Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
18. - 25. januára 2018

Tvoja pravica,
Hospodin, silou
preslávená.
(Exodus 15,6)

DENNÉ ZAMYSLENIA

podľa materiálov na stránkach Konferencie biskupov Slovenska
https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2018.pdf

1. deň

štvrtok 18. januára 2018

Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte
Čítania:
Levitikus 19, 33–34

Miluj cudzinca ako seba samého

Žalm 146

Hospodin chráni cudzincov

List Hebrejom 13, 1–3

Niektorí prijali ako hostí anjelov, hoci o tom nevedeli

Matúš 25,31-46

Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma

Komentár
Po tom, ako sa stali prvou nezávislou černošskou republikou, ponúklo Haiti pohostinnosť
ďalším zotročeným národom pri ich hľadaní slobody. Nedávna doba priniesla Haiťanom
vážne ekonomické ťažkosti. Mnohí z nich opustili svoje domovy a vydali sa na nebezpečnú
cestu v nádeji na lepší život. V mnohých prípadoch sa stretli s nepohostinnosťou a právnymi
prekážkami. Karibská rada cirkví sa zapája do ich verejnej podpory a obhajoby a vznáša
námietky smerované k národom, ktoré obmedzujú alebo oberajú Haiťanov o ich občianske
práva.
Zamyslenie
Na pozadí prikázania Zákona, ktoré hovorí, že Boží ľud má vítať cudzinca vo svojom strede,
je spomienka Izraelitov na to, že boli cudzincami v Egyptskej zemi. Očakávalo sa, že
spomienka na ich vlastný exil v nich vzbudí empatiu a solidaritu so súdobými vyhnancami a
cudzincami. Podobne ako tomu bolo u Izraela, naša spoločná kresťanská skúsenosť Božieho
spásneho konania ide ruka v ruke so spomienkou na odcudzenie a vzdialenie sa – v zmysle
odcudzenia od Boha a jeho kráľovstva.
Takáto kresťanská spomienka má etické dôsledky. Boh obnovil našu dôstojnosť v Kristu a
spravil nás občanmi svojho kráľovstva nie kvôli niečomu, čo sme urobili, aby sme si to
zaslúžili, ale svojím vlastným slobodným darom v láske. Sme povolaní tiež tak konať,
slobodne a motivovaní láskou. Kresťanská láska znamená milovať ako Otec, čiže
rozpoznávať dôstojnosť a darovať dôstojnosť a tak pomáhať prinášať uzdravenie do zranenej
ľudskej rodiny.
Modlitba
Večný Bože,
nepatríš žiadnej kultúre ani krajine, ale si Pánom všetkých.
Povolávaš nás k tomu, aby sme vítali cudzinca v našom strede.
Pomôž nám svojím Duchom,
aby sme žili ako bratia a sestry,
vítali všetkých v tvojom mene,
a žili v spravodlivosti tvojho kráľovstva.
Modlíme sa v Ježišovom mene.
Amen.
Pravica Božia
seje v našej krajine,
sadí semienka slobody, nádeje a lásky.
V týchto krajinách mnohých národov
nech sa všetky jeho deti chytia za ruky
a sú jedno s Božou pravicou.

2. deň

piatok 19. januára 2018

Už nie ako otroka, ale ako milovaného brata
Čítania:
Genezis 1, 26 – 28

Boh stvoril ľudstvo na svoj obraz

Žalm 10, 1 – 10

Hospodin, prečo si tak ďaleko?

