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„Vtedy mu sluha padol k nohám“
„Jeho spolusluha mu padol k nohám“

Jedno a to isté gesto – obaja sluhovia padli k nohám, obaja sluhovia pokľakli, obaja prosili o
pozhovenie. A? Výsledok rôzny! Prečo? Pretože jeden mal šťastie, že padol k nohám
milosrdného pána a druhý mal smolu, že padol k nohám svojho nemilosrdného spolusluhu.
Teda padol pred človeka s úplne rovnakým osudom, ako bol on sám, a predsa padol do
nemilosti svojho spolusluhu, hoci by človek očakával, že práve on by ho mohol najlepšie
pochopiť. A ako je to s nami? Padáme k nohám našich spolusluhov v domnení, že nás
pochopia, že nám pomôžu alebo chceme radšej padnúť k nohám milosrdného pána – k nohám
ukrižovaného Krista? Toho Krista, ktorý zažil život človeka a preto ho dokáže pochopiť. A
navyše má božskú vlastnosť a tou je milosrdenstvo. Aké dôležité je vedieť pred kým treba
padnúť na kolená!
V prvom čítaní sa Azariáš modlí: „Nateraz niet kniežaťa ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani
obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta pre prvotiny pred tebou, aby sme našli milosť. Ale so
skrúšenou dušou a poníženým duchom nech dosiahneme prijatie!“
Teda padnúť na kolená, neznamená zodrať si kolená v kostole (príp. niekde inde), ponižovať sa,
kde sa len dá, ale pokľaknúť znamená predovšetkým postoj srdca – skrúšený a ponížený duch.
Nie sa zbytočne obviňovať z niečoho, čo som možno ani neurobil, odprosovať za niečo, čo
možno ani neľutujem (robia to všetci, tak to urobím aj ja), ale skrúšený znamená i vedomie, že
Boh je nad všetkým a vždy má dvere otvorené, nech môžeme kedykoľvek prísť.
A žalmista dodáva: „v teba dúfam celý deň“ Tak dúfajme i my s ním...
No a na záver dva aforizmy (keďže včera som pozabudla...)
Deliť veci na hmotné a duchovné je práve to, čo duchovný človek nerobí.
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Dělit věci na hmotné a duchovní je právě to, co duchovní člověk nedělá.
Dividing things into the material and spiritual is exactly what a truly spiritual person would not
do.
Pavel Kosorin, BIBLICKÉ AFORISMY (Cesta, Brno 2002, translated by Vlasta Lišková)
Ak sa budeš porovnávať s druhými, bude ťa Boh raz porovnávať so sebou.
Budeš-li se srovnávat s druhými, bude tě Bůh jednou srovnávat se sebou.
If you keep comparing yourself with others, there will come a time when God will compare you
with Himself.
Pavel Kosorin, BIBLICKÉ AFORISMY (Cesta, Brno 2002, translated by Vlasta Lišková)
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