Utorok 25. októbra 2016
Text: Mt 18, 21 – 35
21Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu
odpustiť? Až do sedem razy? 22Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do
sedemdesiatkrát sedem razy! 23Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku-kráľovi, ktorý chcel
účtovať so svojimi sluhami. 24Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný
desaťtisíc talentov. 25Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a
so všetkým, čo mal, a zaplatiť. 26Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko
ti zaplatím! 27A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28Keď tento sluha
vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho a škrtil
hovoriac: Zaplať, čo si dlžný! 29Jeho spolusluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Pozhovej mi a
zaplatím ti! 30On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. 31Keď
jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi
všetko, čo sa prihodilo. 32Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti
odpustil, pretože si ma prosil; 33či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa
aj ja zmiloval nad tebou? 34A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by
nezaplatil celý dlh. 35Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu
bratovi [jeho previnenia].
Piesne: ES č. 233, 456
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ten postup je zvláštny. V modlitbe, ktorú Ježiš učí svojich učeníkov – a teda nás všetkých –,
máme prosiť a prosíme: „A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“
V našom preklade a našom jazyku to znie v tom význame, že nebeský Otec nám má odpúšťať
a odpustiť tak a do takej miery, ako my dokážeme odpúšťať a odpustiť tým, ktorí nám ublížili.
My sme v procese odpustenia prví, ktorí odpúšťame, a pretože my odpustíme svojim vinníkom,
podobne by mal nebeský Otec odpustiť i nám naše previnenia. V podobenstve o nemilosrdnom
sluhovi by potom malo stáť, že pán odpustil veľký dlh svojmu služobníkovi preto, lebo služobník
sa milosrdne a láskyplne zachoval voči svojmu vlastnému dlžníkovi, a tento príklad zapôsobil na
pána tak veľmi, že svojmu sluhovi odpustil a pozhovel. Vlastne v negatívnom podaní
podobenstva to aj platí; v jeho druhej polovici je povedané, že pán sa dozvedel o nemilosrdnom
čine svojho sluhu, a preto podobne nemilosrdne konal aj on s ním. Ako my iným, tak Pán Boh
nám. Len nesmieme zabúdať na jednu dôležitú skutočnosť: Boh nekoná až potom, keď sme už
konali my, On koná skôr, ako budeme konať my. V modlitbe Pánovej by sme mohli kauzalitu
nášho a Božieho konania prekrútiť, ale v podobenstve o nemilosrdnom sluhovi sa to nedá.
Najskôr koná pán. Volá sluhu na zodpovednosť, a keď ten vidí svoje dlžoby, chyby a previnenia,
prosí o odpustenie. Dostáva ho. Nie pre zásluhy a svoje dobré skutky, ale preto, lebo kráľ je
milosrdný a milostivý. Kráľ má dobré srdce a pochopenie. Ukazuje vzor, podľa ktorého potom
môže konať aj sluha. Môže nasledovať daný príklad. A výsledok? Dobrotivosť kráľa sa v konaní
sluhu neobjaví ani ako ozvena. Sluha rád berie, prijíma, ale nedokáže a nechce odovzdávať.
A sme pri sebe samých. Kristus sa obetoval za nás, Boh nás ospravedlnil, ešte kým sme boli
hriešni. Bez našich zásluh, bez našich skutkov, bez nášho pričinenia. Boh je milostivý. Už sa nám
to v cirkvi ani nechce počúvať. Je to taká samozrejmá evanjelická zvesť. Dôležité pre nás nie je
to, čo Boh urobil, ale čo dokážeme my. A čo dokážeme? Hneď ako narazíme na blížneho, ktorý
nám „nesedí“ pre to či ono, ktorý sa nás dotýka svojimi slovami či skutkami, už ho „držíme pod
krkom“ a „zametáme“ ním spôsobom, ktorý dosvedčuje, že sme nadobro zabudli na milosť
a milosrdenstvo svojho Pána. Berieme a nedávame. Amen.
Modlitba:
1

Pane, nedaj nám zabúdať, čieho sme ducha. Pripomínaj nám, že máme patriť Tebe a Tvoj Svätý
Duch má mať v nás a v našich rozhodovaniach prvé slovo. Amen.
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