List Filemonovi

Už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata

Lukáš 10, 25 – 37

Podobenstvo o dobrom Samaritánovi

Komentár
Obchodovanie s ľuďmi je formou otroctva v dnešnej dobe. Obete sú pri ňom nútené alebo
ľsťou dovedené k sexuálnej práci, detskej práci alebo darovaniu orgánov, z čoho majú zisk
vykorisťovatelia. Je to globálny priemysel, ktorého obrat je niekoľko miliónov dolárov. Je
takisto rastúcim problémom po celom Karibiku. Reformované cirkvi v Karibiku sa spojili
s Radou pre svetovú misiu a Karibskou a Severoamerickou radou pre misiu, aby vzdelávali
kresťanské spoločenstvá s cieľom ukončiť túto pohromu obchodu s ľuďmi.
Zamyslenie
Jedna z prvých vecí, ktoré sa dozvedáme o Bohu v židovskej a kresťanskej Biblii je, že Boh
stvoril ľudstvo na svoj vlastný obraz. Táto hlboká a nádherná pravda však bola počas ľudskej
histórie často zastieraná alebo popieraná. Napríklad Rímska ríša popierala dôstojnosť otrokov.
Posolstvo evanjelia sa od tohto úplne líši. Ježiš kritizoval sociálne normy, ktoré znižovali
hodnotu ľudskej dôstojnosti Samaritánov, keď Samaritána opísal ako „blížneho“ človeku,
ktorý bol prepadnutý na ceste do Jericha – blížneho, ktorého Zákon prikazuje milovať.
A Pavol, ktorý sa v Kristovi stal smelým, opisuje Onezima, bývalého otroka, ako
„milovaného brata“. Prekračuje tým normy svojej spoločnosti a potvrdzuje Onezimovo
človečenstvo.
Kresťanská láska musí byť vždy odvážnou láskou, ktorá si trúfne prekročiť hranice a
rozpoznať v iných dôstojnosť, ktorá je rovnaká ako naša vlastná. Ako svätý Pavol, kresťania
musia byť dostatočne „smelí v Kristovi“, aby pozdvihli jednotne hlas a jasne rozpoznali
v obetiach obchodovania s ľuďmi svojich blížnych a svojich milovaných bratov a sestry,
a pracovali tak spolu na ukončení tejto modernej formy otroctva.
Modlitba
Láskavý Bože,
buď blízky tým, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi;
uisti ich, že vidíš ich zúfalstvo a počuješ ich nárek, volanie.
Daj, nech je tvoja Cirkev jednotná v súcite a odvahe pracovať pre ten deň,
keď viac nikto nebude vykorisťovaný
a všetci budú môcť v slobode žiť životy naplnené dôstojnosťou a pokojom.
O toto prosíme v mene trojjediného Boha,
ktorý môže urobiť omnoho viac ako my prosíme alebo rozumieme.
Amen.
Pravica Božia
pozdvihuje našu krajinu,
dvíha jedného po druhom tých, čo padli;
každého jedného pozná po mene,
každý je dnes oslobodený od hanby
pozdvihnutím Božej pravice.

3. deň

sobota 20. januára 2018

Vaše telo je chrámom Svätého Ducha
Čítania:
Exodus 3, 4 – 10

Boh vyslobodzuje tých, ktorí sú v zajatí človeka

Žalm 24, 1 – 6

Pane, my sme ľud, ktorý hľadá tvoju tvár

1. list Korinťanom 6, 9 –20

Oslavujte teda Boha vo svojom tele

Matúš 18,1-7

Beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!

