Nesúď predčasne
Kľúčový text: Vyber si jeden biblický verš v časti na stredu. Napíš si ho
a pokús sa ho v priebehu týždňa naučiť naspamäť.

Nedeľa

AKO TO VIDÍM JA?

AKO VYZERÁ SLON?
Možno, že si tento príbeh pamätáš z tretej úlohy. Napriek tomu si ho
pripomenieme ešte raz, aby sme sa z neho naučili ešte niečo:
Veľmi dávno žili v jednej indickej dedine šiesti starí muži. Všetci sa narodili slepí. Ostatní obyvatelia v dedine ich mali veľmi radi a chránili ich pred
všetkými nebezpečenstvami. Pretože títo šiesti muži nikdy nevideli ako vyzerá
svet, museli si množstvo vecí len domýšľať. Pozorne počúvali príbehy, ktoré
im ostatní rozprávali a pokúšali sa predstaviť si, ako asi vyzerá svet za ich
dedinou.
Množstvo príbehov im vŕtalo v hlave. Najviac zo všetkého ich však
zaujímalo, ako vyzerajú slony. Počuli o nich, že dokážu zničiť lesy, nosiť ťažký
náklad a že sa ich boja starí aj mladí. Tiež sa dopočuli, že na slonovi jazdí po
celom kráľovstve kráľova dcéra. Keby to zviera bolo tak nebezpečné, kráľ by
určite nedovolil, aby na ňom jazdila jeho dcéra.
Starí muži sa hádali kvôli slonom vo dne, v noci. „Slon musí byť silný
obor,“ tvrdil prvý slepý muž. Počul množstvo príbehov o tom, ako slony
pomáhajú čistiť lesy a stavať cesty.
„Nie, nemáš pravdu,“ protirečil mu druhý slepec. „Slon je vznešené
a jemné zviera, pretože na ňom jazdí samotná princezna.“
„Všetci sa mýlite! Ja som počul, že slon je schopný prepichnúť svojim
strašným klom aj dospelého muža,“ povedal tretí slepec.
„Prosím vás,“ pridal sa štvrtý. „Ani jeden z vás nemá pravdu. Slon bude
určite len väčšia krava. Veľmi dobre viete ako ľudia často preháňajú.“
„Som si istý, že slon bude zázračný tvor,“ povedal piaty muž, „ako sa
dá potom vysvetliť to, že kráľova dcéra na ňom cestuje po kráľovstve úplne
bezpečne.“
„Ja vôbec neverím, že slony existujú,“ prehlásil šiesty muž. „Myslím, že
ostatní si z nás len uťahujú.“
Nakoniec prišlo k tomu, že obyvatelia dediny už boli skutočne unavení
hádkami týchto mužov a zariadili, aby mohli navštíviť kráľovský palác.
Snáď tam už konečne zistia, aká je pravda o slonoch. Ľudia v dedine vybrali
jedného chlapca, aby týchto mužov viedol. Najmenší z mužov položil ruky
na ramená chlapca. Druhý slepec dal ruky na ramená prvého a tak sa všetkých
šesť mužov držalo jeden druhého, aby boli schopní bezpečne ísť za chlapcom, ktorý ich viedol do nádherného vládcovho paláca.
Myslíte si, že návšteva paláca vyriešila ich všetky problémy a umožnila im „uvidieť slona“

Patrikov otec si našiel inú ženu, rozviedol sa s Patrikovou matkou a odišiel
od rodiny. Ešte niekoľko rokov po rozvode dával Patrik najavo svoju zlosť
nad tým, čo sa stalo, takým spôsobom, že sa dokonca dostal do rozporu
so zákonom. Po nejakom čase sa jeho život urovnal. V škole sa mu opäť
začalo dariť, privyrábal si na brigádach a našiel si milé dievča. Vyzeralo to
tak, že by mohol získať štipendium na univerzitu a jeho matka by potom
nemusela toľko platiť. Jedného dňa sa však v obchode, kde pracoval, stratili
nejaké peniaze. Majiteľ obchodu si ihneď spomenul na Patrikovu minulosť
a podozrieval ho, že ich ukradol. Bolo to fér voči Patrikovi?
Pokiaľ sa zaloguješ na webovej stránke dsš, môžeš tam napísať svoj názor.
Buď úprimný a napíš, čo si skutočne myslíš.

UPOZORNENIE: Nasledujúce odseky nemusia nutne
vyjadrovať názory a postoje vydavateľa, cirkvi, či Boha.

Pondelok

ČO O TOM NAPÍSALI INÍ?
Pozri sa na nasledujúce výroky a zamysli sa nad nimi. Čo si o nich myslíš?
Súhlasia s tým, čo hovorí Boh vo svojom Slove? Na konci tejto časti máš
priestor, aby si napísal aj svoj „výrok“. Porozprávaj sa o ňom s ostatnými.
„Pri posudzovaní iných by sme mali byť zdržanliví. Je dosť pravdepodobné,
že chyby, ktoré nám vadia na iných, by sme urobili aj my, keby sme boli
v rovnakej situácii.“—Francois A. Alsaker, švajčiarsky univerzitný profesor.
„Keď posudzujeme iných, vyjadrujeme tým aj niečo o sebe.“—Wayne Dyer,
americký spisovateľ a psychoterapeut.

