Moja rodina zo spoločenstva UPC Mosty, alebo čo som
sa naučila na víkendovke
Život v spoločenstve
Môj život so spoločenstvom sa začal pred štyrmi rokmi počas nedeľnej bohoslužby, ktorú
slúžil Peter Mozola. Práve na tomto mieste medzi vysokoškolskými internátmi som tak
nepripravená pocítila milujúci Boží dotyk. Zrazu som pochopila, že som doma – pri Ockovi.
Trpezlivo čakal, kým si nájdem čas na Neho.
Na začiatku UPC Mosty tvorilo spoločenstvo veľa študentov a single ľudí, niekoľko
pracujúcich a pár mladých rodín. Po niekoľkých rokoch života so spoločenstvom vnímam
Božie požehnanie v nových uzavretých manželstvách, ktoré sú hojne požehnané deťmi. Ježiš
patrí do našich životov a bez Neho si už nevieme predstaviť ani jeden deň. Preto sa snažíme
tráviť s Ním čo najviac času. Som takmer vždy súčasťou víkendových, zimných, či letných
týždňových pobytov, ktoré sú pre mňa zdrojom živej vody. Práve počas týchto pobytov
najviac rastiem vo viere a spoločne so svojou rodinou zo spoločenstva prežívame Ježišovu
prítomnosť medzi nami. Čas na nich trávime rozhovormi o Bohu a s Bohom. Potreba tráviť
čas s Ježišom nám napĺňa náš hlad a smäd po Bohu. Po modlitbách sa dejú zázraky. Je to čas
milosti. Ja už viem, že mám bratov a sestry, ktorí ma prijímajú aj s mojimi chybami a podľa
prikázania milujte blížneho ako seba samého, náš spoločný čas je naplnení Božou láskou.
Účasť na víkendovom pobyte je možná aj pre tých, ktorým to finančná situácia nedovoľuje.
UPC Mosty dokáže časť nákladov za pobyt hradiť z grantu spoločenstva.
Požehnaná víkendovka
Stredisko Detskej misie Prameňpri obci Častá bol druhý májový víkend naplnený manželskou
radosťou, láskou a detským smiechom. Ako paradox o rodinnej víkendovke píšem ja, mama 8
ročného syna, ktorého 8 rokov vychovávam sama. Na pobyt som bola osobne pozvaná, teda
som to prijala s nádejou, aby práve môj syn mal možnosť vidieť kompletnú kresťanskú rodinu
a to sa mi splnilo. Trávili sme čas s rodinami, ktoré prežívajú skutočné biblické manželstvá. Je
to viac ako „len“ čítať Bibliu. Je to poznanie, že tie Božie slová sú Pravda, je to presvedčenie,
že my sme súčasťou toho veľkého príbehu, že je to náš príbeh.
Tak ako je Ježiš našim jediným vzorom, tak aj životné príbehy a svedectvá kresťanov sú pre
nás obrovskou inšpiráciou, že život vo viere je krajší a život s Ježišom je lepší. Na víkendovku
medzi nás prišla rodina Stanislava Gurku aj so svojimi tromi deťmi Edkom, Kristínkou a
Sárkou. Chýbal iba najstarší syn Dávid. Ich svedectvo na tému „Budovanie a rozvíjanie
manželského vzťahu na Božom základe popri práci, službe a deťoch“ bolo o prežívaní lásky v
25 ročnom manželstve, ktoré ako tvrdili je tak bezproblémové, že im ostáva veľa času na
službu pre mužov v núdzi v „Domčeku na pol ceste“, ktorý spoločné prevádzkujú. Deti mali
príležitosť hovoriť o tom, ako vyrastali v rodine, kde sa uplatňovali princípy kresťanskej

výchovy. Ich rodina sa riadi evanjeliom vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú rodinného
života, od manažmentu domácnosti až po výchovu detí ale taktiež v práci a službe. Úcta
manželky, rešpekt manžela a spoločná modlitba je kľúčom ich požehnaného
manželstva.Ich úprimné výpovede sú slovami povzbudenia, ktoré je potrebné odovzdávať
ďalej, preto si ich nenechávame ako účastníci pobytu pre seba ale týmto príspevkom ich
šírim ďalej, tak, ako som to vnímala ja osobne.
