila v Mesiáša a s ňou množstvo ľudí z mesta), ako aj samotná záchrana človeka
(budúci učeník Peter po zázračnom rybolove padá k Ježišovým nohám a volá: „Pane,
odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.“ Mt 5, 8)
Cieľ ako aj výsledok biblickej konfrontácie smeruje k tomu, aby bol Boh
oslávený a ľudia v konfrontácii uzdravení či zachránení.
V čase, keď sa ľudia schádzali v skupinkách pod vplyvom Johna Wesleyho v období
vzniku metodizmu v Anglicku, museli byť voči druhým zúčtovateľní. Nazývali to
„dohliadať jeden na druhého v láske“.
Pokiaľ chcel človek vstúpiť do spoločenstva, musel odpovedať na rad otázok
o vzájomnej zodpovednosti, ako napr:
- Má nad vami vládu akýkoľvek hriech?
- Chceli by ste, aby vás niekto upozorňoval na vaše nedostatky?
- Priali by ste si, aby sme vám povedali všetko, čo si myslíme, čoho sa u vás
obávame, čo sa o vás dopočujeme?
Čo si myslíte, ako inak by vyzeralo naše spoločenstvo veriacich, keby sme sa riadili
takýmito Wesleyovskými zásadami? Čo si myslíte, ako inak by vyzeral náš život, keby bol
preosiaty Kristom? Čo si myslíte, akou zmenou by prešli naše zbory, keby mal každý z nás
človeka, ktorý by mohol vidieť pod pokrievku?
Požiadali ste už niekedy niekoho, aby vám povedal a hovoril o vás pravdu?
Miroslav Mišinec

Vďakyvzdanie
Stvoriteľ neba i zeme! Zasľúbil si, že dokiaľ bude trvať zem, sejba ani žatva, leto ani
zima, deň ani noc nikdy neprestanú. Ďakujeme Ti, že tento múdry stvoriteľský poriadok
stále trvá a je zárukou Tvojho požehnania pre udržanie života na zemi. Bohato
požehnávaš zem, vydáva úrodu a nasycuje všetko tvorstvo.
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Tvoja otcovská starostlivosť o miliardy ľudí, nespočetné zvieratá, vtáctvo a ryby
prevyšuje našu chápavosť. V úžase sa skláňame pred Tebou a ďakujeme Ti za všetko
stvorenstvo. Prosíme Ťa však, aby si nám dal nesebecké srdce, čo by sa rozdelilo s Tvojimi
darmi, neľutovalo nič, čo môže pomôcť blížnemu v jeho núdzi alebo nešťastí. Všetko, čo
máme, máme len od Teba, a preto tak nám daj nakladať s Tvojimi darmi, aby sme ako
dobrí šafári dobrodení od Teba prijatých mohli raz pred Tebou vydať počet zo šafárenia.
Prosíme tiež o citlivé a múdre zaobchádzanie s prírodou, aby sme ju neznečisťovali
a neničili, ale radšej zveľaďovali, a tak Tvoj dar čistej prírody zachovali aj našim
potomkom ako prejav našej lásky k Tebe a vďaky za nesmierne dobrodenia. Zachovaj
plodivosť zeme, riek a lesov pre česť Tvojho svätého mena.
Amen.

Deň modlitieb za pokoj Jeruzalema
Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú!
Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch!
Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Pokoj v tebe!
Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.
(Žalm 122, 6-9)
Srdečne vás pozývame zúčastniť sa spoločných modlitieb dňa 7.10.2012 o 16:00
hod. v našom zhromaždení.

Naši jubilanti
1.10.
2.10.
13.10.
23.10.
25.10.

Roška Samuel
Szépová Eva–Ľudmila
Kráľová Judita
Kráľ Miloslav
Pavliš Ivan

„Hospodinov zákon je dokonalý, občer stvuje dušu.
Hospodinovo svedectvo je spoľahlivé, neskúseného robí
múdrym.
Hospodinove nariadenia sú správne, srdce napínajú
radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva
svetlo.“
Žalm 19, 8-9
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