„Keď súdiš iných, nemáš čas ich milovať.“—Matka Teraza, albánska katolická misionárka.

„Nesúď druhého, pokiaľ s ním nemáš súcit.“—Anne McCafferey, spisovateľka.
„Neposudzuj niekoho, pokiaľ si nechodil v jeho mokasínach dva mesiace.“
—Príslovie amerických indiánov.

„Nesúď a nikdy nespravíš chybu.“—Jean-Jacques Rousseau, švajčiarsky politik, filozof
a spisovateľ.

„Ani Boh nemá v pláne súdiť človeka skôr, ako na konci jeho života, tak prečo
by si to mal robiť ty?“—Anonym.

tak, aby naňho mali rovnaký názor? Zvyšok príbehu vám v sobotu dorozpráva učiteľ.

Napíš svoj vlastný výrok

Ja by som k tomu napísal, že…

Nesúď predčasne

Utorok

Streda

Si vo veku, kedy je pre teba dôležité, čo si o tebe myslia tvoji priatelia.
Pravdepodobne máš priateľov, s ktorými sa často stretávaš. Zrejme majú
podobné záujmy ako ty, páčia sa im rovnaké veci ako tebe, podobne sa obliekate
a počúvate rovnakú hudbu. Určite je to v poriadku. Ale čo ostatní?

Matúš 7,1-3
„Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite vy, takým budete
súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Prečo bratovi
vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?“

Pokiaľ sú ostatní ľudia iní, väčšinou asi nemáš záujem s nimi tráviť voľný čas.
Pripadajú ti zvláštni. Je to ale škoda. Väčšinou sa iným vyhýbame na základe
toho, aký dojem na nás spravili, keď sme ich stretli prvýkrát. V skutočnosti
môžu byť úplne iní, ako si myslíme.

Ján 5,22
„A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi.“

A ČO S TÝM KONKRÉTNE?

Ježiš nám hovorí, že múdry človek je schopný takýto unáhlený prístup
prekonávať. On sám bol dokonalým príkladom toho, ako neodsudzovať iných
a nevyhýbať sa tým, ktorí nám pripadajú „zvláštni“. Ježiš dokázal povedať
ľuďom jasne, že s nimi nesúhlasí a že nekonajú správne. Napriek tomu sa ku
každému človeku správal úctivo a so záujmom.
Pokiaľ si kresťan, je tvojím poslaním správať sa k druhým ako Ježiš. V praxi
to často znamená postaviť sa proti tomu, keď spoločnosť niekoho ohovára
a snažiť sa svojich kamarátov viesť k tomu, aby sa naučili vychádzať dobre
s inými.

ČO O TOM HOVORÍ BOH?

Ján 7,24
„Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo.“
Ján 8,15
„Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho.“
Rimanom 2,1
„Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom iného
súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.“
Jakub 2,12
„Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody.“
Jakub 4,11.12
„Bratia, neohovárajte sa navzájom! Kto ohovára brata alebo posudzuje brata,
ohovára zákon a posudzuje zákon. A ak posudzuješ zákon, nie si činiteľom
zákona, ale sudcom. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc zachovať
a zatratiť. Ale ktože si ty, čo posudzuješ blížneho?“
Ďalšie biblické texty: Ján 12,47; Rimanom 12,12.13.

Štvrtok

TÝKA SA TO AJ MŇA?
Boh hovorí, že len on (v osobe svojho Syna Ježiša Krista) má právo súdiť
ľudí. Ježiš na tomto svete prežil rovnaký život ako my. V dejinách nikto iný
nezažil na vlastnej koži tak intenzívne, čo je to žiť vo svete hriechu a pokušenia a preto rozumie každému z nás.
Nikto z nás nie je schopný vcítiť sa do druhých tak ako Ježiš. Smieme
ho však prosiť, aby nás naučil pozerať sa na druhých s rovnakým záujmom
a priateľstvom ako On. Môžeme ľuďom hovoriť, že s nimi nesúhlasíme
a že sme presvedčení, že robia zle. Zároveň nás však Ježiš žiada, aby sme
ich neodsudzovali, ale snažili sme sa im radšej pomôcť.
Čo ak to tak nebudeme robiť? V takomto prípade nám Ježiš pripomína,
že rovnakým spôsobom, ako súdime iných, budeme jedného dňa súdení aj my.
Pamätaj si, že Boh ti dáva neustále novú šancu. Pokiaľ si v minulosti niekoho súdil nesprávne, je ochotný ti odpustiť. Zároveň ťa chce naučiť novému
prístupu.

Piatok

SKUTOČNE TO FUNGUJE?
Spomínaš si na indiánske príslovie: „Neposudzuj niekoho, pokiaľ si nechodil
v jeho mokasínach dva mesiace?“ Premýšľaj nad tým, ako inak by sa dala
táto myšlienka vyjadriť. Zober si ceruzku a napíš niekoľko vlastných nápadov
do predtlačených voľných riadkov.