Komentár
Mnohé kresťanské cirkvi v Karibiku spoločne znepokojuje problém pornografie, zvlášť tej,
ktorá sa šíri cez internet. Pornografia má deštruktívne následky na ľudskú dôstojnosť,
obzvlášť detí a mladých ľudí. Podobne ako otroctvo, pornografia robí z ľudských bytostí
tovar, chytá do osídiel tých, ktorí sú od nej závislí, a poškodzuje zdravé milujúce vzťahy.
Zamyslenie
Kniha Exodus ukazuje Boží záujem o ľudí, ktorí sú v zajatí iných ľudí. Božie zjavenie sa
Mojžišovi v horiacom kre bolo mocným vyjadrením Božej vôle oslobodiť svoj ľud. Boh videl
ich utrpenie, počul ich volanie o pomoc a prišiel ich vyslobodiť. Boh stále počuje nárek tých,
ktorí sú aj dnes podrobení zotročeniu, a chce ich vyslobodiť. Hoci sexualita je Božím darom
pre ľudské vzťahy a na vyjadrenie intimity, zneužívanie tohto daru cez pornografiu zotročuje
a devalvuje rovnako tých, ktorí sú zatiahnutí do jej produkcie, ako aj tých, ktorí ju
konzumujú. Boh nie je hluchý k ich nešťastiu a kresťania sú rovnako povolaní, aby neboli k
týmto veciam nevšímaví, ale rovnako znepokojení.
Svätý Pavol píše, že sme povolaní oslavovať Boha vo svojom tele. To znamená, že každá časť
nášho života vrátane našich vzťahov môže a má byť Bohu príjemnou obetou. Kresťania musia
spolupracovať na vytváraní takej spoločnosti, ktorá bude obhajovať ľudskú dôstojnosť a
nebude klásť Božím maličkým pod nohy kamene úrazu, ale ich radšej urobí schopnými žiť v
(tej) slobode, ktorú Boh pre nich chce, ktorá je Božou vôľou pre nich.
Modlitba
Ó, Bože, svojou nebeskou milosťou
nás obnov na mysli i na tele,
stvor nám čisté srdce a čistú myseľ,
aby sme mohli oslavovať tvoje meno.
Nech cirkvi dospejú k jednote v tom, čo je ich zmyslom
pre posvätenie tvojho ľudu
skrze Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým,
po všetky veky vekov.
Amen.
Pravica Božia
uzdravuje v našej krajine,
uzdravuje zlomené telá mysle a duše.
Taký úžasný je jej dotyk
s láskou, ktorá znamená tak veľa,
keď sme vyliečení
Božou pravicou.

4. deň

nedeľa 21. januára 2018

Nádej a uzdravenie
Čítania:
Izaiáš 9, 2 – 7a

Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca

Žalm 34, 1 – 14

Hľadajte pokoj a usilujte sa oň

Zjavenie Jána 7, 13 –17

Boh im zotrie z očí každú slzu

Ján 14, 25 – 27

Pokoj vám zanechávam

Komentár
V oblasti Karibiku je násilie problém, na ktorý cirkvi musia odpovedať. Je tu alarmujúco
vysoký počet vrážd, mnohé z nich sú dôsledkom domáceho zneužívania v domácnostiach,
vojen medzi gangmi a ďalších foriem kriminality. Takisto rastie v niektorých častiach regiónu
výskyt sebapoškodzovania a samovrážd.
Zamyslenie
Kráľovstvo, ktoré Boh zasľúbil; kráľovstvo, ktoré Ježiš vo svojej službe zvestoval a zjavil, je
kráľovstvom spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom. Čo znamená táto dobrá zvesť
pre tých, ktorí sú ako v pasci uväznení v temnote násilia? V prorokovom videní nad tými, čo
bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Ale ako môžu kresťania priniesť Ježišovo svetlo tým,
ktorí žijú v temnote domáceho a gangového násilia? Aký pocit nádeje môžu kresťania
ponúknuť? Je smutnou realitou, že rozdelenie medzi kresťanmi je protikladným znamením,
ktoré prekáža odovzdávaniu nádeje.
Hľadanie pokoja a zmierenia medzi rozličnými cirkvami a vierovyznaniami je však toho
pravým opakom. Keď sa kresťania usilujú o jednotu vo svete plnom konfliktu, ponúkajú svetu
znamenie zmierenia. Kresťania, ktorí odmietajú vstúpiť do logiky privilégia a postavenia
prestíže, ktorí odmietajú ponižovať druhých a ich spoločenstvá, vydávajú svedectvo o pokoji
Božieho kráľovstva, kde Baránok vodí svätých k prameňom vôd života. Toto je pokoj, aký
tento svet potrebuje; pokoj, ktorý prináša uzdravenie a útechu tým, ktorí sú sužovaní násilím.
Modlitba
Bože každej útechy a nádeje,
tvoje vzkriesenie premohlo násilie spáchané na kríži.
Daj, aby sme ako tvoj ľud
boli viditeľným znamením toho,
že násilie sveta bude prekonané, porazené.
Za to sa modlíme v mene nášho vzkrieseného Pána.
Amen.
Pravica Božia
ukazuje v našej krajine,
ukazuje cestu, ktorou musíme ísť.
Tá cesta je tak zahmlená,
tak ľahko zablúdime,
ale vedie nás Božia pravica.

