Siedma nedeľa cez rok C – Čo je skutočné víťazstvo?
V roku 1914, v predvečer Vianoc, sa udiala na západnom fronte zvláštna udalosť - bolo to vo
Flámsku, keď na Štedrý večer nemeckí vojaci začali spievať vianočné koledy. Vtedy sa k nim pridali aj
Angličania, stojaci na druhej strane frontovej línie. Na druhý deň si vymenili darčeky, ba dokonca
zahrali aj futbal. Po tejto udalosti ich museli velitelia preveliť na iné miesta, lebo nedokázali proti
sebe viac bojovať. Narodenie Božieho dieťaťa z nich dokázalo urobiť priateľov. Aspoň na chvíľu, aspoň
na jednom mieste ...
Žijeme v dobe, kde každý túži po rýchlom a jasnom víťazstve. Táto túžba je dominantná nielen
v predvolebných, ľúbivých rečiach kandidátov, ale aj v odmietaní tých, ktorí nie sú z nášho tábora ...
Mnohí sa ocitli uprostred „bitky“, ktorej výsledok je v nepreniknuteľnej, hustej hmle. Stále svitanie,
šero, bez jasného východu Slnka. Iní sa ocitli v pavučine strachu, z ktorej niet úniku. Paranoické
strachy z vymyslených nepriateľov kazia medziľudské vzťahy nielen na úrovni politických strán, ale aj
v iných štruktúrach, nevynímajúc katolícku Cirkev. Neutíchajúca lavína sexuálnych škandálov nie je
iba veľkou škvrnou, ale aj výzvou, aby sa pravda už nikdy nezamlčovala, neprikrášľovala! Zo strachu
z pravdy, z prehry, alebo odsúdenia, sa mnohí vydávajú na cestu sebaklamu alebo pomsty.
Graham Green mohol mať pred sebou obraz mladého biblického Dávida, keď napísal, že „nenávisť je
zlyhanie PREDSTAVIVOSTI.“ Aký to musel byť sladký pocit, keď Boh vydal hlavného nepriateľa
k nohám tohto odvážneho mladíka, budúceho následníka trónu. Horlivý veliteľ Abisai už sa chcel
zapáčiť svojmu pánovi, no ten ho zastavil: „Nezabíjaj ho! Veď kto môže zdvihnúť ruku na Pánovho
pomazaného a zostať nevinný?“ Možno si vtedy Dávid predstavoval obraz, ako si Saul prizná chybu
a zmení svoj názor. Možno si predstavoval, ako Boh sám rozrieši tento spor. A možno chcel
jednoducho zostať nevinný pred svojím Pánom. Predstavivosť poháňaná motorom úcty, dôvery,
súcitu, milosrdenstva.
Predstavivosť, ktorá nechýbala ani Božiemu Synovi, keď sa vydal do rúk hriešnikov. Jeho vážne slová:
„Milujte svojich nepriateľov“ ... neboli manipuláciou davu, ale programovým vyhlásením milosrdnej
Božej lásky. Ako povedal na inom mieste: „Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho
vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba (Jn 10, 17 – 18).“ Hlavnou črtou tejto lásky je
DÁVANIE. Dávanie bez nároku na odmenu, na odpoveď, ...
Na jednej budove v New Yorku je nápis: „Jediné obmedzenia našej budúcnosti sú tie, ktoré sme si dali
my sami!“ Koľko obmedzení sme si vymysleli vo svojich bublinách strachu a egoizmu. Neobmedzená
Božia láska chce preniknúť a premeniť každé ľudské srdce. Len ona nám dá silu naplniť požiadavku
milovať všetkých bez výnimky a predsudkov.
Lev Nikolajevič Tolstoj poznamenal: „Odpovedaj dobrom na zlo a zničíš v padlom človeku spokojnosť
so zlom.“ A práve preto aj my máme milovať druhých – preto, aby Láska mohla zničiť našu sebalásku,
ktorá ničí každý VZŤAH! Aby Láska uzdravila našu náklonnosť a spokojnosť so zlom a nenávisťou, na
ktoré sme si už možno zvykli ...
Pane, daj tvrdý spánok naším nepriateľom, nie preto, aby sme ich porazili, ale preto, aby sme im
mohli ukázať Tvoje milosrdenstvo. Aby si Ty mohol v nás stvoriť nových, milujúcich ľudí. AMEN

