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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

Moje a tvoje skutočné priority
Prelom roka je časom na hodnotenie a tiež urobenie rozhodnutí, ktoré
pre nás vyplynuli z pravdivých pohľadov na život za nami. Keď hodnotím
môj posledný rok, zdá sa mi, že to bol zrejme rok najväčších zmien. Čo bol
dôvod? V rámci kurzu vodcovstva som mal napísať, čo sú moje priority.
A tak som postupne písal: Pán Boh, manželka, deti... Nasledujúca úloha
však bola zobrať si diár a pozrieť sa, ako môj diár tieto priority
v poslednom období odrážal. Dopadlo to veľmi zle. Uvedomil som si, že
buď musím zmeniť to, čo hovorím o mojich prioritách, alebo musím
s Božou pomocou začať meniť spôsob života tak, aby viac tieto
priority odrážal.
Kedysi dávno som počul príbeh o učiteľovi, ktorý doniesol do triedy
veľký sklenený pohár a začal do neho vkladať väčšie kamene. Keď ho
naložil tak, že sa už doňho žiaden veľký kameň nezmestil, spýtal sa
študentov: „Zmestí sa do pohára ešte niečo?“ Po zápornej odpovedi vybral
vrecko s hrubým štrkom a postupne dosypával. Po zopakovaní otázky
študenti tušili trik a tak odpovedali kladne. Učiteľ im prisvedčil a vybral
vrecko s jemnučkým pieskom. Keď skončil, spýtal sa študentov: „Viete, čo
som vám chcel povedať? Ak nevložíte do pohára na prvom mieste veľké
kamene, na záver ich tam už nedostanete. Tak je to aj s našimi prioritami.
Dajte prvé veci na prvé miesta a ostatné naplánujte okolo toho.“

V zásade som si uvedomil, že ak venujem tomu, čo hovorím, že je pre
mňa najdôležitejšie, len posledný zvyšok času (niekedy ani ten mi nezvýši),
a nie prvý a najlepší čas, v skutočnosti to nie je moja priorita. Súčasne som
si uvedomil, aké ľahké je žiť život v presvedčení, že niečo je pre mňa
dôležité alebo dokonca kľúčové, ale môj život hovorí o niečom inom.
Bolo pre mňa prekvapením pri čítaní proroka Jeremiáša, ako často
Boh hovorí Izraelu s istou modifikáciou niečo veľmi podobné: „... a svedčil
som až do tohto dňa vstávajúc skoro za rána a svedčiac a hovoril som:
Počúvajte na môj hlas!“ (Roháčkov preklad: Jer 11, 7; 7, 13; 25, 3-4; 26,
5; 35, 14-15). Uvedomil som si, že pre nášho nebeského Otca sme my
prioritou a využíva hneď od rána príležitosť byť s nami, osloviť nás,
načúvať nám. Toto bolo prioritou pre Pána Ježiša - vstať skoro za rána
a osamote tráviť čas s Otcom a to aj po veľmi náročnom dni (Mk 1, 35, J 8,
1,2). Musel som si položiť otázku: „Ako svoje rána trávim ja?“ A tak som
začal pomaly meniť čas, kedy chodím spať, čas kedy vstávam, čas kedy si
čítam Bibliu, čas kedy sa venujem svojej manželke, svojím deťom, cvičeniu.
Samozrejme, že to znamená „odtrhnúť si od úst“ iné veci a hlavne
sledovanie televízie v neskoršom čase. Učím sa vymieňať jeden a pol
hodiny najhoršie využitého času za jeden a pol hodiny skvelo využitého
času.
Prajem sebe i Vám, aby bola našou skutočnou realitou aj v tomto
roku žalmistova prax: „Predstíham svitanie a volám pokorne; očakávam
na tvoje slovo“ (Ž 119, 147).
Tomáš Kriška

Potom, keď spoznávame Boha ako toho, ktorý nás miluje, pomáha
nám a dáva silu prechádzať každou situáciou života, pozýva nás k tomu,
aby sme sa učili:
a) Potrebujeme sa učiť pokore
Keď teda prijímame svoj život ako dar od Boha, uvedomujeme si, ako
sme závislí na Božej dobrote. Spoznávame, že bez Božej ochrany a pomoci
sme veľmi zraniteľní. To nás vedie k pokore a modlitbe.
b) Potrebujeme sa učiť vďačnosti za život
Keď prijmeme a uznáme, že život je dar od Boha, potom začíname
Pánovi ďakovať. V takomto postoji vďačnosti potom dokážeme prijímať
nielen dobré a radostné veci, ale aj životné skúšky. Budeme rozumieť
tomu, že aj ťažké veci nás vedú bližšie k Bohu.
c) Potrebujeme sa učiť zodpovednosti
Pokiaľ prijmeme, že život je dar od Boha, potom sa prirodzene
budeme učiť žiť svoj život s vedomím zodpovednosti pred Bohom. Potom
už nie je jedno, čo s Božím darom urobíme. Začneme sa pýtať, čo od nás
Boh očakáva a ako nás chce viesť. Učíme sa život prijímať ako jedinečnú
príležitosť, ktorú nám Boh dáva. Život je veľký a vzácny dar od Boha.
Na záver niekoľko veršov na zamyslenie:
Lk 10, 27; Mt 6, 33; 1Jn 4, 10; Kaz 3, 11-12; 1Kor 10, 13
Miroslav Tóth

Život ako dar
Skús sa na chvíľku zastaviť. Poď, spoločne premýšľajme nad životom.
Život a čas dostávame všetci zadarmo. Sú to vzácne hodnoty, ale neraz s
nimi hospodárime tak, ako keby nemali žiadnu cenu.
Ako ho teda vnímame a žijeme? Pre mnohých je život iba ako pokus
či experiment. No sú medzi nami aj takí, pre ktorých je život iba
bremenom. Ako kresťania však veríme, že život nie je iba výsledkom
náhody či biologickej nutnosti, ale že je to obrovský Boží dar. Veríme, že
ľudia sú stvorení Bohom, ktorý má pre ich životy pripravený plán. Život
každého človeka má zmysel. Každý je v Božích očiach dôležitý a jedinečný.
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Naši jubilanti
4.2.
8.2.
12.2.
21.2.

Bognár Tibor
Dinková Júlia
Praženica Ján
Pavlišová Mária

„Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň
súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom
majú útočisko.“
Nah 1, 7
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