5. deň

pondelok 22. januára 2018

Počuj plač môjho úbohého ľudu z ďaleka a široka v krajine!
Čítania:
Deuteronómium 1, 19 – 35

Hospodin, váš Boh, ktorý vás predchádza, vás niesol po celej
ceste

Žalm 145, 9 – 20

Hospodin podopiera všetkých padajúcich

Jakubov list 1, 9 – 11

Bohatý sa pominie ako kvet trávy

Lukáš 18, 35 – 43

Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!

Komentár
Ekonomiky karibských krajín boli tradične založené na produkcii surových materiálov pre
európsky trh. Preto neboli nikdy sebestačné. Požičiavanie si na medzinárodnom trhu sa
dôsledkom toho stalo dôležitým pre ich rozvoj. Podmienky takého požičiavania vyžadujú
obmedzovanie výdavkov na dopravu, vzdelávanie, školstvo, zdravotníctvo a iné verejné
služby, čo má najhorší dopad na chudobných. Karibská konferencia cirkví spustila iniciatívu,
ktorou chce odpovedať na súčasnú dlhovú krízu v regióne a prostredníctvom svojich
medzinárodných sietí kontaktov prísť chudobným na pomoc.
Zamyslenie
Vieme si predstaviť hluk zástupu, keď Ježiš vchádzal do Jericha. Mnohé hlasy sa snažili
umlčať výkrik, volanie slepého žobráka. Vyrušuje a robí hanbu. Ale napriek všetkej tejto
trme-vrme Ježiš počuje hlas slepca, tak ako Boh vždy počuje nárek chudobných v
hebrejských Písmach. Hospodin, ktorý podopiera padajúceho, nielen počuje, on odpovedá.
Žobrákov život je tak radikálne od základu premenený.
Nejednotnosť kresťanov sa môže stať súčasťou rámusu a chaosu vo svete. Podobne ako
hašteriace sa hlasy pred bránami Jericha, môžu naše rozdelenia prehlušiť plač a krik
chudobných. Ale keď sme zjednotení, stávame sa plnšie Kristovou prítomnosťou vo svete;
lepšie dokážeme počuť, načúvať a odpovedať. Namiesto toho, aby sme zvyšovali hlas,
zosilňovali zvuk rozporu, dokážeme skutočne počúvať a tak rozlíšiť hlasy, ktoré najviac
potrebujú byť počuté.
Modlitba
Milujúci Bože,
pozdvihuješ chudobných a trpiacich
a obnovuješ ich dôstojnosť.
Počuj teraz naše volanie za chudobných nášho sveta,
obnov ich, navráť im nádej a pozdvihni ich,
aby všetok tvoj ľud mohol byť zjednotený.
O toto prosíme v Ježišovom mene.
Amen.
Pravica Božia
pozdvihuje našu krajinu,
dvíha jedného po druhom tých, čo padli;
každého jedného pozná po mene,
každý je dnes oslobodený od hanby
pozdvihnutím Božej pravice.

