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Na ceste domov
Ako cestovať bezpečne

Tohtoročné materiály MT pripravili:

Na ceste domov: Ako cestovať bezpečne
Drahí modliaci sa bratia a sestry z Evanjelických Aliancií,
Kde je váš domov? Čo vás napadne keď počujete toto slovo? Nádnerné miesto plné …? Čo vytvára skutočný domov?
Mne prídu na um v prvom rade ľudia, až potom miesta.
Bol som na miestach, kde bolo veľa mojich fyzických potrieb hojne uspokojených, ale tieto miesta vôbec neevokovali
pocit domova, pretože atmosféra bola ťažká, plná smútku alebo hnevu, napätia a podobne.
Inokedy som bol na miestach, kde bolo poskytnuté iba minimum, ale kde bola atmosféra teplá, príjemná, radostná,
pohostinná a milujúca. Tam som sa okamžite cítil doma. Bolo to uvoľňujúce a cítil som spolupatričnosť s ľuďmi.
Úžasné prostredie je príjemné, ale sú to ľudia a vzťahy, ktoré evokujú pocit domova.
V Biblii je toľko príbehov o domove. Niektoré z nich spomenieme počas tohto týždňa modlitieb. V tejto chvíli chcem
len pridať niekoľko myšlienok: Ježiš nazýva ľudí, ktorí ho nasledujú, jeho rodinou. Hovorí svojim učeníkom, že svet
bude vedieť, že sme jeho učeníci, keď sa navzájom milujeme. To, čo ľudí priťahuje, sú vzťahy. Keď sa táto láska, o
ktorej hovorí Ježiš, uvedie do praxe, budeme sa vo svojom fyzickom aj duchovnom prostredí cítiť ako doma.
Tu na zemi budeme mať skúsenosti z pocitu domova, pocit spolupatričnosti. Sme povolaní usilovať sa o to
v maximálnej možnej miere, či už v našich súkromných domovoch alebo v cirkevnej komunite. Oba obrazy sú
obrazom nebeského domova. Ten nebeský domov v konečnom dôsledku dokonale naplní všetky naše túžby.
Mnoho miestnych zborov a cirkví v Európe využíva tento týždeň modlitieb ako príležitosť na usporiadanie spoločných
modlitebných stretnutí, ktoré by sme radi podporili. Tu je niekoľko návrhov, na ktoré by ste mali pamätať pri
plánovaní:
1. Uistite sa, že sú pozvané VŠETKY protestantské cirkvi a zbory a sú súčasťou vašich modlitebných
zhromaždení. Vynaložte ďalšie úsilie, aby ste oslovili aj cirkvi migrantov. Máte rómske zbory, ktoré by ste
mohli pozvať?
Ak zhromaždenia urobíte ako spoločnú akciu, vaša jednota bude bohatšia a rozmanitejšia.
2. Je vždy bohatšie zažiť udalosti na rôznych miestach, nezabudnite na tie menšie zbory. Každé miesto je iné a
dodáva farbu vašej jednote a spoločnej ceste.
3. Ako môžete prakticky vyjadriť obrovskú rozmanitosť vo vašej krajine? Dávate rozmanitosti priestor? Otváranie
sa, vytváranie priestoru dodáva prekvapivé perspektívy jednoty.
4. Je vaša udalosť relevantná a príťažlivá aj pre mládež? Odporúčame vám, aby ste umožnili účasť mládeže, a
dokonca vám mohli pomôcť s plánovaním a prípravou. Jednota a spoločný cieľ naprieč generáciami je pre
cirkev je skutočne dôležitá.
5. Naplánujte kreatívne, relevantné a príťažlivé modlitebné stretnutie. Znova skontrolujte, že má čas na modlitbu
dostatok priestoru v programe.
6. Žiadame vás, aby ste zachovali rodovú rovnováhu. Spolupracujú muži aj ženy na vytvorení programu, ktorý
pomôže vyjadriť rozmanitosť?
Boh stvoril rozmanitosť a teší sa, keď cirkev vyjadrí túto rozmanitosť v jednote.
7. Zvážte budúcnosť. Predstavte si, ako táto udalosť rastie v priebehu rokov. Ako môžete vytvoriť tohtoročné
modlitebné udalosti spôsobom, ktorý pritiahne ľudí späť a prinúti ich, aby so sebou priviedli svojich priateľov?
Boh nás požehnal mnohými spôsobmi, ako ho uctievať! Nech je tento modlitebný týždeň oslavou tejto príležitosti!
Držme si teda smer domov, stále pamätajme na náš konečný cieľ, a vydajme sa kresťanskú púť

týmto svetom.

Thomas Bucher
Generálny tajomník Európskej Evanjelickej Aliancie

P.S. Vďaka Španielskej evanjelickej aliancii, ktorá pripravovala texty už tretíkrát za sebou. A
špeciálne poďakovanie Miriam Borham, ktorá ju preložila zo španielčiny do angličtiny.
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Deň 1 - Z chlieva do domu otca: Príbeh človeka, ktorý sa stratil v živote
(Lukáš 15: 11-32)
Mladík v tomto príbehu prežil to, čo sme zažili predtým, ako sme sa stretli s Pánom; začal cestu bez cieľa. Tu vidíme
mladého muža, s ktorým sa môžeme ztotožniť. Želal si byť šťastný svojimi vlastnými prostriedkami. Bol na seba hrdý.
Ale v skutočnosti bol slepý a jeho vzťah s jeho otcom bol narušený.
Neskôr vidíme toho istého mladého muža v chlieve uprostred špiny svojej neposlušnosti - obraz toho, čo sa stane,
keď sa obrátime chrbtom k Bohu.
Potom si však mladý muž uvedomí, čo stratil. Spoločenstvo s otcom. Presne to stratilo ľudstvo v dôsledku Adamovho
hriechu. Uvedomuje si, že to nie je miesto, kde by malo byť, že v tomto chlieve môže mať jeho život iba jeden
výsledok: smrť. Po uvedomení si tejto skutočnosti sa vrátil k svojmu otcovi. Vie, že tam nájde naplnenie.
Čaká ho však veľké prekvapenie! Keď prosí o odpustenie svojich hriechov, jeho otec, bohatý v milosrdenstve,
mu nielenže odpustí, ale uzná ho aj za svojho milovaného syna. Oblečie ho do najlepších šiat, dá mu prsteň na prst,
a nové sandále. Zakryje ho slávou a spraví veľkú oslavu.
Boli sme tým mladým v chlieve. Milosťou Božou, zásluhami Krista a prácou Ducha Svätého sa naše srdce prebudilo a
uvedomili sme si našu potrebu prosiť Boha o odpustenie. Zďaleka nás neodmietol, odpustil nám vo svojej veľkej
milosti, zmenil naše rúcho a teraz nás považuje za svoje deti. Urobil z nás účastníkov svojho sľubu a pripravil pre nás
domov v nebi. Toto nie je iba miesto, kam ideme, ale aj miesto, kam patríme.
Náš život sa stal púťou. Každý krok je o kúsok bližšie k domovu. Vďaka Bohu. Keď sa nás pýtajú, „kam ideš?“
Môžeme povedať: „Ideme do domu nášho otca.“ Vieme, kam ideme! A Pavlove slová rezonujú v našich mysliach:
„Sme si istí touto skutočnosťou, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho bude vykonávať až do Dňa Ježiša Krista“
(Filipským 1: 6).

Samuel Alonso
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Ďakujeme

•
•
•

Ďakujeme ti, Otče, za to, že si nám dal budúcnosť, za obnovenie spoločenstva medzi Tebou a nami
a za zmysel našej životnej cesty.
Sme vďační, že sme patríme do nášho nebeského domova milosťou a zásluhami Kristovými.
Ďakujem, Otče, za to, že si nás vytiahol zo špiny, smetí a koša, že si nás zdokonalil, keď kráčame.
Dal si nám nádej, že dosiahneme cieľovú čiaru.

Vyznávame

•
•

Priznávame, že niekedy si necháme zakaliť bahnom náš pohľad a nezameriavame oči na Ježiša.
Odpusť nám nedostatok odvahy a to, že nezvestvujeme tým okolo nás, kam a prečo ideme.

Prosíme

•
•
•

Prosíme, aby si nás aj naďalej zdokonaľoval, aby sme sa v deň, keď dorazíme do domu Otca, mohli tešiť.
Daj, aby v zápasoch, ktoré stretávame na našej ceste, sa znížila naša sebestačnosť a hrdosť a aby sme nikdy
nezabudli z čoho si nás vyslobodil.
Pokorne prosíme, aby naše spoločenstvo s Tebou rástlo, aby si nám dal silu na ďaľšie kroky a pomohol nám,
aby sme Ťa oslavovali dokonalosťou.
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Deň 2 - Z väzenia do neba: apoštol sa cíti „doma“
(Filipänom 1: 21-24)
Evanjelium Ježiša Krista má neporovnateľnú transformačnú schopnosť. „Božiu moc k spaseniu pre každého, kto verí“,
potvrdzuje apoštol Pavol (Rimanom 1: 16). Po jeho skúsenostiach na ceste do Damašku mal, samozrejme, právo
vyjadriť takýto názor. Jeho osobné stretnutie so vzkrieseným Kristom radikálne zmenilo jeho presvedčenie, jeho
svetonázor a smer jeho života. Predtým sa venoval prenasledovaniu všetkých tých, ktorí sa odvážili uznať Ježiša
Nazaretského za Mesiáša a Pána. Keď však osobne spoznal Ježiša, jeho životnú filozofiu možno zhrnúť takto: „Pre
mňa je žiť Kristus a zomrieť zisk“ (Fil. 1: 21). Bol ochotný nechať všetko bokom - rodinu, sociálne postavenie,
náboženské poverenia, tovar a pohodlie - aby spoznal Krista a slúžil mu ako Pánovi (Fil. 3: 7-8).
Nová cesta, ktorú prešiel pri svojom obrátení, ho priviedla k tomu, aby zažil situácie extrémnych ťažkostí a bolestí:
stroskotanie lode, nebezpečenstvo, vyčerpanie, hlad a smäd, chlad a nahota, väzenie a neoprávnené zneužívanie.
Citovali sme jeho list kresťanom vo Filipách. Napísal ho, keď bol vo väzení, so všetkými nepohodliami, ktoré mohlo
znamenať rímske väzenie. Táto epištola však vyžaruje radosť, ktorá je ovocím Svätého Ducha.
Pavol sa naučil byť za každých okolností spokojný. Túto možnosť má každý veriaci v Krista, pretože jeho vízia života
presahuje jeho pozemskú existenciu až po jeho večný pobyt v Božej prítomnosti. Fyzická smrť je iba vstupom do
nebeského domu.
Apoštol zdôrazňuje dôležitosť tejto perspektívy, keď naznačuje svoju „túžbu odísť a byť s Kristom, čo je omnoho
lepšie“ (Fil. 1: 23). Skutočne, hoci bol pripravený vyhovieť Božej vôli za každých okolností na Zemi, túži byť s Kristom
a chce ísť domov.
Čo my? Ako vidíme budúcnosť? Očakáme „blahoslavenú nádej a prejav slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa, Ježiša
Krista?“ (Titus 2: 13).

Timoteo Glasscock
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Ďakujeme

•
•
•

Sme vďační za radikálnu zmenu smerovania našich životov, ktorú si nám dal, keď sme sa s Tebou stretli.
Ďakujeme Ti, Pane, za to že skrze Krista môžeme byť aj v protivenstve radostní a šťastní.
Ďakujeme, že si nám udelil život tu na zemi s obohacujúcou víziou večného života.

Vyznávame

•
•

Priznávame, že keď prídu protivenstvá, nie vždy dovolíme, aby nás Duch naplnil radosťou a nie vždy sme si
istí v Božej sile.
Prosíme Ťa, aby si nám odpustil časy, keď nečakáme s nádejou na okamih, v ktorom sa prejaví náš veľký
Boh..

Prosíme

•
•

Prosíme Ťa, aby si nám dal duchovnú silu vo chvíľach skúšky, keď budeme musieť pre Krista všetko nechať
bokom. Tiež sa prihovárame za svojich bratov a sestry, ktorí v tejto chvíli prechádzajú takýmito skúškami.
Daj, Bože, nech nestratíme tvoju radosť a nech sa naša nádej zvyšuje po celej ceste nášho života.
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Deň 3 - Od okraja priepasti do náručia pastiera: stratená ovca
(Lukáš 15: 1-7)
Stratená ovca - dve jednoduché slová s hlbokým teologickým významom, ktoré nám pomáhajú pochopiť, prečo Ježiš
prijíma hriešnikov a je s nimi, čo viedlo k tomuto krátkému podobenstvu.
Ovce sú spoločenské zvieratá, ktoré prirodzene žijú v stáde. Jednotlivé ovce sú definované stádom a stádo je
definované ovcami. Nikdy nežijú izolovane. Ovca nie je solo prieskumník ani preživší stroskotanec s užasnými
schopnosťami prežiť v divočine.
Každá ovca patrí pastierovi. Každý to vie. Ježiš začína svoj príbeh potvrdením zjavnej skutočnosti, že pastier „vlastní“
sto oviec. Ovce samozrejme sa sami nevlastnia. A ty, ku komu patríš? Koho hlas počúvaš? Keď sa ovce snažia
rozhodovať za seba a formovať svoj vlastný osud, idú inými smermi, než kam ich vedie pastier. Spoločná túžba po
emancipácii oviec vedie k tomu, že sa ... stratia. Inými slovami: skončíme ako ovce v ťažkostiach. Pastier ich hľadá,
pretože vie, že samé dlho neprežijú. Ježišovo publikum je ako ovce v metafore. Publikáni a hriešnici, farizeji a
zákonníci sú bez neho stratení. Potrebujú „pokánie“. Niektorí to pripúšťajú, iní nie. Potrebujete pokánie?
Keď opúšťame stádo, vystavujeme sa nebezpečenstvu. Nutne sa stratíme. Zostáva to tak dovtedy, kým nedovolíme
dobrému pastierovi, ktorému patríme a ktorý pozná cesty života, aby nás viedol. Koho nasleduješ? Po akej ceste
kráčaš? Stratili sme sa, pretože naše srdcia nepoznajú svojho majiteľa. Chôdza vedľa stáda nie je zárukou, že sa
nestratíme, pretože najväčšie stádo na Zemi je koniec koncov stádom stratených. Vedľa koho chodíš?
Cesta života je úzka. Chôdza po tejto ceste si vyžaduje vedenie dobrého pastiera. Najlepšie, čo môžeme urobiť,
je nechať pastiera, aby nás vzal do náručia a priniesol nás späť do jeho stáda. A potom ho nasledujme. Až potom
nájdeme cestu k zeleným pasienkom, kde si môžeme oddýchnuť, a k riekam živej vody, ktorá uhasí náš večný smäd.
Tam nájdeme viac radosti, ako sme kedy snívali!

Oscar Pérez
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Ďakujeme

•
•
•
•

Ďakujem Ti, Pane, za identitu, ktorú si nám dal: ovce dobrého pastiera.
Zo srdca Ti ďakujeme, Bože, že si nás našiel, keď sme boli stratení. Mierili sme do priepasti, ale vzal si nás
a priviedol nás k sebe.
Sme vďační za to, že si bol vždy našim sprievodcom, pretože máme sklon odchádzať z cesty.
Ďakujeme tiež, že si nám dal odpočinok v Ježišovi Kristovi.

Vyznávame

•
•

Priznávame, že keď je cesta úzka, bývame ako nemotorná ovca, ktorá neposlúcha dobrého pastiera.
Odpusť nám časy, keď sme odišli od Teba, pretože sme si mysleli, že by sme mohli lepšie svoj život
riadiť sami.

Prosíme

•
•
•

Milovaný Bože, pomôž nám vždy počúvať tvoj hlas, aby sme sa nestratili vo veciach, ktoré sú ti nepríjemné.
Modlíme sa, aby si nás upozornil na zázrak, že sme Tvojimi ovcami, aby sme mohli ukázať skutočnú cestu
života tým, ktorí ešte nie sú v tvojom košiari.
Pomôž nám tešiť sa z celého srdca z požehnania chôdze smerom k zeleným pasienkom a aby sme nikdy
nestratili zo zreteľa cieľ nášho života.
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Deň 4 - od bohatstva k šťastiu: výberca daní nájde skutočné bohatstvo
(Lukáš 19.1-10)
Sotva môžem uveriť radikálnej zmene, ktorá sa stala v mojom živote. Existuje iba jedno vysvetlenie: bol to Boh, ktorý
odpovedal na volanie môjho srdca. Bol som veľmi bohatý. Stále žijem pohodlne, aj keď nie tak ako predtým, pretože
som vrátil všetky peniaze a veľa som daroval chudobným. Vlastne polovicu svojho majetku. A viete čo? Všetky moje
putá k peniazom a všetko to škodlivé sebectvo, ktoré ma konzumovalo, úplne zmizli. Teraz sa cítim skvele, šťastnejšie
ako kedykoľvek predtým.
Určite ste už počuli o slávnom starodávnom meste Jericho. Rimania ma menovali za hlavného výbercu daní pre celé
Jericho. Mojou úlohou bolo kontrolovať veľkú skupinu vyberačov daní. Túto pozíciu som využil na zhromaždenie
obrovského bohatstva a ak by ste vedeli, koľko som zarobil každý rok, určite by to vyvolalo vašu závisť. Čiastočne
som získal všetko toto bohatstvo nečestnými praktikami, ktoré rímsky guvernér toleroval, ale už som sa ich vzdal.
Záležalo mu iba na prijímaní ročnej sumy, ktorú som musel zaplatiť do štátnej pokladne, a tak zavrel oči, keď sme ako
daňoví úradníci používali násilné prostriedky na plnenie vlastných vreciek.
Myslíte si, že som bol spokojný s mojím krásnym domom, mojimi bohatými priateľmi a sviatkami, ktoré som často
strávil na nádherných gréckych ostrovoch? Aby som bol úprimný, jedným z dôvodov, prečo som tam išiel, bolo
uniknúť dusivej atmosfére v mojej krajine, kde ma moji krajania nenávideli za spoluprácu s Rimanmi. Nie, nebol som
šťastný. Nie, peniaze nie sú všetko. Vieš, čo to znamená mať čisté svedomie, byť v mieri s Bohom? Dlho som bojoval
so svedomím. Sníval o inom živote, o tom, že poprosím Boha, aby sa nado mnou zľutoval a dovolil mi, aby som žil
čestne, bez bohatnutia podvádzaním iných ľudí.
K tejto zmene skutočne došlo. Všetko to začalo, keď som sa začal veľmi zaujímať, keď som videl a počul tohto
galilejského kazateľa, o ktorom som toľko počul. Odkedy som sa s ním stretol, našiel som skutočné a trvalé bohatstvo
bez pochybností: On je môj Spasiteľ! (pozri Lukáš 19.1-10, príbeh Zachea).

Oliver Py
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Ďakujeme

•
•
•

Ďakujeme, Bože, za to, že si sa nad nami zľutoval, keď sme smerovali náš život ďaleko od teba.
Sme vďační, Pane, že nám dovolíš mať spoločenstvo s Tebou a zdieľať Tvoje bohatstvo.
Ďakujeme, Bože, za premenu v našich životov, ako si premenil život Zachea. Ty si náš Spasiteľ.

Vyznávame

•

Ľutujeme čas, keď sme prikladali väčší význam materiálnym veciam a dôverovali im. Vieme, že Tvoje sľuby
a všetko, čo sa týka Tvojho kráľovstva, je dôležitejšie.

Prosíme

•
•
•

Daj, aby sme sa neriadili tým, čo vidíme a tým, po čom túžime. Posilni v nás túžbu hľadať veci našej nebeskej
vlasti.
Pomôž nám byť úprimný v tom, ako žijeme. Pomôž nám nezúfať a túžiť po iných okolnostiach, ale byť
svetlom za okolností, v ktorých sa nachádzame.
Milovaný Otče, pomôž nám spoznať všetko, čo nám dávaš deň čo deň.
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5. deň - Od hľadania vody po nájdenie nekonečnej fontány:
objav Samaritánky (Ján 4: 1-26)
Samaritánska žena pochádzala z etnickej skupiny, ktorú Židia odmietli. Nemala vzdelanie ani kultúru.
Ježiš prevzal iniciatívu, aby sa s ňou stretol a rozprával sa s ňou. Bolo to ako bežné každodenné stretnutie, ale
zároveň to bolo nezvyčajné. Žena vedela, že tento muž cestoval a po ceste je smädný. Bolo úplne normálne,
že požiadal o vodu. Jeho stretnutie však porušilo všetky protokoly tej doby. Pre Žida bolo veľmi neobvyklé priblížiť sa
k Samaritánovi. Ježiš sa stotožnil s touto ženou. Rovnako ako ona, on bol tiež odmietnutý a negatívne hodnotený
ostatnými. Tak sa k nej blíži. Mal veľa príležitostí na oslovenie veľkých davov, ale tentoraz využil šancu hovoriť tvárou
tvár s chudobnou, zraniteľnou cudzinkou.
Aký vzorový príklad pre nás dnes. Máme tu ženu patriacu k ľuďom, ktorí boli migrantmi, vysídlenými osobami. Pozná
hodnotu vody. Ježiš sa priblíži a požiada, aby uhasil smäd vodou zo studne. Voda je pre život nevyhnutná, životne
dôležitým prvkom nášho fyzického prežitia. Nie je nám povedané, či Ježiš pije alebo nie. Vieme, že jej ponúka „živú
vodu“, vodu, ktorá dáva život. Ak pijete iba vodu, ktorú vidíte, dotýkate sa jej, nikdy vás to neuspokojí. Pitná voda je
nevyhnutná pre ľudí.
„Živá voda“ v hebrejčine znamená „tečúca voda“ (Jer. 2: 13), t. j. voda zo studne, ktorá neustále vysteká do rieky.
Táto voda nikdy nestagnuje a je neustále regenerovaná kyslíkom, takže si zachováva svoju čistotu. Voda, ktorú Ježiš
ponúka, nie je čarovná, nemá iný chemický vzorec. Nezameriava sa na charizmatického vodcu. Táto voda nevychádza
z ľudských slov, nezávisí od konkrétneho miesta, kde sa nachádza - západný svet, Ázia, Amerika, Afrika alebo
kdekoľvek. Nie je svätená nejakou ľudskou osobou. Táto voda tečie od samého Ježiša, od jeho Slova, od Ducha
Svätého, ktorý v nás dnes pôsobí. Keď pijete túto vodu, vyviera vo vás prameň. Ježiš vás uisťuje: „Kto pije vodu,
ktorú mu dám, nebude nikdy smädný. Voda, ktorú mu dám, bude v ňom studnicou vody, ktorá vyviera do večného
života (verš 14). Existuje toľko mužov a žien ako samaritánska žena pri studni, ktoré čakajú na stretnutie s Ježišom
alebo na stretnutie s niekým, kto môže ponúknuť živú vodu spásy.
Ten, kto dnes hľadá Boha správnym spôsobom - príchodom k Ježišovi, ho nájde.
Mali by sme počúvať hlas Svätého Ducha a pýtať sa sami seba: Chcete si vybudovať život v strachu alebo život viery?
Trúfate si vybrať druhú možnosť?
Ježiš prevzal iniciatívu priblížiť sa k žene pri studni. Dúfam, že v súčasnosti môžete osloviť tých, ktorí nikdy nepočuli
posolstvo spásy a že Boh vás používa na objatie utečenca, moslimky, zraniteľnej ženy, detí migrantov bez sprievodu
roztrúsených po celej Európe a ich uvedenie do kontaktu s Ježišom. Potom sa pred našimi očami stane rovnaký
zázrak. Keď pijú vodu, ktorá uhasí ich smäd, stane sa prameňom života.

