Utorok 27. júna 2017
Piesne: ES č. 496, 260
Text: 2K 7, 2 – 7
„Prijmite nás! Nikomu sme nekrivdili, nikoho nezničili, nikoho neoklamali...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V prečítanom biblickom texte sa nám odhaľuje niečo z pálčivej otázky vzťahu medzi
spoločenstvom a jeho vodcom či vodcami. Ani v cirkevných spoločenstvách sa totiž
konfliktom neraz nevyhneme. No čo robiť, keď už nastanú? Ako k nim pristupovať? Apoštol
Pavel nabáda k srdečnému vzťahu a k otvorenosti. Nie je naivný, aby nevedel, že konflikty sa
nevyhýbajú ani kresťanom; ale nám ukazuje cestu, ako k nim môžeme pristupovať. Keď príde
k nezhodám, nemali by sme zabudnúť, že ako kresťania patríme k sebe. Sme predsa pokrstení,
a tak – v živote i v smrti – patríme k Ježišovi Kristovi, ale aj k sebe navzájom (vďaka Kristovi
tvoríme spoločenstvo). Podľa toho máme k sebe i pristupovať. Toto vzájomné spojenie nám
otvára cestu k sebe – aby sme boli k sebe úprimní a otvorení, aby sme sa navzájom prijímali
a dôverovali si. Vedúci kresťanských spoločenstiev by mali mať otvorené srdce pre tých, ktorí
im boli zverení, a podľa toho aj strážiť svoje slovné prejavy. No koľkí z našich cirkevných
vodcov by mohli popravde vyhlásiť: Nikomu sme neukrivdili, nikoho nezničili, nikoho
neoklamali?!! Na druhej strane členovia týchto kresťanských spoločenstiev sa často stavajú
proti tým, ktorí ich majú viesť. Apoštol však prosí: „Prijmite nás!“ Namiesto odmietania by
mali za svojich vodcov horliť, brániť ich, stáť na ich strane. Keď sa v cirkvi budeme správať
podľa Pavlových rád, môžeme očakávať, že aj my zažijeme to, čo on: „Boh, ktorý potešuje
ponížených, potešil nás...“ I k nám príde zvesť o zmierení, takže sa budeme môcť radovať.
Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Otče, pokorne prichádzame pred Tvoju tvár s vďakou i prosbou. Ďakujeme Ti,
že si nás urobil súčasťou spoločenstva Kristovej cirkvi, takže sme krstom spojení nielen
s Ním, ale aj s bratmi a so sestrami vo viere. Prosíme, pomáhaj nám, aby sme ku konfliktom,
ktoré medzi sebou máme, pristupovali s otvoreným srdcom, aby sme opäť našli cestu k sebe
a aby sme sa po zmierení mohli spolu radovať. Amen.
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