Štvrtok 13. júla 2017
Piesne: ES č. 261, 554
Text: 2Tim 2, 14 – 19
„Toto pripomínaj (ľuďom) a zaväzuj ich pred Bohom, aby sa nepúšťali do slovných hádok;
nie je to na nič užitočné, ale je to na skazu poslucháčom...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Poľský autor Kazimierz Wojtowicz napísal tento príbeh: „V starom meste Afkar žili kedysi
dvaja mudrci. Navzájom sa nenávideli a hašterili pre svoje náuky. Jeden sa bránil existencii
Boha a druhý bol zas veriaci. Istého dňa sa stretli na trhu. Obklopení svojimi žiakmi, začali sa
hádať o existencii Boha. Rozišli sa až po dlhých hodinách slovného zápasu. V ten istý deň sa
neveriaci učenec odobral do chrámu, padol na zem pred oltárom a prosil Pána Boha
o prepáčenie za svoju tvrdošijnosť. V tom istom čase učenec, ktorý si tak vysoko cenil Pána
Boha, spálil všetky svoje knihy, lebo stratil vieru.“ – Aj takto môže dopadnúť hádka
o existencii Boha. Moja skúsenosť je tá, že väčšinou sa ľudia rozídu po hádke s rovnakým
názorom, ako prišli, akurát sú plní zranení z toho, čo hádka priniesla, čo si vykričali,
a podobne. A o svojom spolubesedníkovi si myslia, že je veľký hlupák. Ako farár mám
mnoho príležitostí hovoriť s ľuďmi o Bohu. Neraz mám však pocit, že ľudia si skôr potrebujú
vyrozprávať svoj pohľad alebo svoje krivdy, ktoré Pánu Bohu zazlievajú, ale nie sú ochotní
počúvať. Tak som sa naučil, že namiesto nejakého obhajovania Boha si ich radšej iba
vypočujem a prejavím súcit s ich sklamaním, bolesťou. Keď vidia, že sa s nimi nehádam, len
im poviem, že moje skúsenosti s Bohom sú iné, vtedy sú niekedy ochotní vypočuť si aj to, čo
im hovorím. O veciach viery sa radšej nikdy nehádam, pretože to nemá význam. Viera je totiž
otázkou vzťahu k Pánu Bohu, a nie vecou odbornej diskusie. Buď Bohu dôverujem takému,
aký sa zjavil v Kristovi a zachovali nám Ho evanjelisti, alebo si nájdem milión dôvodov pre
svoje vlastné učenie, ktoré potrebujem, aby mi nenarúšalo môj osobný koncept života. No
hádať sa o tom skutočne nemá význam. Ak nám na tom človeku záleží, radšej sa treba modliť
za spásu jeho duše. Amen.
Modlitba:
Pane, odpusť nám, prosíme, že sme takí rýchli k hádke. Daj nám pokoru vypočuť si iný názor
a rešpektovať jeho nositeľa. Prosíme, nedaj, aby sme zblúdili od pravdy, aby sme sa dali
oklamať ľudskou múdrosťou a vymenili ju za tú Tvoju, ktorú chceme spoznávať v dôvere, že
Ty si Ten, ktorý vie najviac. Amen.
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