4.nedeľa po Trojici, 27.6.2021
Nezmerateľné Božie milosrdenstvo
Žalm 103: Dávidov. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky
previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a
milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná
spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje
skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať
spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa
previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je
vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak
sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek,
ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet, prázdne miesto po
ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravodlivosť
spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich
plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte
Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova! Dobrorečte
Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu! Dobrorečte Hospodinovi všetky
jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Viete, každý z nás pozná a vie vymenovať mnohé Božie vlastnosti. A to je veľmi dobré.
Práve pripomínanie si týchto Božích vlastností nám pomáha v rôznych situáciách, keď nevieme,
ako ďalej.
Pamätám si na jeden moment zo života, keď som v sebe nevedela spracovať bolesť
a neúspech, strach, doslova hrôzu z toho, čo sa stane o chvíľu. Práve vtedy, keď som nevládala
čítať Bibliu, ani modliť sa, vtedy mi pomáhalo to, že som len vyslovovala tieto vlastnosti.
Neustále dookola som opakovala – Môj Bože, Ty si verný, svätý, milujúcim, nemenný,
milosrdný... Možno sa niečo podobné stalo už aj vo vašom živote. Pripomínať si Božie
vlastnosti je vzácnym pripomenutím si toho, kým v skutočnosti náš Trojjediný Boh je.
Dnes chcem hovoriť o dvoch Božích vlastnostiach, aj keď si myslím, že kľudne ich
môžeme spojiť. Chcem hovoriť o milosrdenstve a odpustení!
Pripomínate si niekedy tieto Božie vlastnosti? Ja to robím napr. vždy, keď odpovedám na
spovedné otázky. A to mi pomáha nevnímať ich ako naučené formulky, ale vďaka tomu, že si
tieto vlastnosti pripomínam, núti ma to rozmýšľať o tom, na čo vlastne odpovedám. Skúsme si
teraz spomenúť na spovedné otázky spolu:
Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili....... to je v skutočnosti tak
ťažké. Priznať si chybu nás totiž robí zraniteľnými. Povedať „uznávam“ znamená zaradiť sa
medzi všetkých hriešnikov tohto sveta. Znamená to zostúpiť zo svojho vlastného piedestálu
a začleniť sa do zástupu tých, ktorí potrebujú pomoc, potrebujú odpustenie.
A ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa ... hriechov dopustili.... ľutovať znamená žialiť nad
niečím, byť smutným pre niečo, mrzieť sa pre niečo. Ak odpovedáme, že „ľutujeme“, potom
priznávame svoje hriechy a to, že nám je ľúto, že sme ich urobili. Že sme z toho smutní a že nad
tým z hĺbky srdca žialime.
Veríte, že vám Pán Boh odpustí.... viera je jediným naším ľudským spojivom so svätým
a bezhriešnym Bohom. Bez viery nemáme nič. Práve tu je tak dôležité pripomenúť si Božie
milosrdenstvo a odpustenie. Bez istoty týchto Božích vlastností by sme nikdy nemohli odpovedať
– „verím“. Iba Božie milosrdenstvo a odpustenie nám pomáhajú odpovedať a uisťujú nás, že
napriek všetkej našej ľudskosti a s ňou spojenej hriešnosti máme nádej.
Sľubujete, .... že sa budete vystríhať hriechov a polepšíte si život... vysloviť tento sľub je
spojené s odvahou niesť svoj každodenný kríž boja proti pokušeniam, proti nástrahám hriechu,
proti vlastnej pohodlnosti, lenivosti a ľahostajnosti.

Viete, Pán Boh nás miluje oveľa viac, ako si vieme predstaviť. A tak vždy, keď k Nemu
prichádzame v pokání, On nás nanovo uisťuje o svojom milosrdenstve a odpustení. Hoc to je aj
každý deň, každú hodinu či minútu.
