Nový rok 2021 – 1.1.2021
Heslo roka
Božie slovo je tá jediná istota, ktorú máme v týchto meniacich sa časoch, keď nevieme, čo bude zajtra. Preto je dobré,
ak každý rok života začíname i končíme práve pri nohách Pána Ježiša Krista, počúvajúc Jeho hlas. Na rok 2021 bol
vybratý verš, ktorý nás má sprevádzať od začiatku do konca z Ježišovej reči na vrchu v podaní evanjelistu Lukáša.
V 6:36 čítame: „Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec“.
V súvislosti s čím si spájate slovo „milosrdný“. Možno milosrdná smrť, ktorou ukončíme pozemské trápenie. Alebo
milosrdný Samaritán, známy biblický príbeh. Alebo milosrdný pohľad, v ktorom vyjadrujeme ľútosť nad životom
druhých.
Ja som však narazila na slovo „milosrdný“ v súvislosti so zvláštnym biblickým príbehom SZ. Určite viete, kto je
Jákob a Ézav a čo sa medzi nimi stalo. Jákob, vracajúci sa po mnohých rokoch domov, išiel k bratovi s malou
dušičkou, lebo nevedel, čo od neho môže čakať. Keď chcel dať Ézavovi dar, ten povedal, že mu nič netreba, lebo má
všetkého dosť. Jákob na to reagoval týmito slovami (1 Moj 33:10-11): „Nieže tak! Ak som našiel milosť v tvojich
očiach, prijmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, akoby som videl Božiu tvár, taký si bol ku mne
milosrdný. Prijmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko.
I naliehal naň, až to prijal“.
Tento príbeh a tiež príbeh o milosrdnom Samaritánovi, ktorý sme počuli ako čítaný text, majú spoločných niekoľko
znakov.
1.Neočakávané milosrdenstvo. Ak by niekto mal byť milosrdný a láskavý, tak iste by sme to čakali od Jákoba,
ktorý žil s Pánom Bohom a úprimne Mu slúžil počas dlhého odlúčenia od Ézava. Presne tak, ako by sme
milosrdenstvo očakávali od kňaza a od levítu. Áno, čakali by sme, že milosrdenstvo prejaví ten, kto žije s Bohom, kto
Mu slúži, kto má náboženské cítenie. Ale my, kresťania, sa mnohému dobrému môžeme učiť práve od tých, ktorí sú
mimo vzťahu s Pánom Bohom – od Ézava, od Samaritána. Milosrdenstvo nie je automatickým postojom veriaceho
človeka. Skôr je to niečo, čomu sa musíme učiť, aby sme to mohli rozdávať. Ani od svätého a spravodlivého Boha
by sme nečakali milosrdenstvo. Prečo by mal byť milosrdný Ten, koho zrádzame, nenávidíme, odmietame,
neposlúchame? A predsa nám Božie slovo hovorí, že sa máme inšpirovať do Pána, lebo On je k nám milosrdný. Je
to však neočakávané milosrdenstvo, ktoré si nevieme predplatiť, vyrozprávať, nevieme si ho vybojovať.
Môžeme ho iba prijať.
2.Za milosrdenstvo sa nič nečaká. Niekedy robíme veci vypočítavo, lebo čakáme, že nám naša láskavosť bude
vrátená. No skutočný milosrdný postoj nič neočakáva. Ézav nečakal, že mu Jákob niečo dá – najprv sa zdráhal, Jákob
ho iba presvedčil, aby prijal dar. Samaritán nečakal, že si ho ten zranený nájde a vyrovná všetky náklady, ktoré
vynaložil na jeho liečbu. Milosrdný človek dáva viac ako má, dáva všetko, čo môže, mnohého sa zrieka, len aby
prejavil láskavý postoj voči blížnemu. Konať dobro a nič za to nečakať – to je správne. Ani my, ako kresťania,
nemôžeme očakávať, že keď budeme dobrí k ľuďom, tak nám raz niekto naše dobro vráti, alebo že Boh nás odmení za
našu láskavosť. Byť dobrý len pre samotné dobro, len kvôli tomu, aby sme prejavili lásku a pomohli – to je niečo, čo
sa musíme učiť, pretože sebectvo a pýcha v nás by radšej ukázala všetko dobro svetu a očakávala navrátenie toho,
čo sme dali. Pán Boh je milosrdný k nám a nič za to nečaká. Je na tom založená celá Jeho filozofia záchrany, večného
života a milosti. On nám odpúšťa skôr ako Ho o to prosíme, zmilováva sa skôr, ako Ho poznávame, zomrel za nás
skôr, ako sme sa narodili. Preto by sme sa mali inšpirovať Pánom, lebo On je k nám milosrdný. Je to však
milosrdenstvo, ktoré nečaká odmenu, ktorá sa jednoducho iba dáva, ponúka, obetuje. Robí všetko pre nás, len
tak.
