Kázeň z evanjelických služieb Božích (bez verejnosti) v Bratislave (NK)
1. 1. 2021, Nový rok, ES: 386, 75, 68, A 24; Žalm 121; evanjel.: Lukáš 2, 21

Lukáš 6, 36: „Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš
Otec.“

Milí bratia, milé sestry, drahí priatelia!

Je za nami bláznivý „koronavírusový“ rok.
Ak pri vstupe do ktoréhokoľvek roku platí, že nevieme, čo
nás v ňom postretne, tak v naďalej trvajúcej „dobe
rúškovej“, je to, čo nás v r. 2021 čaká – osobne
i v spoločnosti – známe ešte menej ako na začiatku
uplynulých rokov. Veď súčasný život sa vonkoncom
neodohráva v zabehnutých koľajách.
Pýtame sa: Potrvá terajší stav ešte dlho? Vráti sa život tkp.
do normálu? Alebo nás čakajú ešte väčšie prekvapenia
ako vlani?
Na počiatku roka nám znejú slová Pána Ježiša: „Buďte
milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.“ Niekomu môžu
pripadať ako slogan pri vstupe do sídla charitatívnej
organizácie. Alebo ako reklama pre dobročinné zbierky. Či
ako výstižná výzva na viac milosrdenstva v našom svete.
Nepochybne, milosrdenstvo je potrebné. Veď je veľa
nemilosrdných ľudí. A máme si čo vzájomne odpúšťať – v
rodinách, v cirkvi i v spoločenskom a politickom živote.
Vskutku, náš svet potrebuje viac milosrdenstva!

Kristove slová, ktoré sú biblickým heslom pre
nadchádzajúci rok, však nemienia byť iba sloganom, len
jedným z mnohých novoročných predsavzatí – z ktorých
väčšina dlho nevydrží.
Slová Pána Ježiša nechcú byť ani priťažkým bremenom,
obrovskou úlohou nad naše sily. Keď Pán Ježiš hovorí:
„Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec“,
upozorňuje nás, že žijeme z milosrdenstva nášho
nebeského Otca. Kristus nám pripomína, že všetkým sa
nám dostáva mnoho Božieho milosrdenstva.
Z gréckej pôvodiny Novej zmluvy (ginesthe oiktirmón) by
sme tento Ježišov výrok mohli preložiť nie: „Buďte“, ale
„Stávajte sa milosrdní!“ Teda v zmysle: Smiete sa odvážiť
stávať milosrdnými, učiť sa to. Môžete začať v malom,
vyskúšať to – žiť ako ľudia naplnení Božím
milosrdenstvom.
V čase korony – najmä po prepuknutí jej 2. vlny – sme
akýsi unavenejší, netrpezlivejší, popudlivejší, nervóznejší,
nepokojnejší, menej znesieme, lahšie sa dostaneme tkp.
do „vrtule“.
Pravdaže, dúfame v kladné účinky
očkovania, ale potrebujeme aj uzdravenie vzájomných
vzťahov.
Milosrdenstvo je skvelá vakcína pre dušu.

Byť – stávať sa milosrdnejšími k sebe i k druhým – je
výborné duchovné cvičenie pre túto dobu.

„Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je
v milosti.“ (Ž 103, 8)

Ježišove slová zaznamenal evanjelista Lukáš – povolaním
lekár. A práve pán doktor Lukáš vyrozprával najviac
príbehov o uzdraveniach. Lukáš smeruje svoj pohľad nie
na mocných, ale na malých ľudí. Všíma si slabých, chorých
vdovy, siroty, zaznávaných: pastierov, prostitútky,
nenávidených colníkov a ďalších hriešnikov. Ich problémy
a útrapy sa dotýkajú Ježišovho srdca. Ježiš sa neštíti tých,
ktorých iní odmietajú. Ide tam, kde by vtedajší mocní
Bohom poslaného Záchrancu – Mesiáša nikdy neboli
nehľadali. Aj takto Pán Ježiš upomína na Boha – prameň
milosrdenstva.

Niektorí sa nazdávajú, že milosrdenstvo je len náboženská
verzia svetského slova súcit.
No súcit je skôr pohľadom zhora dolu. Je pocitom
ľútostivosti nad nešťastím druhého. Niekedy súcit zostane
iba pri sentimente – pri rozcítení, rozosmútení sa.
Prípadne sa prejaví v netrpezlivosti srdca, keď sa čo
najskôr chceme zbaviť výčitiek a nepríjemných pocitov,
ktoré v nás vyvoláva cudzie nešťastie. Ide nám viac o seba
– o obranu svojho duševného zdravia, ako o druhého.
Omnoho lepší je nesentimentálny – tvorivý súcit, ktorý je
rozhodnutý trpezlivo vydržať s druhým v jeho útrapách
a mierniť jeho trápenie.