Rosa Barrachina
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Ďakujeme

•
•
•

Ďakujeme za príklad, ktorý máme v Ježišovi, ktorý sa priblížil všetkým ľuďom.
Ďakujem, Bože, že si prišiel do našich životov a ponúkol si nám vodu večného života, ktorá uhasila náš smäd.
Ďakujem Pane, že nám umožňuješ prekonávať najrôznejšie predsudky a priblížiť sa k ľuďom, aby sme im
povedali o Tebe.

Vyznávame

•
•

Odpusť, že sme nezdieľali živú vodu, ktorú si nám dal.
Priznávame, že sme diskriminovali určitých ľudí a nepristúpili k nim s Tvojim slovom.

Prosíme

•
•

Aby sme boli ako ten strom, ktorý je vysadený pri prúdoch živej vody a prináša ovocie.
Prosíme Ťa, aby si nám pomohol zaobchádzať s ľuďmi nestranne a aby šírili evanjelium ľuďom všetkých
jazykov, kmeňov a národov.
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Deň 6 - Z úteku do návratu: Jakob nájde svoj skutočný domov
(Genesis 32: 22-32)
Na prvý pohľad možno Jakobov život opísať ako príbeh vzpurného, nedôveryhodného človeka, neposlušného voči
Bohu, plného podvodu, hádok, sporov, pomsty a prenasledovania. Jeho odhodlanie robiť veci po svojom ho priviedlo
do nezávideniahodných situácií. Dvakrát bol nútený utiecť, najskôr z domu svojich rodičov a neskôr z domácnosti
svojho svokra. To všetko bolo len dôsledkom nefunkčného modelu rodiny, ktorý bol prítomný už v predchádzajúcich
generáciách.
Bližší pohľad ukazuje, že za bláznivým Jakobom je Boh. Nie je to vzdialený Boh, ktorý nevie, čím Jakob prechádza. Nie
niekto, kto mu bráni alebo mu sťažuje život. Je to predovšetkým Boh, ktorý zaisťuje požehnanie a ktorý plní svoje
sľuby (Gn. 28:13).
Rovnako ako jeho príbuzní, aj Jakob si robí plány podľa vlastnej múdrosti. Jeho postoj je protichodný, ani zďaleka
neodráža Boží charakter. Boh však tieto postoje a okolnosti presmeruje, aby dosiahol svoje ciele.
Aj keď je Jakob stále v lone svojej matky, už bojuje. Neskôr bojuje s Bohom, aby mu ukázal svoju vernosť a aby
získal svoje požehnanie. Jakob predtým ukradol práva svojho staršieho brata, ale neskôr mu hojne odškodnil nespočet
darov. Jakob sa už skôr v živote podrobil Bohu obmedzeným spôsobom, ale jeho odovzdanie je teraz úplné, pretože
uznáva obrovskú Božiu dobrotu vo svojom živote. Jakob si nenašiel svoje miesto v dome svojich rodičov ani v rodine
svojich svokrovcov. Teraz sa víťazným spôsobom vracia do svojej rodiny, pretože zažil odpustenie a zmierenie. Počas
svojej životnej cesty zistil, že jeho skutočný domov je v srdci jeho nebeského Otca.
Čítanie Jakobovho príbehu môže v nás na prvý pohľad zanechať horkú chuť. Bližší pohľad odhaľuje, že aj keď si
funkčné poruchy vyberú svoju daň, neurčujú našu skutočnú identitu ani našu budúcnosť. Keď čelíme novým
okolnostiam, vždy existuje nádej, keď sa stretneme s Bohom v tejto situácii a že v ňom nájdeme svoj skutočný
domov.

Edith Vilamajó
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Ďakujeme

•
•
•

Sme vďační, Pane, pretože si dal nášmu životu stabilitu, keď sme utekali pred situáciami, ktoré sa nám vymkli
spod kontroly.
Ďakujeme Ti, Nebeský otec, že si presmeroval naše kroky a naplnil naše srdcia istotou nášho pravého
domova, Tvojho domu.
Ďakujeme Ti, Bože Abrahámov, Izákov a Jakobov, za Tvoju obrovskú dobrotu, že si nám dal nádejnú
budúcnosť.

Vyznávame

•
•

Činíme pokánie pred Tebou za všetky tie chvíle, v ktorých bojujeme proti Tebe, keď naše „ja“ ide smerom,
ktorý je v rozpore s Tvojimi plánmi.
Uznávame našu tendenciu chcieť dosiahnuť naše ciele pomocou zdrojov, ktoré nepochádzajú od Teba.

Prosíme

•
•
•

Daj, aby naša púť na Zemi mohla byť príkladom pre ostatných, pretože túžime po dome Otca.
Ó, Bože, prosíme ťa, aby naše zármutky nezaberali viac miesta v našom srdci ako nádej, ktorú si nám dal.
Pane, pomôž nám spočinúť v Tvojich zámeroch a plánoch.
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Deň 7 - Lekcia o volovi a oslovi: aj zvieratá vedia, komu patria.
(Izaiáš 1: 1-3)
Izaiáš začína analýzou situácie svojich ľudí. Poukazuje na mimoriadne vážne podmienky, v ktorých sa ľudia
nachádzajú. Vysvetľuje, že je to preto, že ľudia úplne ignorovali Božiu moc a teraz sa mu dokonca obracajú chrbtom.
Izaiáš zobrazuje scénu podobnú súdu, v ktorom Boh vyvoláva a vydáva obvinenia (v. 2-4). Najprv predstaví svoj
prípad a uzná národ za vinný. Obvineným potom poskytne príležitosť na pokánie a odpustenie. Ľudia boli ako vzpurné
deti, ktoré dokonca nemali minimálnu úctu k Bohu. V skutočnosti boli horšie ako zvieratá, ktoré rešpektujú svojich
majiteľov. Vôl pozná svojho majiteľa a osol jasle svojho pána; ale Izrael to nevie, moji ľudia to nezohľadňujú. “Toto
porovnanie je satirické. Ani voly ani somáre nemajú vysokú inteligenciu, ale napriek svojim kognitívnym obmedzeniam
sú tieto zvieratá schopné vedieť, kto sa o ne stará a kto ich kŕmi. Naopak, Izaiášovi súčastníci ešte nepreukazujú túto
vzácnu úroveň inteligencie, ktorá sa u týchto zvierat nachádza.
Boh ich kŕmil, staral sa o nich, ale nemilovali ho na oplátku, ani sa o neho nezaujímali. To všetko bolo výsledkom
úmyselnej ignorácie. Dokonca aj zvieratá, ako sú voly a somáre, prejavujú väčšiu vďačnosť voči ľuďom za to, čo im
dávame, ako my ľudia cítime voči Bohu, ktorý nás stvoril a ktorý sa o nás stará. Samozrejme, v Izraeli boli aj ľudia,
ktorí, podobne ako Izaiáš a ostatní proroci, mali osobné vedomosti a skúsenosti s Bohom (Gn 4: 1; Jer. 1: 5), ktorí si
uvedomili, že Boh im dal nespočetné požehnanie a ktorí ho milovali a slúžili mu. Bola to verná menšina, ktorá nás,
kresťanov, inšpiruje k tomu, aby sme uznali Boha ako nášho nebeského poskytovateľa. Avšak, tak ako v izraelskom
ľude v čase Izaiáša, aj medzi národmi - a dokonca aj v kostoloch - je toľko ľudí, ktorí konajú, akoby tam Boh vôbec
nebol.
Pokiaľ nevieš, čo Boh chce pre tvoj život, bude pre teba ťažké vychádzať sam so sebou a s ostatnými.
Boh nás inšpiruje, aby sme mu verili, aby sme mu boli verní. Vyzýva nás, aby sme činili pokánie, prosili o odpustenie
vždy, keď zídeme na scestie, aby sme sa k nemu priblížili. Tento druh pokánia je zmena srdca a je to nevyhnutná
požiadavka, aby sme kráčali po Jeho cestách, pretože keď sa srdce zmení, otvorí sa nám cesta posvätenia..

Manuel Díaz
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Ďakujeme

•
•

Sme Ti vďační, Bože, pretože vieme, že si nás stvoril a že máš kontrolu nad všetkými stvorenými vecami.
Ďakujeme, že si nás povzbudil k viere, za trpezlivosť s nami a za to, že si nám umožnil prísť pred trón svojej
milosti.

Vyznávame

•
•

Prosíme o odpustenie za to, že prejavujeme svoju hrdosť, že nepripúšťame naše zlyhania a nečiníme pokánie.
Odpusť nám, Pane, vždy, keď sme neboli vďační za Tvoju pozornosť a keď sme si mysleli, že sa o nás
nestaráš.

Prosíme

•
•

Nech o Tebe vieme viac, aby sme mohli odovzdať Tvoju lásku, Tvoj plán spásy ostatným a ukázať im, ako
odpustíš všetkým, ktorí k Tebe prichádzajú s kajúcnym srdcom.
Milovaný Stvoriteľ, daj, aby sme mohli v Tebe odpočívať, keď nás ohromia podmienky nášho života.
Pomôž nám potom si uvedomiť, že si náš Stvoriteľ a náš nebeský Otec, ktorý na nás dohliada.
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Deň 8 - Konečne doma.
(Zjavenie 21: 1-4)
Zjavenie 21: 1- 4 opisuje budúci domov veriaceho. Niečo naozaj krásneho. Nielen krásne mesto, ale aj vynikajúce
obydlie a nebeská spoločnosť. Hovorí o najhlbších útechách a najväčšom pokoji, aký si vieme predstaviť: už žiadna
smrť, žiadne slzy, žiadna bolesť, žiadne stonanie. Haleluja! Aká radosť z toho, že náš konečný domov je plný Boha a
jeho dobroty! Aká úľava vedieť, že budeme konečne slobodní od všetkého zla!
Nedávno som zistil, čo to znamená kúpiť dom. Moja žena a ja sme vedeli, že sme chceli vymeniť naše byty za iný,
ale nezhodli sme sa ohľadom kritérií nášho nového domu. Nakoniec sme si kúpili byt. Aj keď sme vďační Bohu za túto
príležitosť, nie je to náš ideálny dom, pretože by to stálo viac, než sme si mohli dovoliť.
No a tu je to, čo sa mi na našom byte páči najmenej: stále musím platiť vysokú hypotéku. Dom bude po dobu 25
rokov patriť aj niekomu mimo rodiny: banke! Dom bol kúpený od predchádzajúceho majiteľa za peniaze banky, teraz
im musím vrátiť nielen cena domu, ale aj úroky, na ktorých sme sa dohodli, mesiac po mesiaci.
Okrem toho, že to nie je náš ideálny dom a že za to stále musíme platiť, je tu ďalší problém. Nie sme oslobodení od
zlých vecí, ktoré sa v ňom dejú. Stali sme sa obeťou vlámania a záplav. Naša poisťovňa nám pomáha, ale nemôžu nás
ubezpečiť, že sa to už nebude opakovať. Poistenie nebolo predané bez záruky rizika, ani nezahŕňalo súpravu úplného
šťastia. Dom môže byť niekedy ťažkým miestom na bývanie, s rodinou okolo vás. Aj keď sa riadime Božím plánom, aj
keď sa pokúšame potešiť v dome a urobiť z neho pohodlné miesto pre celú rodinu, nie sme oslobodení od chorôb,
nespravodlivosti a hrozných incidentov.
Niekto by mohol povedať, že sa zdá byť nemožné žiť šťastne v tomto živote! Sme odsúdení, byť vždy vystavení
nejakej forme zla, ktoré nám skríži cestu? Kedy si konečne môžeme užiť úplné šťastie? Existuje ideálne miesto, bez
hypotekárnych splátok, kde sa už zlé veci nikdy nebudú diať? Moja odpoveď na túto otázku znie: áno, priateľu.
Toto miesto existuje. Volá sa nebo. Je to tam ideálne, Ježiš to už zaplatil za nás a nič zlé sa tam nikdy nestane.
To je skutočný domov, po ktorom ľudstvo vždy túžilo, aj bez toho, aby o tom vedelo. Keď som prijal Ježiša, viem, že
na mňa čaká nebeský domov. Pokiaľ stále žijem na zemi, viem, že tento svet utrpenia je iba dočasný. Prejdem cez to
a prídem na svoje skutočné miesto bydliska, do neba. To je miesto, kam nakoniec patrím..

Israel Montes

EEA MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ | 12-19 JAN. 2020 | NA CESTE DOMOV

18

Ďakujeme

•
•
•

Ďakujem, Pane, za domov, ktorý si pre nás pripravil, keď prídeme do neba.
Naše srdcia sú naplnené vďačnosťou a očakávaním, pretože vieme, že Tvoju slávu budeme zažívať navždy.
Chceme Ti poďakovať za kríž, za obeť, ktorú urobil Ježiš, aby sme v Neho mohli veriť, nasledovali jeho kroky
a nakoniec dorazili tam, kde sedí na tróne a čaká na nás.

Vyznávame

•
•

So smútkom uznávame, že ľahko zúfame, keď nás začnú trápiť každodenné zápasy, a nehodnotíme to, čo si
nám dal. Keď neuvažujeme o našom skutočnom dome, kde nedôjde k utrpeniu.
Ľutujeme príležitosti, ktoré sme premárnili, keď sme mali príležitosť hovoriť o tom mieste, ktoré čaká na tých,
ktorí prijímajú Božiu ponuku spásy - a prosíme o odpustenie.

Prosíme

•
•
•

Pomôž nám odvážne oslovovať mužov a ženy okolo nás, aby vedeli, že pre všetkých, ktorí veria v Ježiša,
existuje večné obydlie.
Ó, Pane, nech túžime žiariť ako hviezdy. Pomôžt nám ukázať nádej, ktorá svieti v našich srdciach od chvíle,
keď nám Ježiš ukázal cestu, ktorá vedie k tomuto nebeskému domovu.
Ako cirkev, ako nevesta, ktorá čaká na svojho ženícha, sa modlíme. Prídi Pane Ježišu, skoro sa vráť.
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