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Šesť Ježišových princípov k osloveniu ľudí
V Božom slove môžeme nájsť krásne vyjadrenia Božej lásky k nám ľuďom.
Jer.31,3. Sme plodom Jeho lásky. Sme Jeho
deti. Jeho láska presahuje materinskú lásku k svojmu dieťaťu. Iz. 49,15. Keď človek
svojou neverou padol do hriechu, bolo to
pre nášho Otca veľmi bolestivé. Ale ani táto
bolesť nevery nebola tak veľká, aby nehľadal cestu záchrany. Našiel ju v osobe svojho
Syna Ježiša Krista. Skrze jeho spravodlivý
život a obeť na kríži máme opäť otvorenú
cestu do svojho pôvodného domova.
Okrem plánu záchrany, ktorý vytvoril
a sám aj zrealizoval, urobil pre nás ešte
niečo. Pozval nás do svojho veľkého projektu záchrany stratených ľudských bytostí. Každý, kto Ježiša prijal ako svojho
Spasiteľa, sa automatický stáva Jeho nástrojom pre záchranu svojich blízkych. Ježiš náš Stvoriteľ sa stáva zároveň aj našim
učiteľom v približovaní jeho záchranného
posolstva. Vlastným životom nám ukazuje príklad, ako pristupovať k ľuďom a ako
im prijateľným a prirodzeným spôsobom
ukázať cestu záchrany.
Ako to Ježiš robil?
1. Ježiš sa spájal s ľuďmi. Ľudia v Jeho
prítomnosti spoznávali, že im chce
dobré. (Spájanie sa s ľuďmi)
Podľa Ježišovho príkladu sa máme stretávať s ľuďmi. Čo aj prirodzene robíme.
Ježiš, ktorého nasledujeme nám dáva do
srdca túžbu pomáhať ľuďom v ich problémoch. Tiež nám dáva túžbu podeliť sa
s cestou záchrany, ktorú už poznáme. Ba
priam nás posiela: „choďte.“ Okrem prirodzeného kontaktu s ľuďmi, by sme mali
tvorivo, ale stále prirodzeným spôsobom
vyhľadávať ľudí tam, kde sú. Keď sme
Kristovi nasledovníci, jediný opravdivý
dôvod, prečo sa zmiešať s ľuďmi, je milovať ich. Je v tom veľká moc a sila. Je veľmi
krásne a v dnešnom svete až prekvapivé,
keď o vás niekto prejaví záujem a je ochotný vám pomôcť. My sme soľou zeme. Soľ
sa má zmiešavať s jedlom, aby bolo chutné. Nehovoríme, že tá soľ v potravinách
je dobrá, ale hovoríme, že tá potravina
je dobrá, v ktorej je soľ. Svet bude lepší,

chutnejší, keď sa Božie deti s evanjeliom
v srdci s ním spoja.
2. Keď sa budeme učiť od J. Krista,
určite sa budeme vedieť vcítiť do situácie toho druhého. (Vcítenie sa do situácie druhého) Mar. 1, 40-41. Ježiš bol zasiahnutý ľútosťou. Jeho sa dotýkajú naše
choroby a postavenie. Ježiš sa zaoberá človekom, súcití s ním a potom ho uzdraví.
Ježiš najskôr súcití, zaoberá sa s človekom
a potom koná. Ľudia okolo nás prežívajú
mnoho bolesti. O tento jav nie je núdza.
Bolesti nie len fyzické, ale aj tie vnútorné.
Naša pomoc často bude v tom, že prejavíme svoj súcit, pochopenie a vypočutie. To
sa však môže stať len vtedy, keď budeme
medzi ľuďmi.
3. Ježiš napĺňal ľudské potreby. (Napĺňanie ľudských potrieb)
Existujú pociťované potreby a skutočné potreby. Ježiš napĺňal oboje. Pociťovaná potreba malomocného bola, aby sa
ho Ježiš dotkol a uzdravil ho. Skutočná
potreba malomocného bola poznať Ježiša. Zacheus potreboval sociálne prijatie,
pretože ním opovrhovali, kvôli jeho zamestnaniu. Ježiš mu nehovoril, aby vrátil
ukradnutý majetok, ale že chce byť s ním
v jeho dome. Naplnil jeho pociťovanú potrebu a Zacheus sám zatúžil po skutočnej
potrebe. V rodine, vo zbore aj v spoločnosti, môžeme uplatniť tento tretí princíp.
Ježiš jednal v súlade s tým, ako sme boli
stvorení, preto je to jedinečný spôsob. Ale
spôsob, ktorý sa používa z lásky k človeku a nie ako metóda. Niekomu môžeme
pomôcť ku zdraviu, inému môžeme prejaviť, že si ho vážime a že je hodný nášho
priateľstva.
4. Ježiš si vedel získať ľudskú dôveru
(Získanie dôvery)
Ľudia si dnes neveria. Ich zlé skúsenosti ich orientujú týmto smerom. Je to
obrovská vec, keď si vieme získať ich dôveru. Získame ju, keď pochopia, že ich
skutočne milujeme. Keď ich dokážeme
počúvať. Keď dokážeme naplniť ich pociťované a skutočné potreby. Keď poznajú,
že sme opravdiví. Keď vnímajú náš súcit.