3.Milosrdenstvo nás robí podobných Bohu. Jákob v láskavej tvári Ézava videl Božiu tvár. Samaritán je tu
obrazom Pána Ježiša Krista. Ak bolo človeku preukázané milosrdenstvo a on si to uvedomuje, sám milosrdný dokáže
byť. Ak sa stretne s milosrdenstvom, vie sám to milosrdenstvo posunúť ďalej. A je to na ňom vidno – na jeho tvári, na
jeho skutkoch a postojoch, že je láskavý. Akým spôsobom ukázať, že patríme Bohu, že s Ním máme vzťah, ak nie
tým, že aj my budeme prejavovať láskavosť a milosť voči iným? Uvedomujeme si my, kresťania, že je to naša úloha –
byť milosrdní, láskaví, odpúšťajúci a pomáhajúci, pretože týmto spôsobom reprezentujeme nášho Spasiteľa a Pána,
lebo takto môžu ľudia poznať cez nás to, aký je Boh. Pán Boh bol voči nám milosrdný na kríži svojho Syna Pána
Ježiša Krista. Ak si to plne uvedomíme, potom aj my nájdeme silu, podnety a možnosti, ako zaujať podobný postoj
voči blížnym. Ukážeme ľuďom Božiu tvár, ak budeme milosrdní, lebo Boh taký je. Mali by sme sa teda inšpirovať
Pánom Ježišom Kristom, ktorý aj v tých najťažších chvíľach vždy myslel na dobro ľudí. On sa naozaj stal tým
milosrdným Samaritánom, ktorý aj nás našiel, ošetril, zachránil, spasil. Práve ten Samaritán odrážal Božiu tvár
lepšie ako kňaz či levíta. A to je našou úlohou. Robme to, čo robil Pán Ježiš a prejavujme milosrdný postoj, lebo
taký má k nám náš nebeský Otec.

Byť milosrdným znamená konať viac ako treba. Lebo každý dokáže byť ako tak dobrý, ale milosrdenstvo si
vyžaduje zašpiniť sa aktuálnou situáciou blížneho tak, ako sa Samaritán zašpinil krvou z rán ozbíjaného. Ak
chceme pomáhať, musíme viac ako iba sa z diaľky pozerať. Urobme aj v novom roku veľa neočakávaných
skutkov milosrdenstva. Nerobme dobro iba preto, aby sa nám vrátilo alebo aby sme si vybudovali schodíky do neba,
ale iba tak, pre to samotné dobro, len tak kvôli tým ľuďom, ktorí sú tiež zničení a ležia na cestách života.
Nezabudnime, že ak budeme milosrdní, ľudia cez nás a v nás spoznajú Pána Boha, ako nášho nebeského
milosrdného Otca. Amen.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Bože, že si k nám milosrdný. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si sa obetoval a dal všetko za
to, aby si nás zachránil z cesty hriechu a smrti. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý, že nám aj dnes sprostredkúvaš milosť
a láskavosť nášho nebeského Otca a preto sa nemusíme báť ísť v ústrety dňom tohto nového roku. Nevieme, čo nás
v ňom čaká, ale vieme, že Ty budeš pri nás stáť. Nevieme, či sa dožijeme konca tohto roku, ale máme nádej, že nás
prevedieš cez smrť k večnosti. Daj nám silu, odvahu a pokoru, aby sme boli aj my milosrdní voči iným tak, ako si Ty
milosrdný voči nám. Ukáž nám kde a ako môžeme máme pomáhať. Pomôž nám nájsť si čas na láskyplnú pomoc
blížnym tak, aby sme odrážali v našom živote Tvoj postoj, Tvoj život. Daj nám milé srdce, aby bolo viac dobra na
tomto zlom svete. Vkladáme sa do Tvojich milostivých rúk pre tento nový rok.