Asi by sa dalo povedať, že Božie milosrdenstvo a s ním spojené odpustenie je
nevyčerpateľný prameň, ktorý očisťuje každého človeka. V milosrdenstve ukazuje Pán Boh
svoju veľkosť, veľkodušnosť, ochotu odpustiť aj každý hriechy, ukazuje svoju trpezlivosť, svoje
porozumenie pre situáciu, v akej sa nachádzame. A tou situáciou teraz nemyslím rôzne životné
príbehy každého z nás. Myslím ňou situáciu po raji – žijeme v hriechu. A predsa svätý
a bezhriešny Boh, ktorého sa nikdy nedotklo nič nečisté, nás stále miluje, preukazujem nám
milosrdenstvo v každodennom odpúšťaní našich hriechov.
Keď som písala tieto slová, predstavovala som si Lazara, z toho príbehu o Boháčovi
a Lazarovi. Spomínate si? Nedávno sme o tomto príbehu rozprávali v kázni. Lazar bol žobrák,
telo mal plné vredov, bol špinavý, neumytý, aspoň tak si ho predstavujem. Toto som JA s mojimi
hriechmi. Toto ste vy – hnusí sa nám to? Žiaľ, hriech tvorí tieto odporné hnisajúce vredy na našej
duši. A vyteká z nich hnev, sebaľútosť, egoizmus, nenávisť, sebaláska, ľahostajnosť, pýcha....
A toto nám Pán Boh každý deň lieči svojím milosrdenstvom a odpustením. Viete si predstaviť, že
by ste sa každý deň skláňali a umývali takéhoto vredovitého žobráka? Pán Boh to robí!
Niekedy sa nám môže zdať, ako keby sa Biblia v niektorých svojich častiach neustále
opakovala, keď na viacerých miestach sa píše: „Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a
dobrotivý nesmierne“ (Ž 103, 8); „Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim
stvoreniam“ (Ž 145, 9); „Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž
118, 1). A to sme len v knihe Žalmov. Nekonečné Božie milosrdenstvo zvestujú a oslavujú
všetky stránky Biblie. Tak veľmi je to zreteľné v Starej zmluve, kde Hospodin neraz odpúšťa
a sľubuje odpustenie Izraelu a dáva mu nádej ako dôkaz a prejav svojho milosrdenstva. V Novej
zmluve sa toto Božie milosrdenstvo a odpustenie pretavilo do vtelenia sa Pána Ježiša Krista,
ktorého jedinečným cieľom bolo vykúpenie ľudského pokolenia.
Ap. Ján to tak krásne napísal: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna
dal, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal život večný.“ Pravdou je, že túto pravdu
potrebujeme počuť stále a každý deň znovu. Ona nám totiž pomáha bojovať proti hriechu.
Práve dnešný prečítaný Žalm je jednou z tých nádherných osláv Božieho milosrdenstva
a odpúšťania: „Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále
vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani
nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje
tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.
Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja.“
A hneď za tým počujeme: „Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho
kráľovská moc.“
Náš Pán a Boh, ktorého môžeme nazývať svojím Otcom, je všemocný Hospodin, ktorý
vládne nad všetkým. A iba preto môže pri nás stále zas a znova uplatňovať svoje milosrdenstvo
a odpustenie. Na tomto svete nie je nič, čo by Mu v tom mohlo zabrániť. Dokonca ani my sami.
Pripomínajme si každý deň Božie milosrdenstvo a Jeho odpustenie. Povedie nás to
k pokore, k pokániu, k odvahe žiť našu vieru naozaj v tomto svete. A predovšetkým, povedie nás
to k väčšej závislosti a túžbe po našom Bohu. Pretože iba On odpúšťa všetky naše previnenia, iba
On nás uzdravuje zo všetkých chorôb tela i duše, zachraňuje ti život zo záhuby, venčí ťa milosťou
a milosrdenstvom, dobrom nasycuje tvoj život, koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým
utláčaným... Amen.

