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Zamyslenia 20. – 26. 3. 2011
Deň
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Téma
Deti Božie
Dieťa v svete dospelých
Dieťa, ktoré vládne
Koho Boh počuje
Ježiš a uzdravenie dcéry
Elizeus a uzdravenie syna
Tehotná žena na nebi

Verše
1 Jan 2:1-6
2 Kr 5:1-6
Iz 9:1-6
Gen 21:8-21
L 8:40-56
2 Kr 4:8-37
Zj 12:1-18

Pôstne obdobie ako inventúra našich vzťahov
Vždy štyridsať dní pred Veľkou nocou sa kresťania postia. Tak ako bol Ježiš štyridsať dní
pred svojou verejnou službou tríbený na púšti, tak aj kresťania sa snažia odbúrať vo
svojom živote aspoň na čas prebytočné vecí a sústrediť sa na to, čo je skutočne podstatné.
Tento rok by sme sa takto chceli v pôstnom období spoločne zamerať na naše vzťahy.
Žijeme vo svete, kde starý štýl života nevyhnutne ustupuje novým spôsobom. Tak ako sa
odbúravajú hranice, ktoré nás zväzovali, ale aj chránili, tak viacej zápasíme s tým, ako byť
vnútorne poctiví a verní v novonadobudnutej slobode, čo sa možno najviac odráža práve
v našich vzťahoch. Ako zostať verný v manželstve, keď sa inštitúcii manželstva nedostáva
zďaleka takej podpory ako v minulosti? Ako pomáhať našim deťom na ceste k dospelosti
a pritom rešpektovať a podporovať ich slobodné vyjadrenie? Ako sa tvorivo rozvíjať ako
človek, no zároveň sa obetovať v službe druhým?
Veľa otázok a veľa hľadania. Také by mali byť aj naše kázne na ranných bohoslužbách
v pôstnom období. Mali by prinášať nielen pohľady z Biblie, ale aj naše skúsenosti, možno
chyby a otázky v kľúčových vzťahoch nášho života. Témy ako „vzťah k rodičom, deťom,
partnerom, k sebe samému“ bude dopĺňať biblické čítanie na každý deň, kde by každý
mohol skúmať svoje srdce vo svetlo toho najjasnejšieho zrkadla. Pozývam vás teda na túto
„inventúru našich vzťahov“ predtým, ako nastane veľká noc a ešte väčšie ráno.
Josef Sýkora

