Co všechno se křesťanu může stát!
Od přítele v zahraničí jsem dostal úsměvný příběh, který bych vám rád předal. Zaujala mě, že
událost se skutečně stala, a ten, kdo příběh zaznamenal, ho použil jako ilustraci k biblickým radám,
jimiž jsme jako Boží děti vyzýváni k uplatňování křesťanských ctností. Pisatel ho uvádí slovy
apoštola Pavla: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost,
pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si…“ (Kol 3,12-13)
Co se přihodilo?
Jistý muž čekal na jednom americkém letišti na přestup. Měl čas, a tak si zašel koupit
noviny a k nim si přibral balíček sušenek. Potom se vrátil do čekárny, aby čekal na výzvu k odletu.
Otevřel noviny, začetl se do jakési zprávy, když ho pojednou vyrušilo šustění papíru. Otočil se
k docela pohledné dámě, která seděla na vedlejším sedátku, a přistihl ji, jak si bezostyšně bere
sušenky z balíčku, který ležel mezi nimi. Nejprve ji chtěl okřiknout, ale když si všiml, že tato žena
čte křesťanský časopis, uvědomil si, že sám je také křesťan, ovládl se a její opovážlivost mlčky
přešel. Z balíčku si vzal dvě tři sušenky a věnoval se dále svým novinám. Když se po krátké chvíli
žena opět obsloužila dalšími sušenkami, pomyslel si své a ze sáčku pro sebe vybral další, které tam
ještě zbyly. Přitom přehlédl, že tam zůstala poslední, které si nakonec všimla ona žena. Ta ji vzala,
rozlomila, polovinu mu s úsměvem podala, popřála mu příjemný let a odešla.
Když se za několik minut ozvala výzva k nástupu na jeho let, složil brýle, sbalil noviny, aby si
vše uložil do svého kufříku. A tu prožil šok, že by se v něm krve nedořezal. Ve svém zavazadle
objevil neotevřený balíček svých sušenek. Teprve nyní mu došlo, že pojídal sušenky neznámé ženy.
Co všechno se nám může přihodit! Do jakého trapasu se můžeme svou nepozorností
dostat! Můžeme se dostat nejenom do situace tohoto muže, který byl také křesťanem, ale i do
postavení oné ženy.
Pisatel příběhu na závěr ještě připomíná radu apoštola Petra: „Proto také vynaložte všecku
snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke
zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské
náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho
Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.“ (2Pt 1,5-8)
Je pravděpodobné, že se s nikým nebudeme dělit o sušenky, jako ten muž, ale možná nám
přijde do cesty někdo, kdo si z nějakého jiného „našeho balíčku“ nabídne více, než jen obyčejnou
oplatku. Možná si vezme tolik, že nás to i zabolí. Potlačme v takové chvíli unáhlenost a domnělou
sílu a uplatněme Boží radu: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou
bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že
je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a
spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“ (Jr 9,23-24)
Prosme Boha o sílu a moudrost, abychom v každé situaci dovedli prokazovat tichost, laskavost,
trpělivost a pokoru.
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