6. deň

utorok 23. januára 2018

Všímajme si potreby druhých
Čítania:
Izaiáš 25, 1 – 9

Jasajme a radujme sa z jeho spásy

Žalm 82

Poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť

List Filipanom 2, 1 – 4

Nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých

Lukáš 12, 13 – 21

Vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti

Komentár
Meniace sa medzinárodné smernice pre bankovníctvo majú neustále negatívny dopad na
obchodovanie a živnostníctvo v Karibiku a ohrozujú ekonomické prežitie mnohých rodín. Pre
obyvateľov Karibiku pracujúcich v zahraničí je čím ďalej ťažšie posielať peniaze domov
svojim rodinám. Cirkvi v Karibiku založili pre chudobných hnutie Credit Union, aby mohli
mať prístup k financiám na ekonomické aktivity.
Zamyslenie
Svedectvo Písem, že Boh si vždy prednostne volí možnosť, ktorá pomôže chudobným, je
dôsledné: pravica Božia koná v záujme bezmocných proti mocným. Podobne Ježiš
opakovane, konzistentne varuje pred nebezpečenstvom chamtivosti. Napriek týmto
varovaniam však hriech chamtivosti často infikuje naše kresťanské spoločenstvá a vnáša do
nich logiku súperenia: jedno spoločenstvo súťaží s druhým. Musíme mať na pamäti, že kým
budeme zlyhávať v tom, aby sme sa nepripodobňovali svetu, ale budeme sa prispôsobovať
jeho rozdeľujúcemu duchu súperenia, nebudeme môcť ponúknuť „pevnosť pre chudobného,
baštu pre biedneho v jeho úzkosti, úkryt pred búrkou“.
Pre naše rozličné cirkvi a vyznania byť bohatý v Bohu neznamená mať mnoho členov, ktorí
patria – alebo prispievajú milodarmi – do nášho vlastného spoločenstva. Znamená to skôr
rozpoznať, že ako kresťania máme nespočetné množstvo bratov a sestier po celom svete,
zjednotených naprieč ekonomickým rozdeleniam „severu“ a „juhu“. Vedomí si tohto bratstva
v Kristovi, môžu kresťania spojiť sily pri presadzovaní ekonomickej spravodlivosti pre
všetkých.
Modlitba
Všemohúci Bože,
daj svojej Cirkvi odvahu a silu
neustále zvestovať právo a spravodlivosť
v situáciách nadvlády panovania a útlaku.
Keď slávime našu jednotu v Kristovi,
nech nám tvoj Svätý Duch pomáha
všímať si potreby druhých.
Amen.
Pravica Božia
udiera v našej krajine,
zasahuje závisť, nenávisť a chamtivosť.
Naše sebectvo a žiadostivosť,
našu pýchu a nespravodlivé skutky
na trosky obracia Božia pravica.

7. deň

streda 24. januára 2018

Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi
Čítania:
Exodus 2, 1 – 10

Mojžišovo narodenie

Žalm 127

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú

List Hebrejom 11, 23-24

Rodičia ukrývali Mojžiša, lebo videli, že dieťa je krásne

Matúš 2, 13 – 15

Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta

Komentár
Karibská rodina je naďalej nepriaznivo ovplyvňovaná dedičstvom otroctva i novými faktormi
ako sú migrácia rodičov, finančné problémy a násilie v domácnostiach. Zoči-voči tejto realite
pracujú cirkvi v Karibiku na poskytovaní podpory rodine v jej jadre i v rozšírenej podobe rodinám ako základným jednotkám i širším rodinám.
Zamyslenie
Rodiny majú ústrednú dôležitosť pre ochranu a výchovu detí. Biblia rozpráva o detstve
Mojžiša aj Ježiša. Obaja sa krátko po svojom narodení ocitli pre vražedné nariadenia
nahnevaných vládcov v smrteľnom nebezpečenstve. Ich príbehy ukazujú, aké zraniteľné
môžu byť deti voči vonkajším silám.
Tieto príbehy však tiež ukazujú ako možno konať na ochranu maličkých. Matúš nám
predstavuje model otcovstva, ktoré je prejavom milujúcej vernosti k Božiemu príkazu, zvlášť
v búrlivých časoch. Písma sa na deti pozerajú ako na požehnanie a nádej pre budúcnosť. Pre
žalmistu sú ako „šípy v ruke hrdinu“. Ako kresťania máme spoločné poslanie žiť ako
podporné rodinné siete, spoliehajúce sa na Pánovu silu. Pán nám dáva silu k úlohe budovať
silné spoločenstvá, v ktorých sú deti chránené a môžu sa úspešne rozvíjať.
Modlitba
Láskavý, dobrotivý Bože,
poslal si svojho Syna, aby sa narodil v obyčajnej rodine,
ktorá mala predkov verných i hriešnych.
Prosíme o tvoje požehnanie pre všetky rodiny
v domácnostiach i v spoločenstvách.
Zvlášť sa modlíme za jednotu kresťanskej rodiny,
aby svet mohol uveriť.
Modlíme sa v mene Ježiš,
Amen.
Pravica Božia
píše v našej krajine,
píše s mocou a s láskou.
Naše spory a naše strachy,
naše víťazstvá a naše slzy
zaznamenáva Božia pravica.

