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Biblické kroky k jednote
Jednota prináša mnoho požehnaní
a je v súlade s Božou víziou pre jeho
cirkev. Avšak dosiahnutie jednoty vo
svete hriechu je veľká výzva a neustály zápas. Pozrime sa, ako Božie slovo
vníma jednotu a rozumie jednote prostredníctvom apoštola Pavla. (Efezanom 4,1-6)
Pavol v tomto liste rozvíja tému
novej spoločnosti, cirkvi, v ktorej
majú vládnuť určité zásady. Nerieši
už teologické záležitosti, ale hovorí
o praktickom živote tohto nového
spoločenstva. Život mladej cirkvi má
vyvýšiť Ježiša Krista a svojím životom ukázať, že sú hodní Jeho povolania. A práve jednota, svätosť a čistota
Ježišových nasledovníkov je toho potvrdením.
Pavol sa zaoberá štyrmi skutočnosťami jednoty. Dajú sa vyjadriť v štyroch nasledujúcich výrokoch. V tomto
vydaní Martinka si rozoberieme prvý
výrok budujúci jednotu, a to láskavosť
charakteru.
1. Jednota závisí od láskavosti
nášho charakteru a správania
(verš 2)
2. Jednota pochádza z jednoty nášho Boha (verše
3-6)
3. Jednota je obohatená
rozličnosťou našich darov (verše 7-12)
4. Jednota vyžaduje zrelosť nášho vzrastu (verše 13-16)
Budeme vidieť, že láskavosť, jednota, rozličnosť a dospelosť sú zjavne kľúčovými
myšlienkami tejto časti.

1.
Kresťanská jednota závisí od
láskavosti nášho charakteru (verš 2)
Pavol začína opis života hodného
povolania tým, že ho charakterizuje
piatimi vlastnosťami – poníženosť,
tichosť, trpezlivosť, vzájomná znášanlivosť a láska. Práve tu začína on a tu
máme začínať aj my. Príliš veľa ľudí
začína od štruktúr. Nech sú akokoľvek
dôležité, Pavol začína morálnymi kvalitami. Pri hľadaní kresťanskej jednoty
musíme povedať, že morálna stránka
je dôležitejšia než štruktúra.
a) Poníženosť. Poníženosť bola v starovekom svete veľmi opovrhovaná.
V poníženosti videli biedny, otrocký, pätolizačský postoj hrbiaceho sa
otroka. Kým neprišiel Ježiš Kristus,
skutočná pokora nebola uznávaná.
Jedine Ježiš zo všetkých svetových
náboženských a etických učiteľov
predložil ako vzor malé dieťa. Pokora je podstatne významnou pre
jednotu. Za každou nezhodou sa
skrýva pýcha, kým najväčším samostatným tajomstvom zhody je
pokora.
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b) Tichosť. Tichosť a krotkosť nie je
synonymom pre slabosť. Naopak,
tichosť je jemnosť silných, ktorých sila je pod kontrolou. Je to
vlastnosť silnej osobnosti, ktorá je
napriek tomu svojím vlastným pánom a sluhom iných. Je to absencia
postoja presadzovania osobných
práv. Poníženosť a tichosť tvoria
prirodzenú dvojicu. Lebo tichý človek myslí tak málo na svoje osobné
nároky, ako pokorný na svoje osobné zásluhy.
c) Trpezlivosť a vzájomná znášanlivosť. Tretia a štvrtá vlastnosť
tiež tvoria prirodzenú dvojicu, lebo
trpezlivosť je schopnosť vydržať
popudzujúcich ľudí, tak ako Boh
v Kristovi mal trpezlivosť s nami.
Vzájomná znášanlivosť hovorí o tej
vzájomnej tolerancii, bez ktorej
žiadna skupina ľudských bytostí
nemôže spolunažívať v pokoji.
d) Láska. Láska je poslednou vlastnosťou, ktorá zahŕňa predchádzajúce štyri, a je korunou a sumou
všetkých cností. Keďže milovať
znamená konštruktívne hľadať blaho iných a dobro spoločenstva, jej
„väzbové“ vlastnosti sú oslavované
v Kolosanom 3,14.
Máme tu teda päť základných kameňov kresťanskej
jednoty. Tam, kde nie sú prítomné, nemôže obstáť žiadna
vonkajšia štruktúra jednoty.
Keď však bol položený tento
pevný základ, je tu dobrá nádej, že je možné na ňom postaviť viditeľnú jednotu. Môžeme
si byť istí, že Bohu sa nepáči
žiadna jednota, ktorá nie je dieťaťom láskavosti.
Pokračovanie nabudúce.
(MU)

časopis: Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný
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oznam Zborového výboru:

11. 11.

