Čeří se hladiny, aj na konfirmácii

Milí konfirmandi,
Známy francúzsky spisovateľ Bernanos vykresľuje obraz mladých a trochu znudených ľudí
slovami: ,,Tvária sa, že prichádzajú z dlhej cesty, zatiaľ čo v skutočnosti ani nevykročili.” Možno ten opis
trochu súvisí aj s vaším duchovným rastom, či zapojením sa, angažovanosťou v cirkevnom zbore.
Angažovanosť, aktívny zodpovedný spôsob života znamená okrem iného spoluvytvárať náš
domáci zbor. Sem smeruje aj moje pozvanie. Každý z vás, ako tu sedíte, ste vzácni Boží ľudia s
nádherným a hlbokým vnútorným životom. Máte čo dať svojmu okoliu, kamarátom, či nám, v
zbore. Nehovorím to ako klišé, ale z pozorovania. Ste schopní vytvoriť tím a jednotu, podporovať
sa a pomáhať si (spomeňte si na fotky), po krízovej situácii ste schopní si odpustiť, aj keď to veľmi
bolí (že Simi), začínate rozoznávať podstatné a povrchné, dokážete sa hecnúť a vytvoriť aj
umelecké dielo.
My, vaši bratia a sestry v Ježišovi vás potrebujeme a je to jedno či si excentrik a hlasno sa
rehoceš alebo si silný introvert a pomaly nikto o tebe nevie alebo jednoducho si niekde v strede.
My, starší vo viere ich potrebujeme prijať takých, akí sú, dať im priestor na sebarealizáciu a
povzbudzovať, povzbudzovať… Lebo život viery je ťažký.
Ešte sa vrátim k spomínanému umeleckému dielu.
Jedna z úloh alebo rolí, ktorú má farár, je byť učiteľom. Slovo učiteľ pochádza z gréckeho
slova paidagogos, čo v preklade znamená ten, ktorý sprevádza na ceste. Náš brat farár sprevádzal
konfirmandov na prípravke dva roky a učil ich svojim vlastným životom, príkladom. Pre väčšinu,
keď nie pre všetkých, sa stal v niektorých oblastiach vzorom.
Opäť, nie je to klišé. Požiadal som našich drahúšikov, aby odpovedali, čo ich brat farár
okrem vieroučných právd naučil do života.
A oni odpovedali:
●
●
●
●
●

Už rozumiem, že nie je zlé, keď niečo neviem alebo nechápem.
Je mi príkladom ako pomáha ľuďom.
Naučil ma zachovať si pokoj
Prívetivosť, trpezlivosť, dobromyseľnosť, tolerantnost, pochopenie.
Ukázal mi vieru v Boha

Predstavme si, že tieto životné postoje tu budú s nimi rásť… áno, rád by som to videl, vy
nie? Brat farár, aby si si aj ty zapamätal, čo si ich naučil, vyrobili ti tento poster.
Toto, čo sme videli a zažili je jedna z foriem spoluvytvárania zboru, angažovanosť v praxi.
K tomuto a mnohému ďalšiemu vás pozývam, milí konfirmandi, nie k nude, ale k dobrodružstvu
hľadania odpovedí na ťažké otázky života. Touto cestou vás pozývam na mládež. Budem rád,
keď sa budeme vzájomne sprevádzať.