Ježiš nám ukazuje Boha ako Otca, ktorý nás
bezpodmienečne miluje, odpúšťa nám potešuje nás
a preukazuje
nám
nezaslúžené
milosrdenstvo.
Spomeňme podobenstvo o milujúcom otcovi, ktorý do
svojho domu – so všetkými výhodami a za svojho opäť
prijme syna, ktorý premárnil dedičstvo a na otcovu lásku
už nemal najmenší nárok (L 15. kap.).
Alebo podobenstvo o kráľovi, ktorý odpustí sluhovi
obrovský dlh, ktorý by nikdy nedokázal splatiť a podľa
pôvodného kráľovho rozhodnutia mal byť onen sluha
potrestaný aj so svojou ženou i deťmi (Mt 18. kap.)

Milosrdenstvo je pohľadom z očí do očí. Nielen vidieť
nešťastie druhého, zarmútiť sa nad ním, ale vžiť sa do jeho
situácie vcítiť sa do toho, čo dotyčný prežíva a konať v
jeho prospech.
Milosrdenstvo je Božia vlastnosť, zároveň motivácia, aby
sme i my konali milosrdne.
Boha nikdy nemotivuje povrchný sentimentálny súcit.
Pán Boh sa nikdy len nerozcíti a .... a nič.
Božie milosrdenstvo je láska vysoko nad naše chápanie.
Láska hľadajúca naše najvyššie dobro. Boh vo svojom

milosrdenstve obetoval pre nás svojho Syna. Nielenže mal
súcit s nami, hriešnikmi, keď na nás zhliadol zhora, ale
nechal nás nahliadnuť do svojho srdca a vidieť v ňom
lásku, ktorá nemá pred očami nič inšie, ako nás, svoje
deti. Táto láska ústi do milosrdenstva, ktoré je základom
Božieho konania.
Ak by mal Boh k nám iba súcit, už by tu nik z nás nebol.
Keďže Boh koná zo svojho milosrdenstva, Jeho srdce bije
pre nás aj vtedy, keď ideme nie Božími, ale svojimi
cestami. Milosrdenstvo značí vidieť Božími očami, dívať
sa Božím pohľadom. Nie iba zosmutnieť, ale vcítiť sa
a konať.
Obrazom milosrdenstva je matka, rukami nežne
objímajúca svoje novonarodené dieťa. Podobne sa dá
priblížiť vzťah nebeského Otca k nám svojim deťom.
V praxi má milosrdenstvo mnoho podôb. Niekto nedodrží
termín a my mu ho posunieme na neskôr.
Alebo v spore nevidíme iba pravdu, svoje právo, ale to, že
cieľom je, aby sme ďalej spolu žili, dobre vychádzali.
Tiež zriecť sa vlastného a venovať to núdznemu. – Nie aby
sme si utíšili svedomie, ale preto, že i my žijeme z Božieho
milosrdenstva.
Samozrejme, tých, ktorí žiadajú o pomoc je mnoho. Čo
máme robiť? – Veď nemôžeme vyhovieť každému.

Alebo keď v spore vždy ustúpime, neznamená to, že vzťah
medzi stránkami sporu sa automaticky zlepší.
Keď bežne nebudeme trvať na dodržiavaní termínov, len
veľmi ťažko sa dá efektívne pracovať.
Pri takýchto myšlienkach sa môže stať, že nedáme nič
nikomu, že v spore budeme vždy trvať na svojom práve,
že budeme
nekompromisne požadovať dodržanie
termínu.
Cítime, milosrdenstvo je vždy aj vecou vyváženosti.
Nájdenia správneho balancu. Ani milosrdný otec nedá
deťom všetko, čokolvek si zmyslia.
Naše možnosti sú obmedzené – a čo sa milosrdenstva týka
– i v novom roku sotva zostaneme bez viny (por. R 13, 8).
Dôležité je, aby sme pamätali, že žijeme z Božieho
milosrdenstva, že ho smieme prijímať, no sme povolaní
dávať ho aj ďalej – v tých životných situáciách, v ktorých
sa nachádzame.
Keď nás Pán Ježiš nabáda k milosrdenstvu, Jeho slová nie
sú „švihaním bičom“. Teda milosrdní máme byť nie zo
strachu pred trestom, ale z vďačnosti za mnohé nám
Bohom preukázané
milosrdenstvo, „Stávajte sa
milosrdní!“ Smiete sa odvážiť učiť sa stávať milosrdnými,
ľuďmi. Ako tí, ktorí prijali mnoho Božích darov, skúšajte
žiť milosrdne voči ďalším ľuďom – i v roku, ktorý dnes
z Božieho milosrdenstva začína. Amen.
Použitím viacerých prameňov: Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár

