Sobota 27. augusta 2016
Text: Mt 5, 7
Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.
Piesne: ES č. 554, 471
Zamyslenie nad Božím slovom:
Evolučné predstavy vedú ľudí k názoru, že silnejší vyhráva, že za všetko treba bojovať, že len
najschopnejší a najlepšie prispôsobení jedinci prežijú. Ako keby sme žili v džungli, kde zúri boj
o prežitie. A viacerí sa tomu prispôsobili. Potrebujú si na „prežitie“ získať dostatočné množstvo
peňazí, mať významný vplyv, zdokonaľujú sa v správnom „chodení v tomto svete“. Snažia sa
prežiť za každú cenu, a to aj na úkor ostatných. Toto blahoslavenstvo nám však hovorí
o milosrdenstve. A Pán Ježiš ním mení doterajšie zásady a spôsoby správania ľudí. Čo znamená
slovo milosrdenstvo? Je to súcit s ľuďmi v núdzi, všímanie si slabých, biednych a úbohých.
Biblia to pripomína nielen v Novej zmluve, ale aj v Starej zmluve bolo Izraelcom spomenuté, že
Boh je Bohom vdov a sirôt; skláňa sa k tým, ktorí sú na tom skutočne zle, pretože nikoho iného
nemajú. A nielen to! Boh zo svojho milosrdenstva poslal svetu Záchrancu – Spasiteľa, svojho
Syna Ježiša Krista. On prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Ale ani tu sa Boží súcit
nekončí. Našiel nás stratených v hriechu, zmaril skutky diablove a zomrel za naše hriechy. Láska
Božia je milosrdná, zľutováva sa a učí nás tiež byť milosrdnými. Buďte teda milosrdní, ako je
milosrdný aj váš Otec. Dokážeme to? Chceme sa podobať svojmu Otcovi nebeskému? Človek
nedosiahne šťastie a radosť tým, čo všetko získa, ale tým, čo rozdá, čo dobré urobí pre blížneho,
ako sa zachová k ľuďom, ktorí potrebujú jeho súcit. V tom bude „veľkosť“ človeka, keď bude
milovať tak, ako ho miloval Jeho Pán. Amen.
Modlitba:
Dobrotivý nebeský Bože, vo svojej veľkej láske zachraňuješ nás, biednych a hriešnych ľudí.
Ujímaš sa nás, aj keď si to nezaslúžime. Máš s nami veľký súcit, keď Ti je ľúto, že smerujeme
bez Teba k zahynutiu a trvalému odlúčeniu od Teba. Až tak veľmi miluješ svet, že si mu poslala
Záchrancu. Pomôž nám, aby sme ukazovali na Teba a Tebe vzdávali česť tým, že budeme
milosrdní k iným, že im odpustíme a budeme im nápomocní. Lebo to je Tvoja vôľa, aby vidiac,
čo pre nich robíš, uverili v Teba, a tak mali v Tebe večný život. Amen.
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