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Dávidova vďačnosť
1.Kronická 29: 10 - 19; Kolosanom 3: 12 - 17
Boh sa neponúka k pozorovaniu. Hegel

Téma vďačnosti ako cnosti bola predstavená na pozadí súčasnej kritiky voči náboženstvu a príklonu
k sekularizmu ako nosného prostredia pre utváranie štátu a spoločnosti najmä v európskom
priestore. Hlasným kritikom akejkoľvek predstavy Boha je Brit Richard Dawkins, ktorý vo svojej
knihe Boží blud skúma dôkazy pre existenciu Boha, a keď žiadne presvedčivé nenachádza, uzaviera,
že pre túto nebezpečnú hypotézu nie je v živote miesto.
Avšak skutočnosť, že o Bohu nie sú žiadne presvedčivé Cnosti sú tie ingrediencie našich
dôkazy síce môže viesť k ateistickému záveru, že Boh nie rozhodnutí a činov, ktoré zásadným
je, ale tiež k rýdzo kresťanskému záveru, že Boh nie je spôsobom prispievajú k tomu, aby sme
z tohto sveta. Boh je jediný nestvorený a jeho bytie si vytvorili dobré návyky a napredovali
funguje na inej podstate ako naše. Práve poznanie toho, tak smerom k zbožnosti. A zbožnosť je
že Boh je tvorcom všetkého vedie k základnému odtieňu potrebná, lebo len tí, ktorí majú čisté
viery, totiž vďačnosti, kedy chápeme život ako dar
srdce, môžu uvidieť Boha. Tu aj tam.
a milosť. A v tomto sme, žiaľ, praktickými ateistami
mnohí, lebo život často prijímame ako samozrejmosť.
-

Čo si myslíte o výzve ateizmu v dnešnej dobe? Rezonuje aj vo vašom okolí?
Čo si myslíte o výroku, že nevďak je výrazom praktického ateizmu?
Ako prijímate svoj život? Ako by ste charakterizovali dnešný deň, tento týždeň?
Skúste vymenovať veci, za ktoré ste vďační? Za ktoré veci je ťažké byť vďačný?

Jedna z mnohých Dávidových modlitieb (1Krn 29:10-19) ukazuje, že je vďačný za všetko. Všetko
prichádza z Božej ruky. Vďačnosť sa potom prejavuje v slovách a dobrovoľných činoch.
1. Slová. Dávid žehná Bohu pred očami všetkého ľudu. Naše slová sú však často sťažnosti.
Židovská viera povzbudzuje k tomu, aby sa Bohu vzdávala vďaka sedemkrát denne. Možno
je to dobré vyváženie nášho sťažovania si. Iná židovská legenda praví, že k tomu, aby svet
bol dokonalý je ešte potrebný hlas, ktorý by vzdal Bohu vďaku za to, čo utvoril. Sme my
takým hlasom?
-

Ako hovoríš o svojom živote? Ako si myslíš, že ľudia vnímajú to, čo hovoríš?
Ako sa môžeš naučiť pripomínať si v priebehu dňa dobré veci, ktoré Hospodin učinil?

2. Dobrovoľné dary. Dávid a jeho ľud dobrovoľne prinášajú Bohu dary na stavbu chrámu.
Bohu môžeme vrátiť časť z jeho požehnania, ale význam to má len vtedy, pokiaľ sa to robí
dobrovoľne.
-

Čo si myslíte o verši 1Krn 29:17? Ako nás môže smerovať v rôznych situáciách života?
Porovnajte 1Krn 29:18 a Gen 6:5. Čo to naznačuje o zmýšľaní Izraelitov pri stavbe chrámu?
Ako môže mať cirkev dostatok prostriedkov na svoje poslanie a zároveň zachovať princíp
dobrovoľnosti darov?
Ako sa môže stať vďačnosť centrálnou cnosťou nášho života tak, ako hrá ústrednú rolu
v Pavlovom liste do Kolos? Ako môže byť tvoj život „eucharistia“ – vďakyvzdanie?
Skús každý deň nasledujúceho týždňa začať aj končiť poďakovaním za to, čo ti Boh dal.
Josef Sýkora

