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Verš pre zbor na rok 2015

Lebo oči Hospodina pozorujú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom
plne oddaní.
2. Kronická 16, 9

REFERENDUM V TVOJOM SRDCI
Určite ste v posledných dňoch zachytili rôzne názory na pripravované
referendum, jeho obsah, zámery… Sociálne siete sú zahltené diskusiami,
ktoré ako keby viazli v akejsi hmle. Otázky referenda rozdeľujú spoločnosť
na niekoľko táborov, dokonca aj medzi kresťanmi. Ako otočiť túto
situáciu na Boží zámer tak, aby bez ohľadu na konečný výsledok referenda
bolo referendum užitočné pre náš národ?
Modlili sme sa za celú túto situáciu a na základe týchto modlitieb
chceme pozvať kresťanov na Slovensku k “REFERENDU V MOJOM
SRDCI”. Skôr ako ktokoľvek pôjde na referendum, skúsme vyjadriť svoj
názor pred Bohom a sebou samým.
Nemravnosť v našej spoločnosti je tak rozšírená a akceptovaná, že
neobchádza ani kresťanov. Ak si dáme ruku na srdce, každý z nás je do
nemravnosti istým spôsobom namočený. Niekto menej, niekto viac.
Vinníci za mravný úpadok v našej spoločnosti nie sú len tí na druhej strane
- aktivisti LGBTI a liberálne zmýšľajúci ľudia, ale aj my, kresťania, ktorí
robíme kompromisy s nemravnosťou vo svojich srdciach.
Ak cirkev, kresťania, začnú referendum svojím pokáním –
REFERENDOM VO SVOJOM SRDCI, len vtedy môžeme očakávať, či
sa nad našou krajinou náš Všemohúci Boh Otec nezmiluje.

Máme ešte niekoľko dní do referenda. Vyzvite ľudí, seba nevynímajúc, k
pokániu. Pretože ako kresťania sme prví, ktorí máme čo vyznávať, a
poslední, ktorí sme bez viny. Následne sa môžete modliť za Slovensko, za
Božiu cestu pre referendum a žehnajte tým, ktorí nás osočujú, hoci aj
neprávom. Modlite sa s láskou za tých, ktorí nenávidia cirkev, ktorí ničia
Božie hodnoty, lebo rovnako ako my, aj oni potrebujú Božiu milosť.
Ako pomôcku môžete použiť tento text pokánia:
- Vyhlasujem že odmietam akúkoľvek nemravnosť vo svojom živote, vo
forme sledovania akýchkoľvek nemravných médií, vo forme myšlienok,
slov a nemravných skutkov samých.
- Nebeský Otče, prosím, aby si mi odpustil hriechy nemravnosti, pre
ktoré som sa doteraz otvoril a tak som znečistil svoje vnútro.
- Odpusť mi, že som nemravnosť vpustil do svojho srdca cez: postoje,
myšlienky, oči, ústa a nemravné skutky samotné…
- Prosím ťa, Otče Nebeský, očisť moje - postoje, myšlienky, oči, ústa…
a daj mi silu zachovať si čistotu.
- S Božou pomocou sa zriekam nemravnosti akéhokoľvek druhu,
nechcem ju viac vpúšťať do svojho života, zriekam sa skutkov, ktoré by
ma mohli viesť k nemravnosti.
Následne by sme mali odstrániť a zničiť akékoľvek vlastné veci v
domácnostiach a na pracoviskách, ktoré nás vedú k nemravnosti.

„V histórii to bolo skoro vždy naopak: veľmi často boli prenasledovanou
menšinou Židia. Židovský národ veľmi dobre vie, čo sa môže stať, keď
svet mlčí.“ (Slovo z Jeruzalema 3/2014, s.9).
Ronald S. Lauder spolu s výkonným riaditeľom ICEJ (Medzinárodné
kresťanské
veľvyslanectvo
v Jeruzaleme)
Jürgenom
Bühlerom
a spolupredsedom Empowered 21 Williamom Wilsonom 13.10.2014
napísali Spoločný otvorený list svetovým vodcom. Okrem iného sa v ňom
uvádza: „Dejiny cirkví na Blízkom východe sú dlhé a vzácne. Tento región
bol kedysi kolískou kresťanskej viery. Ešte pred sto rokmi bolo 20 %
obyvateľov Blízkeho východu kresťanského vyznania. Dnes sa obávame,
že tieto náboženské skupiny čoskoro úplne zmiznú z mapy Blízkeho
východu. Zasluhujú si, aby sme ich osudu venovali neodkladnú
pozornosť.“ Listom vyzývajú všetkých vodcov západných demokracií, aby
spoločne čelili tomuto problému pevným diplomatickým postojom voči
tým krajinám, ktoré dovoľujú, aby nábožensky motivované
prenasledovanie kresťanov pokračovalo. (Slovo z Jeruzalema 4/2014, s.21)
Modlime sa za našich prenasledovaných bratov a sestry, aby vytrvali vo
viere, ako aj za svetových vodcov, aby ak dá Pán, mali odvahu, múdrosť
a silu zakročiť v prospech prenasledovaných kresťanov tak, ako vedia
zakročiť v prospech iných ohrozovaných skupín ľudí.
Andrea Balážová

Slavo Poloha (kaz. CB v BB)

KTO SA POSTAVÍ ZA KRESŤANOV?
Krajiny na Blízkom východe a v strednej Afrike prichádzajú o celé veľké
kresťanské komunity, ktoré tam po stáročia žili v mieri. Teroristická
skupina Boko Haram len v roku 2014 uniesla a zavraždila stovky
kresťanov. Počas viac než tri roky trvajúcej občianskej vojny bolo
vyhnaných zo Sýrie pol milióna arabských kresťanov. Kresťania sú
prenasledovaní a zabíjaní od Libanonu po Sudán.
Všeobecná ľahostajnosť voči ISIS (Islamskému štátu v Iraku a Sýrii), jej
masovým popravám kresťanov a smrteľnej nenávisti k Izraelu nie je len
nesprávna: je nemravná.
Predseda Svetového židovského kongresu Ronald S. Lauder verejne
sľúbil, že tak, ako nebude mlčať k rastúcej hrozbe antisemitizmu v Európe
a na Blízkom východe, nebude ľahostajný ani k utrpeniu kresťanov:
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Naši jubilanti
4.2. Bognár Tibor
8.2. Dinková Julka
21.2. Pavlišová Mária

„Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred
úzkosťou, plesaním nad záchranou
obklopíš ma. Sela.
Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po
ktorej kráčať máš, radiť ti chcem
a moje oko bude bdieť nad tebou.“

Žalm 32, 7 - 8
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