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DÔVOD K RADOSTI
Úvod: Na konci ročného obdobia a na začiatku nového roka sa ľudia zvyčajne
radujú. Niektorí spievajú radostné piesne, iní tancujú a zabávajú sa, alebo sa
radujú doma pred TV obrazovkou. Niekedy aj my, veriaci ľudia, sa doslova preradujeme do nového roka. Radujeme sa, ale veľa nerozmýšľame nad tým prečo.
Ježiš nám poradil: "Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale
radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach". Luk.10,20 Ježiš nás
upozornil z čoho sa máme radovať.
I. Evidencia mena
Meno človeka počas života je viac krát zapísané. Prvý krát sa zapíše pri narodení
do matriky, posledný krát bude napísané na pomník v cintoríne. Samozrejme, že
aj počas života zapísanie nášho mena má svoj význam.
Naše mená sú napísané na vysvedčeniach, ktoré sme v škole dostali, sú napísané
na zmluvách, ktoré sme uzatvorili. Meno zapíšu do občianskeho preukazu,
cestovného pasu, do listu vlastníctva a aj do iných dokladov. Naše mená sú
zapísané aj do cirkevnej evidencie, ba dokonca meno môže byť napísané aj na
zozname vyznamenaných ľudí alebo na zozname hľadaných osôb. Niekedy
chceme, aby naše meno bolo napísané, inokedy by sme boli radšej, keby naše
meno uvedené nebolo.
Meno človeka má svoje čaro. Vždy, keď počujem svoje meno, mi srdce poskočí.
Niet krajšej hudby od toho, keď naše ucho započuje svoje meno. Pán Boh dal
človekovi meno a potom ho vyzval, aby pomenoval všetko, čo je živé. Meno nás
identifikuje a oceňuje. Meno je možné zašpiniť, ale aj očistiť.
Meno pre Ježiša hrá dôležitú úlohu. On každého oslovoval menom: Adama,
Samuela, Šimona, Zachea, atď., ba dokonca ešte aj hviezdy oslovuje menom
/Ž.47,4/. Možno je to dané tým, že keď počujeme svoje meno, cítime sa tak, ako
keby sme počúvali krásnu hudbu. Evidencia nášho mena má svoj význam.
Veľmi na tom záleží, či je niekde napísané naše meno. Práve preto je dôležitá tá
otázka, ktorá sa pýta: Či sa radujeme z toho, že naše mená sú zapísané niekde?

II. Kniha života
Podľa slov Ježiša mi by sme sa mali radovať z toho, že naše mená sú zapísané
v nebesiach. Neviem, či na ten zápis myslíme, keď hľadáme dôvod k radosti.
Dokážeme sa radovať aj z toho, že naše mená sú zapísané v nebi?
Naše meno môže byť napísané v evidencii zboru, v kronike alebo na farebnom
diplome, časom aj tak vybledne. Diplom sa stane zožltnutým papierom a naše
meno sa vytratí aj z pamäti tých ľudí, ktorí nás niekedy milovali. Preto sa pýtam:
Čomu sa radujú ľudia?
Ľudia na svete sa radujú tomu, že sú zdraví, že majú peniaze, rodinu, slobodu,
atď. Radujú sa, keď počujú krásnu hudbu, keď ich niekto miluje, keď si na nich
niekto spomenie, keď počujú vtipy. Aj tomu sa dá radovať. Nie je to však pravý
dôvod k radosti. Ježiš nás prosí: Radujte sa tomu, že vaše mená sú zapísané
v nebi.
To, že sme v Božej evidencii, nie je naša zásluha. Dostali sme sa tam z milosti.
Ježiš nás vykúpil zo smrti a naše meno vytrel zo zoznamu mŕtvych a zapísal do
knihy života. Tomu sa radujte!
Záver: Verím tomu, že všetci sa chceme radovať. Zvlášť na konci a začiatku roka
sa tešíme. Moje prianie je, aby sme sa radovali zo správnych príčin!
Spievajme radostné piesne, radujme sa nad tým, čo sme prežili v minulom roku a
aj nad tým, čo ešte môžeme prežiť. Ale hlavne sa radujme tomu, že naše mená sú
napísané do knihy života.
(redakcia)

