Požehnaná sklíčenost
„Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte
s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého.“ Římanům 12,14-16
Amerického komika, novináře a filozofa Willa Rogerse (+1935) lidé milovali především pro
jeho otevřenost a srdečnost. S oblibou navštěvoval nemocnice, aby svým optimismem
povzbudil pacienty. Jednou zavítal do ústavu Miltona Berryho v Los Angeles, kde se
zotavovali lidé s těžkým postižením po obrně. Také tam, jak už mu bylo vlastní, rozzářil
obličeje všech přítomných, dokonce i těch, kteří jinak byli zdeptáni nelítostným tělesným
handicapem.
K překvapení všech Roggers uprostřed představení nečekaně opustil podium a odběhl do
místnosti s toaletami. Majitel ústavu dr. Milton Berry se domníval, že ho mohla postihnout
náhlá nevolnost a že by mohl potřebovat pomoc, a tak se za ním vydal. Když otevřel dveře,
spatřil Rogerse opřeného o stěnu a slyšel, jak bolestně pláče. Tiše tedy zavřel dveře a odešel,
aby ho nerušil v jeho sklíčenosti.
Během několika minut se Rogers vrátil zpět na podium a se stejně radostnou tváří jako
předtím pokračoval ve svém programu.
V knize Integrita krize její autor Warren Wiersbe píše: „Chcete-li poznat, jakého člověka
máte před sebou, pak mu položte tři otázky: Co tě dovede rozesmát? Co tě přivede k pláči?
Co tě rozzlobí? – Tyto otázky jsou klíčem k poznání charakteru.“
Lidé se sklonem k hněvu se často odvolávají na to, že i Pán Ježíš se dovedl rozčílit a že
náležitě uměl dát najevo svůj hněv. Ano, dovedl se rozhněvat, nerozpakoval se pronést ostré
výtky na adresu zákoníků a dokonce s bičem v ruce vyhnal ty, kteří kupčením znesvěcovali
chrám. Ovšem nemůžeme přehlédnout i skutečnost, že při pomyšlení na tyto lidi, kteří se k
němu obrátili zády, také hořce plakal.
Je snadnější rozčílit se nad hříchem, než nad ním plakat. Nechceš se pokusit o to, abys i tu
nesnadnou cestu zvládl? Neměl by ses každý den modlit za někoho, kdo tě rozčiluje a na
koho by ses chtěl hněvat?
Nebo snad nikoho takového nemáš a neznáš?
Jiří Drejnar