zbor: Milan Uhrin (kazateľ zboru Martin), 0905 767 200,
muhrin@casd.sk,
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Získaním ich dôvery sa začnú diať veľké
veci. Dôvera vzbudzuje dôveru a nedôvera, nedôveru. Ježiš získaval ľudí, ktorí
neboli hodní dôvery. To, ako s nimi jednal
ich ovplyvnilo a oni sami sa mu potom
snažili zaľúbiť.
5. Potom Ježiš vyzýva ľudí, aby ho nasledovali. (Výzva k nasledovaniu)
Až keď si Ježiš získal dôveru ľudí, pozýva ich, aby Ho nasledovali. To je príklad aj
pre nás. Ak ste si získali dôveru svojich priateľov, potom kvôli priateľstvu k vám, budú
ochotní sa zoznámiť aj s vašim najlepším
priateľom Ježišom. Môžete im ho predstaviť. Vaši priatelia pochopili, že Ježiš stojí za
vašim životom. Že On utvára váš život. Ľudia doteraz dôverovali vám ale neskôr, to
môže byť nebezpečné. Nepripútavame si
ľudí k sebe. Ideme ruka v ruke s nimi a spolu ideme k Ježišovi. Nedáme ruku svojho
priateľa do rúk Ježišových, ale spoločne sa
chytíme Ježišových rúk, aby sme mu ukázali, že všetci sme na ňom závislí. A pri tom
navždy ostávame spolu, pretože láska k Ježišovi nerozdeľuje naše priateľstvo.
6. Ježiš vedie svojich nasledovníkov
tak, že sa z nich stanú rybári ľudí.
(Viesť ľudí k učeníctvu) Ježišovi nasledovníci sa stanú rybármi ľudí. To nie je náhoda.
Je to Ježišov zámer. „Učiním vás rybármi
ľudí.“ Mar.1,17 Len rybár môže naučiť chytať iného človeka ryby. Zopakujme si, čo
rybár robí. 1. Rybár, aby chytil ryby, musí
ísť na ryby. Teda ide medzi ľudí ako ten,
ktorý hľadá ich dobro. 2. Rybár, alebo Ježišov nasledovník, vie súcitiť s ľuďmi. Nie
je mu ľahostajný ich osud. 3. Napĺňa ich
pociťované aj skutočné potreby. 4. Tým si
získava ich dôveru. 5. Keď si získa ich dôveru, vyzve ich k nasledovaniu. 6. Keď Ho
nasledujú, On z nich urobí rybárov ľudí.
V tomto Ježišovom postupe vnímame
akýsi nekonečný kruh, ktorý sa ma opakovať. Zároveň tento Ježišov evanjelizačný prístup je veľmi prirodzený. Dalo by
sa povedať, že tvorí základ opravdivého
a krásneho života v medziľudských vzťahoch. Sme už rybári? 		
(MU)

časopis: Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný
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zo zasadania
24. 4. 2018
- informuje
ADRA MARTIN
1. Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2. Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov
týkajúcich sa pomoci)
3. Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Bangladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach
samostatne s písomnou informáciou určenia)
Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011

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.
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NARODENINY ČLENOV ZBORU:
1. 2.	Hanuliaková Janka
5. 2.	Holubová Stanka
5. 2.
Sucháčová Margita
6. 2.	Uhrin Milan
13. 2.	Veselovská Magdaléna
14. 2.
Greš Ján
20. 2.
Pravdová Henrieta
23. 2.
Markusová Amália
24. 2.
Šolc Peter

oznam Zborového výboru:

• 9.2. o 16.00h. bude v zbore koncert
kresťanských piesní (muž.kvarteto
z Moravy)
• 10. – 16.2. sa bude konať týždeň
kresťanského domova
• 23.2. je plánované člens. zhromaž
denie (príprava zbor.volieb, spáv y odd
elen

•

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
17. 2.
Resutíková Alžbeta
21. 2.
Šťastný Michal

Snehová služba:

týždeň:
27. 1. - 2. 2. 2019
3. 2.- 9. 2. 2019
10. 2.- 16. 2. 2019
17. 2.- 23. 2. 2019

Priehradný M.
Majdiš D.,ml. a Vollmann P.
Fúčela L. a Komora T.
Dudášik S. a Majdiš Ľ.

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.

Program na mesiac FEBRUÁR 2019
Kázanie
Martin

Iné
Žilina

Čadca

Orava

Uhrin M.
Stebel D.
16. 2. Cecková J.
23. 2. Uhrin M.
2. 2.

koncert

9. 2.

členské zhromaždenie

Sobotná škola
trieda 1 (okno)

Uhrin M.
9. 2. Grešová M.
16. 2. Vilček R.
23. 2. Filčáková E.
2. 2.

trieda 2 (stred)

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

Služby
sáldiakonia

Fúčela T.
9. 2. Komora T.
16. 2. Dudášik S.
23. 2. Matis P.
2. 2.

trieda (balkón)

deti A

deti B

Mládež

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

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

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

Uvádzanie

Ďalšie

príbeh pre deti

sobotná škola

otváranie zboru

pobožnosť

technika

doprovod

Matis P.
Vilčeková Z.
Chyla P.
Uhrin M.

Vollman P
Vilček R.
Priehradný M.
Filčáková E.

Uhrin M.
Pravdová H.
Fúčela D.
Uhrin M.

Majdiš D.st.
Blizniak Ľ.
Majdiš D. ml.
Fúčela L.

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

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