NIEKOĽKO MYŠLIENOK Z VÝROKOV PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. (ÚRYVOK)
„Spojená Európa potrebuje náboženstvo. V záujme toho, aby sme mohli
napodobniť Nový Jeruzalem z knihy Zjavenia Jána musíme dovoliť, aby Boh
mohol konať. Ak naozaj chceme vybudovať spravodlivý štát, tak bez Božej
pomoci to nedosiahneme. Aj tu platí tvrdenie žalmistu: “Ak Hospodin nebude
stavať dom, zbytočne sa budú namáhať stavitelia!“ Žalm 126,1 V záujme toho,
aby Európa bola pevná, musí sa opierať o pevné základy, ktoré sú zapísané do
každého ľudského srdca. Sú to morálne zákony Božie.... Spojiť také rozdelené
národy, aké žijú v Európe, s rôznymi názormi a očakávaniami nebude
jednoduché.
Katolícka cirkev ponúka svoje skúsenosti. Katolícka cirkev je modelom toho, ako
sa dajú spojiť rôzne národy a kultúry. Jedinečným spôsobom dokážeme podporiť
zjednotenie Európy. Naše očakávanie je, aby v európskych inštitúciách pracovali

kresťania, ktorí sa budú riadiť demokratickými princípmi v záujme dosiahnutia
spoločného cieľa....“ (redakcia)

ZAUJÍMAVÝ ODKAZ NÁM ZANECHALI
Známy astronóm Mikuláš Kopernik na svoj náhrobný kameň nechal napísať tieto
slová: „Nehľadám milosť ako Pavel. Neprosím za odpustenie ako
Peter, ale modlím sa za spomienku, ako lotor na kríži.“
...............................................................................................................................
Na inom pomníku je napísané toto:
„To, čo som dal iným, je teraz moje. To, čo som premárnil, bolo len
moje. Ale teraz som prišiel o to, čo som si ponechal pre seba.“
..................................................................................................................................
Vašou úlohou je premýšľať nad tým, čo chceli autori týchto textov povedať.
Vaše myšlienky, nápady, odpovede posielajte emailom v troch bodoch na
adresu kazateľa. Najlepšie úvahy odmeníme a zverejníme v budúcom čísle.
POSLEDNÉ SLOVÁ STEVEA JOBSA
Steve Paul Jobs zomrel ako miliardár s majetkom vo výške 56 miliárd
dolárov, vo veku 56 rokov na rakovinu pankreasu. Prečítajte si niekoľko jeho
posledných myšlienok/slov:
„V tejto chvíli keď ležím na posteli, som chorý a spomenul si na celý svoj
život a uvedomujem si, že všetky moje uznanie a bohatstvo, ktoré mám, je
vzhľadom k blížiacej sa smrti irelevantné. Môžete si najať niekoho, kto pre vás
riadi auto, kto pre vás zarába peniaze - ale nemôžete najať niekoho, kto za vás
bude niesť chorobu.
Ako starneme, sme múdrejší a pomaly si uvedomujeme, že hodinky majúce
hodnotu 30 USD alebo 300 USD - obe ukazujú rovnaký čas. Bez ohľadu na to, či
riadime auto v hodnote 150 000 USD alebo auto v hodnote 2 000 USD - cesty a
vzdialenosť sú rovnaké, dosiahneme rovnaký cieľ. Ak budeme piť víno v hodnote
300 USD alebo víno v hodnote 10 USD, rovnako ho vypijeme.“
ŠTYRI FAKTY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ POPRIEŤ
„Nevychovávajte svoje deti, aby boli bohaté. Naučte ich byť šťastné - takže
keď vyrastú, budú poznať hodnotu vecí a nie ich cenu.“
„S jedlom zaobchádzajte ako s liekom, inak lieky budú vaše jedlo.“
„Kto ťa miluje, nikdy ťa neopustí, aj keď má 100 dôvodov, prečo sa vzdať.
Vždy nájde jeden dôvod, prečo zostať.“
„Ak chcete ísť rýchlo - choďte sami! Ale ak chcete ísť ďaleko - choďte spolu
s niekým druhým.“ (redakcia)

