Vízia společenstva Nové Mesto
Ako pevne držať Božie Slovo vo svojom srdci a mysli?
Naše společenstvo vníma, že v nás Boh volá k tomu, aby sme nielen
počúvali jeho hlas, ale si ho i udržali v srdci. Je však veľa vecí, ktoré nám
môžu prekážať v tom,aby sme hlas nášho Pána započuli. Počas dňa
počujeme množstvo informácii a mnohé z nich v krátkom čase
zabudneme. Žijeme v hlučném společnosti v rýchlom kolobehu dňa a
mnohokrát je ťažké sa zastaviť a stíšiť sa,aby sme mohli počúvať Boží hlas.
Veríme však tomu, že Boh hovorí neustále, niekedy ho počujeme viac,
inokedy menej. Chceme sa však sústrediť na to, ako môžeme najlepšie
počuť Božie Slovo v Biblii. V našej domovskéj Katolíckej církvi máme úctu
k Božiemu slovu, ale mnohokrát nám nezostáva v srdci a mysli. V tomto
nám môžu byť vzorom naši bratia z protestantských spoločenstiev. Máme
túžbu čerpať maximum zo stola Božieho slova, nech je to náš každodenný
pokrm. Pokrm aj pre nás mladých.
Boj sa prihovára mladých osobitným spôsobom a jazykom cez Božie Slovo.
Existuje 5 spôsobov jako pevne držať Božie Slovo vo svojom srdci a mysli.
Keď vynecháme, čo i len jeden z nich, oslabujeme silu mocných slov
všemohúceho Boha v našich životoch. Predstavme si, že každý z týchto
spôsobov je prstom jednej ruky:



Čim menej prstami držíme Bibli v ruke, tým ľahšie nám ju zoberú z rúk.

1. Počúvanie
- Prvým a najčastejším kontaktom s Božím Slovom (bohužiaľ často aj jediným) je počúvanie.
- Príležitosťou k počúvaniu Božieho Slova môžu byť zhromaždenia Božieho ľudu
(bohoslužby), modlitebné či biblické stretnutia, evanjelizácie alebo rodinné prostredie.
- Nie každé čítanie zo Svätého Písma je zvestovaním Božieho Slova. Preto sa môže stať, že
pravidelný a dlhoročný návštevník bohoslužieb ešte nikdy nepočul živé Božie Slovo.
- Počuť živé Božie Slovo môžeme tam, kde sa zvestuje v mene Božom: v jeho Duchu, moci a
autorite s vierou, že on sám hovorí k svojmu ľudu. Z takéhoto zvestovania sa rodí viera, ktorá
vedie ku spáse:
„Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v
ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako
budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: "Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú
zvesť."Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: "Pane, kto uveril tomu, čo sme
hlásali?" Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. (Rim 10,13-17).“
- Ako počúvať zvestované Božie Slovo?:
Telom: Aby sa zvesť dostala do mojich uší.
Mysľou: Upriamiť na neho svoju pozornosť.
Srdcom: S vierou a bázňou – brať ho vážne ako slovo, ktoré mne osobne hovorí sám Boh:
„Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo,
ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie; a
ono pôsobí vo vás veriacich.“ (1Sol 2,13).
- Čo môže byť prekážkou k počúvaniu?
1. Otupená myseľ a závoj na srdci:
„Ale myseľ im otupela. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj
neodhalený, lebo ho Kristus odstraňuje. A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď
čítajú Mojžiša. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. (2Kor 3,14-16);
2. Otupené srdce, zatvorené oči a uši:
„Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: "Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť;
a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami
nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol
uzdraviť." (Mt 13,14-15);
3. nechápavosť a ťarbavosť srdca:
„On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!“ (Lk
24,25).
O dôležitosti vnútorného postoja pri počúvaní Božieho Slova hovorí Ježiš v podobenstve o
rozsievačovi (Mt 13,3-9.18-23; Mk 4,2-9.13-20; Lk 8,4-8.11-15).

