Nový rok – 1.1.2022
Heslo na rok
Vstúpili sme z Tvojej milosti do nových dní. Nevieme, čo nás čaká a netušíme, ako sa my zachováme. Preto Ťa prosíme: len nás neopúšťaj
a pomôž nám prežiť tento nový rok v pevnej viere v Teba, v nádeji na večný život a v láske k Tebe a k blížnym. Nedaj nám zabudnúť na
Tvoje slovo – nech ono nám znie v hlave aj srdci tak, aby sme Teba celým svojím životom oslavovali, požehnaného Pána naveky.
Ján 6:37 „Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho“.
O niektorých ľuďoch sa hovorí, že dverami ich vyhodia a oknom vstúpia. V Lade, odkiaľ pochádzam, len vďaka
takýmto ľuďom stojí dnes kostol. Nezľakli sa, nenechali sa odradiť, nedali sa odhovoriť, ale stále skúšali, kým nebol
chrám postavený. A tiež existujú ľudia, ktorí vás za žiadnych okolností nepošlú preč, ale pomôžu vám hľadať
riešenia na problémy alebo vás aspoň objímu, ak vám nevedia pomôcť. Stretnúť prvých či druhých je dnes vzácnosť.
Ale je dobré vedieť, že ešte stále sú miesta, odkiaľ nás nikto nevyhodí a my na nich nájdeme to, čo potrebujeme.
Heslo, ktoré nás bude sprevádzať počas roku 2022 je: kto prichádza ku mne, toho nevyhodím. Je to heslo nádeje
a budúcnosti, heslo istoty a lásky, heslo prijatia a odpustenia, je to heslo plné sily a povzbudenia. Kiežby sme si
ho naozaj vpísali nielen do mysle, ale aj do srdca.
Môžeme prísť – to je prvé posolstvo z tohto Ježišovho výroku. Viete si predstaviť tú možnosť? Neuvedomujeme si
aké je to vzácne, že Boh nás pozýva, aby sme prišli. On svätý volá nás hriešnych a hovorí: poď, čakám ťa. Môžeme
prísť s tým, čo si vlečieme z minulosti, za čo nás ľudia odsudzujú, čo si nevieme odpustiť, môžeme prísť s tým, čo
sme urobili a nevieme to napraviť, čo sme povedali a tie slová zmenili naše vzťahy, môžeme prísť s tým, čo sme
neurobili dobre a s možnosťami, ktoré sme nevyužili. Môžeme prísť s tým, čo nás aktuálne trápi: s pocitom
nehodnosti a neschopnosti, s ťažobou nevypočutých modlitieb a ľudských odmietnutí, môžeme prísť nepochopení
a nechcení, môžeme prísť s otázkami v duši a s rôznymi myšlienkami ohľadom nášho života, môžeme prísť so svojím
strachom a neschopnosťou niečo urobiť, môžeme prísť a doniesť všetko, čo je pre nás bremenom a príťažou a s čím si
momentálne nevieme rady alebo to nechceme nikomu povedať. K Bohu môžeme prísť s tým, čo vidíme pred sebou,
či sú to veľké výzvy alebo prázdnota, môžeme prísť s tým, čo si dlhodobo tlačíme pred sebou ako svoju guľôčku
nešťastia, môžeme prísť s obavami o budúcnosť či s malou vierou, čo sa týka nového roka, môžeme prísť s obavami
o večnosť a s pochybnosťami ohľadom Božieho zásahu a starostlivosti, môžeme prísť s tým, čo nás čaká a neminie,
ale aj s tým, čo nechceme zažiť, no môže sa to stať. Môžeme prísť. Boh nás pozýva k sebe a volá nás takých, akí
sme.
Nebudeme vyhodení – Pán Boh nás má tak veľmi rád, že ak k Nemu prídeme, nebudeme odmietnutí. Práve naopak:
On sám niekoľkokrát v Písme hovorí o tom, že si môžeme byť istí Jeho láskou a prijatím. Biblia to občas opisuje
akoby zmenou Božieho rozhodnutia – Boh sa hnevá a po modlitbe odpúšťa. Neustále dáva šancu na návrat, na
zmenu a uisťuje o svojej priazni. Celá Stará zmluva je jednou veľkou pozvánkou a uistením, že kto sa k Bohu
obráti celým srdcom, bude prijatý a nebude odohnaný. Ježišov život v Novej zmluve je toho iba dôkazom. Veď
koľkých ľudí On sám prijal a koľkých neposlal preč, aj keď to okolie alebo učeníci od Neho očakávali. Neposlal preč
deti, ktoré podľa učeníkov oberali Ježiša o čas, práve naopak: venoval im svoju pozornosť. Neposlal preč chorých
a malomocných, ktorých spoločnosť zďaleka obchádzala, Ježiš sa ich dotýkal a uzdravoval ich. Neposlal preč ani
colníkov a hriešnikov, s ktorými sa židia nechceli stretávať, práve naopak: jedával s nimi a rozprával sa s nimi
o Božom kráľovstve. Neposlal preč ani ženy, prostitútky, ktorým hrozilo kameňovanie od predstaviteľov náboženstva,
On im odpúšťal a ukazoval na to, že môžu žiť inak. Neposielal preč nikoho, kto k Nemu s dôverou prišiel – či to bol
slepec, pohan, žena, predstaviteľ synagógy alebo člen židovskej rady, každý jeden u Ježiša našiel prijatie. Ak od Neho
niekto odchádzal smutný alebo s pocitom odmietnutia, nebol na vine Ježiš, ale ten dotyčný človek. Ak títo všetci
neboli poslaní Ježišom preč, myslíte si, že naše hriechy by mohli byť dôvodom toho, aby nám Ježiš niekedy povedal:
choďte preč?. Určite nie – kto príde k Ježišovi, aby sa zachránil, nebude vyhodený.
Božie slovo však hovorí, že môžu byť takí, ktorí budú odmietnutí. A to tí, ktorí si vybrali svoju vlastnú cestu, sebecky išli za
svojimi cieľmi a nedokázali sa pred Pánom pokoriť. Odmietnutí budú tí, ktorí celý život odmietali Pána. Tí, ktorí s Ním nechceli žiť na zemi,
nebudú s Ním ani naveky. Odmietnutí budú tí, ktorí nepatria Ježišovi, lebo sa tak rozhodli. To rozhodnutie je teda na každom
človeku. Kto sa však rozhodne prísť, môže. A kto sa rozhodne s Kristom zostať, nebude vyhodený.
Uvedomujeme si túto obrovskú možnosť, ten obrovský dar milosti? Je to Jeho nepodmienečná láska, túžba po
večnosti s nami a nezmerateľná chuť odpustiť nám všetko, čím sme sa previnili. Preto aj keď pozeráme do nového
roku 2022 nemusíme tak robiť so strachom či obavami. Čokoľvek sa v ňom stane, akokoľvek sa rozhodneme,
čokoľvek pokašleme, je tu Boh, Ježiš Kristus, ktorý nám neustále opakuje pravdu: kto príde ku mne, toho nevyhodím.
Ak by sa na nás vykašľali ľudia, ak by nás odmietli priatelia, ak by sa nás vzdala rodina, nemusíme si zúfať, lebo je
napísané: „keby ma otec aj matka opustili, Hospodin ma privinie k sebe“ (Ž 27:10). Privinie a nepustí. Amen.