Krebes Juraj

12. 11.

Komorová Lýdia

17. 11.

Cecko Rudolf

17. 11.

Majdiš Daniel ml.

24. 11.

Rozpis Modlitebného týždňa 2018:

Nedeľa 4.11.
Pondelok 5.11.

---------------------------------------------------------vedie: br. M. Uhrin
17.00 r. Vilčeková (RK)

Utorok 6.11.

17.30 s. Čierniková

Streda 7.11.

19.00 r. Matisová

Štvrtok 8.11.
Piatok 9.11.

---------------------------------------------------------vedie: br. P. Matis
17.00 čajovňa

Sobota 10.11.

11.00 modlitebňa

Hučko Michal

28. 11.

vedie : br. S. Bielik

11.00 modlitebňa
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NARODENINY ČLENOV ZBORU:

• Modlitebný týždeň prebieha od 3.
- 10.11.2018, tento rok bude
zbierka 3.11. aj 10.11.
• 17.11. bude privítanie Marka Fúče
lu a Žofky Majdišovej do našeho zbo
rového
spoločenstva
Nasledujúce stretnutie ZV 5.11. o 18.0
0 h.

Sobota 3.11.

•

Husáriková Anna

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:

vedie: s. M. Čierniková

27. 11.

vedie: s. D. Matisová

Hugo Majdiš

vedie: br. J. Greš
K PROGRAMU:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete
ujať svojich
služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/aleb
o informujte
v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIATKY:
účet. Potrebné údaje: číslo
Je možné odovzdávať priamo na zborový
Slovenská sporitelňa, variabilný
účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817
meno. Ak máte nejaké otázky,
symbol: 10. Informácia pre prijímateľa:
obráťte sa na pokladníka zboru.

Program na mesiac NOVEMBER 2018
Kázanie
Martin
Bielik S.
Greš J.
17. 11. Komora D.
24. 11. Uhrin M.
3. 11.

10. 11.

Iné
Žilina
Vlčeková J.
Uhrin M.
Hric P.
Šadlák J.

Čadca

Orava

Uhrin M.

Sobotná škola
trieda 1 (okno)

Grešová M.
10. 11. Filčáková E.
17. 11. Vilček R.
24. 11. Uhrin M.
3. 11.

trieda 2 (stred)

Priehradný M.
Majdiš D. ml.
Cecková J.
Matis P.

Služby
sáldiakonia

Komora T.
10. 11. Majdiš D.st.
17. 11. Fúčela T.
24. 11. Dudášik S.
3. 11.

trieda (balkón)

deti A

deti B

Mládež

Resutík Ľ.
Grešová M.
Grešová M.
Resutík Ľ.

Majdiš Ľ.
Majdiš Ľ.
Fúčela L.
Fúčela L.

Vilčeková Z.
Vilčeková Z.
Vilčeková Z.
Vilčeková Z.

Uvádzanie

Ďalšie

príbeh pre deti

sobotná škola

otváranie zboru

pobožnosť

technika

doprovod

Hosť
Matis P.
Resutík Ľ.
Fúčela L.

Priehradný M.
Filčáková E.
Vilček R.
Vollmann P.

Pravdová H.
Fúčela D.
Cecková J.
Uhrin M.

Majdiš D. ml.
Blizniak Ľ.
Matis P.
Majdiš D.st.

Vilček R.
Fúčela T.
Majdiš D. ml.
Fúčela T.

Filčáková E.
Fúčelová S.
Uhrinová L.
Pravdová H.
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