Duchovný rast
Muži v Efežanom 5:25 sa hovorí, že mužmámilovaťženu tak, ako Ježiš miloval svoju nevestu,
cirkev. Nikdy neprestal milovať Cirkev. Nikdy sa neprestal Cirkvi venovať. Nikdy nepodviedol
Cirkev. Nikdy neprestal myslieť na Cirkev. On zabezpečuje Cirkev. A nikdy neprestal brať
Cirkev vážne. Manželstvo by nemalo byť o tom čo dostávame, ale o tom, čo dávame. Nie je
o tom ako sa cítite pri druhej osobe, ako vyzerá alebo čo pre Vás robí. Manželstvo je o tom,
milovať ako Ježiš. Skutočná láska je o darovaní, popretí a obedovaní samého seba. Muži sú
povolaní nasledovať Krista takou láskou, ako On miluje cirkev a takým spôsobom ako sa on
obetoval.
Mnoho problémov, ktoré sú v manželstve by sa vyriešili, ak by sme častejšie používali slová,
ktoré nesú v sebe pokoj, lásku a úctu. Boží muži milujte svoje ženy. Buďte pilierom rodiny.
Staňte sa pevnými múrmi svojho domova a chráňte svoje rodiny. Vašim poslaním je
duchovne viesť váš domov – čo znamená zabezpečovať jeho duchovnú ochranu a duchovné
smerovanie. Opýtajte sa dnes svojej manželky: Ako sa mám za Teba modliť? Manželka si
zaslúži viac než len priemer, viac než len „dosť dobré, vyhovujúce“. Dajte jej vždy to
najlepšie, čo viete. Bez zbytočných otázok. Zanedbávajte radšej celý svet ako jeden druhého.
Manžel má milovať na prvom mieste Boha a až potom svoju manželku a až potom svoje deti
a manželka má milovať na prvom mieste Boha a až potom svojho manžela a až potom svoje
deti. Muž je kňazom rodiny, ktorý svoju rodinu duchovne usmerňuje. Manžel miluje svoju
manželku, stará sa o ňu, napĺňa jej potreby v praktickej aj citovej oblasti, podporuje ju
a pomáha jej pri jej rozvíjaní. Manželka má podriadiť svojmu mužovi ako autorite a svojho
muža si má vážiť. Žena sa za svojho muža modlí a povzbudzuje ho v jeho úlohe hlavy rodiny
a v jeho práci. Boh sa postaví za manželstvá, ktoré sú v súlade s Jeho vôľou, bude ich žehnať,
ochraňovať a viesť.
Výchova detí v kresťanskej rodine
Ak dieťaťu ukážeme čistotu vzťahov, lásku k Bohu a k blížnemu, spravodlivosť a čestnosť
v našej rodine, v našich životoch, tým mu ukážeme to najvzácnejšie. Priestor pre budovanie
vzťahov rodine, súdržnosti, spolupatričnosti ale aj osobnej identity každého jedného člena
rodiny sa nám ponúka každý deň. Veľké gestá sú kráse. Avšak v živote sú najdôležitejšie malé
momenty, ktoré nás často bez povšimnutia sprevádzajú dennodenne. Nech sa stane našou
prioritou tráviť čo najviac času s našimi deťmi. Žimev rodine v súlade s našou vierou.

Manžel a manželka – dar od Boha
Váš partner je pre Vás dar od Boha. Boh pre Vás vybral pre manželstvo tohto konkrétneho
partnera. Ak sa každý z Vás bude pozerať na toho druhého ako na Boží dar, ľahšie budete
čeliť problému, či ťažkostiam. Spoločná modlitba je pre manželov nevyhnutná. Modlite sa
spolu kvôli rozlišovaniu, aby Vás Boh osvietil pri každom rozhodovaní, ktoré musíte
uskutočniť, modlite sa za vzájomné uzdravenie, za silu, modlite sa, aby ste zostali
v dôvernom vzťahu s Bohom. Čím majú manželia bližšie k Bohu, tým majú bližšie k sebe
navzájom.
Ako Boží muži by ste mali ukázať svetu, aký úžasný Ježiš je a to tak, že budete milovať svoje
nevesty, ako on miluje svoju. Muži, buďte skutočnými mužmi. Milujte svoje manželky.
V Bratislave, máj 2015
Lucia Škrovinová