8. deň

štvrtok 25. januára 2018

On zhromaždí rozptýlených... zo štyroch koncov zeme
Čítania:
Izaiáš 11, 12 – 13

Efrajim nebude žiarliť na Judsko a Judsko nebude utláčať Efrajima

Žalm 106, 1 – 14.43-48

Zhromaždi nás, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu

List Efezanom 2, 13-19

Zbúral rozdeľujúci múr

Ján 17,1-12

Ja som v nich oslávený

Komentár
Karibské cirkvi spolupracujú, aby uzdravili rany na tele Kristovom v (ich) regióne. Tieto rany
sú dedičstvom, ktoré zanechali kolonizátori. Zmierenie často vyžaduje pokánie, nápravu a
uzdravenie spomienok. Jedným príkladom je ospravedlnenie sa a náprava medzi baptistami
v Británii a v Karibiku. Tak ako Izrael, Cirkev vo svojej jednote je povolaná byť znamením
a zároveň aktívnym sprostredkovateľom zmierenia.
Zamyslenie
Počas celého biblického rozprávania dejín spásy je zreteľným motívom neochabujúce
Hospodinovo odhodlanie sformovať ľud, ktorý by mohol nazývať vlastným. Utvorenie
takéhoto ľudu – zjednoteného svätou zmluvou s Bohom – je neodlučiteľnou súčasťou
Hospodinovho plánu spásy, oslávenia a posvätenia Božieho mena.
Proroci opakovane pripomínajú Izraelu, že zmluva vyžadovala, aby vzťahy medzi jeho
rozličnými sociálnymi skupinami boli charakterizované spravodlivosťou, súcitom a
milosrdenstvom. Keď sa Ježiš pripravoval spečatiť novú zmluvu svojou vlastnou krvou,
horlivo sa modlil k Otcovi, aby tí, ktorých mu (Otec) dal, boli jedno, ako on a Otec sú jedno.
Keď kresťania objavia svoju jednotu v Ježišovi, majú podiel na Kristovom oslávení v
prítomnosti Otca, na tej istej sláve, ktorú mal pri Otcovi, skôr ako povstal svet. A tak sa Boží
ľud zmluvy musí vždy usilovať byť zmiereným spoločenstvom – takým, ktoré je samo osebe
účinným znamením pre všetky národy zeme, príkladom ako žiť v spravodlivosti a mieri.
Modlitba
Pane,
pokorne prosíme, aby sa z tvojej milosti
cirkvi na celom svete
mohli stať nástrojmi tvojho pokoja.
Cez ich spoločné konanie – ako vyslancov
a sprostredkovateľov tvojho uzdravenia, zmierujúcej lásky
medzi rozdelenými národmi –
nech sa tvoje meno posvätí a je oslávené.
Amen.
Pravica Božia
seje v našej krajine,
sadí semienka slobody, nádeje a lásky.
V týchto krajinách mnohých národov
nech sa všetky jeho deti chytia za ruky
a sú jedno s Božou pravicou.

