Vízia spoločenstva Nové Mesto
1. oblasť - Bratská láska
Boh kladie nášmu spoločenstvu šíriť Kristovu lásku a ponúknuť ju tým, ktorých nám posiela do cesty.
Tieto verše zo Svätého Písma sú Božím Slovom pre nás a sú pre nás záväzné:
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mt 22,39
„Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Ak má niekto
pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje,
nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. “ 1 Jn 3,16-19
„Bratská láska nech trvá.“ Hebr 13,1
„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to
majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.“ Hebr 10,24-25
„Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." Jn 13,35
„Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ Flp 2,4
„Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!“ Kol 3,13
„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre
všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.“ Gal 6,9-10
„Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska
všetkých vás je čoraz väčšia.“ 2 Sol 1,3
„A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli
rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň.“ Flp 1,9-10
„Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske! Veď
celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Ale ak sa medzi sebou
hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.“ Gal 5,13-15
„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ Ž 133,1
Princípy bratskej lásky
V USA sa robil pred pár rokmi prieskum, kde ľudia vyjadrili 4 základné námietky voči tomu, prečo nechodia do kostola :
1.Kázne na sv. omšiach sú nudné 2. Ľudia z kostola sa nechovajú k návštevníkom priateľsky, sú uzavretou skupinou –
najväčším pocitom, s ktorým neveriaci bojuje na bohoslužbách je strach. 3. Cirkvi ide o peniaze 4. Zanedbáva
starostlivosť o mládež a deti
Je dôležité pre nás byť citlivými na potreby ľudí v spoločenstve, vo farnosti i ľudí okolo nás – veriacich či neveriacich.
To je to čím bol Ježiš príťažlivý. Zaujímal sa o trápenia, potreby či záujmy ľudí: „Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste;
malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Mt 10,8 . Keď prišli za Ježišom
malomocní, tak in nezačal vykladať siahodlhé očisťovacie predpisy z knihy Levitikus.
Jednoducho takého človeka uzdravil. Pokiaľ to z oslovovaním ľudí do spoločenstva myslíme vážne a pokiaľ chceme, aby
tu zostali ľudia, ktorí už do spoločenstva chodia aj naďalej, musíme byť ochotní venovať sa ľuďom aj s ich problémami.
Čím Ježiš priťahoval zástupy:
1. Ježiš miloval ľudí (Mt 9,36)
2. Naplňoval ich potreby (Mt 15,30 ; Lk 6,17-18 ; Jn 6,2)
3. Jeho vyučovanie bolo zaujímavé a praktické (Mt 13,34 ; Mk 10,1 ; Mk 12,37)

Dôvod prečo niektoré spoločenstvá zostávajú malé je práve ten, že im chýba láska. Láska priťahuje ako mocný magnet,
naopak nedostatok lásky ľudí odpudzuje.
„Rastúce spoločenstvá milujú, milujúce spoločenstvá rastú.“
Ak sa budeme na stretkách približovať Bohu, chváliť ho, zažívať prítomnosť Ducha Svätého, to ešte neznamená, že sa
v spoločenstve uberáme správnym smerom. Božie Slovo hovorí: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a
lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ 1 Kor 13,1 – v Božích očiach sú úžasné prednášky
či modlitby bez lásky iba hlukom.
Roger Ailes, mediálny poradca prezidentov Raegana a Busha je presvedčený, že pri verejnom prejave je najdôležitejším
faktorom „obľúbenosť“. Keď vás ľudia budú mať radi, budú vás počúvať aj keď im budete hovoriť o tom, čo Boh robí vo
vašom živote.
Konkrétne kroky nášho spoločenstva v oblasti budovania vzťahov
Medzi konkrétne kroky, ktorými chceme vniesť lásku do nášho spoločenstva je napr. osobne zdraviť ľudí pred stretkom
i po ňom. Buďme dosažiteľní. Musíme ľuďom najavo, že o nich máme osobný záujem. Spoločné modlitby vedúcich
spoločenstva nebudú prebiehať v čase, keď začína stretko, ale venujeme ho najskôr rozhovorom s ľuďmi, ktorí
prichádzajú. Až po privítaní a osobných rozhovoroch začnú modlitby chvál.
„Dotyková služba“ – potrasenie rukou, poklepanie ľudí po chrbte, objatie je veľmi dôležité pre ľudí v dnešnej dobe. Svet
je plný osamelých ľudí, ktorí túžia po milujúcom dotyku. Možno niektorí budú objatí alebo im niekto podá ruku len počas
stretnutia nášho spoločenstva a doma to nezažijú počas celého týždňa.
Rozdiel medzi prijímaním a schvaľovaním – Budeme sa snažiť milovať ľudí, ale neschvaľovať ich hriešny životný štýl.
Ježiš bol láskavý k Samaritánke, ale nesúhlasil s jej cudzoložstvom. Neomláťme ľuďom o hlavu všetko, čo robia zle.
Mnoho hriechov sa vyrieši, keď prídu ku Kristovi. Okolo Ježiša boli veriaci i neveriaci, priťahoval všetkých, a tak to
môže byť i v našom spoločenstve. Niektorí budú úprimne hľadajúci, oddaní Bohu, iní neúprimní skeptici. Ježiša to
netrápilo, miloval ich všetkých.
Iné nároky budeme mať na členov spoločenstva a iné na nezáväzných návštevníkov, ktorí prídu raz za mesiac na otvorené
stretnutie. Ľudia neopustia svoj hriešny život hneď ako sa zjavia na našich stretnutiach. Treba ich vyzvať, aby prišli „takí,
akí sú“. Cirkev je nemocnicou pre hriešnikov. Milujme ľudí ešte predtým, než sa zmenia – aj teraz momentálne medzi
nami.
Pozrime sa na Krista na kríži, akoby nám odtiaľ hovoril: „Takto milujem ľudí“ – jeho kríž ukazuje ako Boh miluje
hriešnikov. Keď budeme takto milovať ľudí, ktorí nie sú dokonalí aj my kresťania, ktorí nie sme dokonalí, naše
spoločenstvo môže pritiahnuť zástupy.
Ježiš sa človeka najskôr spýtal: „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“ Boh si používa najrôznejšie ľudské potreby, aby
vzbudil ľudskú pozornosť. Pre Krista môžeme získať kohokoľvek, pokiaľ objavíme kľúč k jeho srdcu. Tento kľúč je
u každého človeka jedinečný. Nie vždy je ho ľahké nájsť, trvá to určitý čas. Avšak najvhodnejším miestom, kde začať, sú
potreby, ktoré človek vníma.
V Jakubovom liste je napomenutie pre kresťanov, ktorí si myslia, že odpoveďou na každú potrebu je prednáška alebo
biblický verš: „Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: „Choďte v
pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!“ Jak 2,15-16 – Byť
činiteľom slova znamená naplňovať ľudské potreby bez ohľadu, o aký druh potrieb sa jedná.
Spoločenstvo porastie len do tej miery, do akej je schopné napĺňať potreby.
Pohostenie na začiatku alebo konci stretnutí spoločenstva vytvárajú uvoľnenú atmosféru a ľudia sú ochotnejší počúvať.
Budovanie vzťahov a bratskej lásky v našom meste i okolí chceme rozšíriť aj do ostatných kresťanských spoločenstiev.
Ekumenické snahy nám veľmi ležia na srdci a našich bratov protestantov máme veľmi radí. Spoločne s nimi prináša Pán
veľa milostí pre naše mesto i do našich životov.
Súvisiace odkazy:
Rick Warren: Zbor s jasným cieľom – vydavateľstvo Porta Libri

