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„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“
(Lk 6, 36)

Milovať každého: jediný cieľ
Lukáš píše, že keď Ježiš zvestoval svojim učeníkom
blahoslavenstvá, vyriekol svoje prevratné pozvanie
milovať každého človeka ako svojho brata, dokonca aj
keď sa prejavuje ako nepriateľ.
Ježiš dobre vie a objasňuje to i nám: sme bratia
a sestry, pretože máme jedného jediného Otca, ktorý
stále hľadá svoje deti.
Boh je Otec, ktorý si chce s nami vytvoriť vzťah,
povoláva nás plniť si svoje povinnosti, no zároveň
je jeho láska starostlivá, uzdravuje a vyživuje. Je to
súcitiaci a láskavý materinský postoj.
S takýmto milosrdenstvom sa Boh obracia na každé
ľudské stvorenie v celej jeho krehkosti, on dokonca
dáva prednosť tým, ktorí sa ocitli odstrčení a odmietaní
na okraji cesty.
Milosrdenstvo je láska, ktorá naplní srdce a potom
sa šíri na druhých, na susedov aj na cudzincov, na
okolitú spoločnosť.
Ako kresťania môžeme poskytnúť rozhodné svedectvo,
ako ísť proti prúdu: začnime obnovovať narušené alebo
rozbité väzby…
Ak sme niekomu urobili niečo zlé, odvážne
požiadajme o odpustenie a vykročme nanovo. Je to
skutok veľkej dôstojnosti, a ak nás niekto naozaj urazil,
skúsme mu odpustiť a vytvoriť preňho nové miesto
v srdci, aby mohol zahojiť túto ranu.
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Skúsenosť zo sveta (z Filipín)
Mala som jedenásť rokov, keď zabili môjho
otca. Keďže sme boli chudobní, nedovolali sme sa
spravodlivosti. Neskôr som sama študovala právo
s túžbou dosiahnuť spravodlivosť za smrť môjho
otca. No Boh mal pre mňa iný plán. Istá kolegyňa ma
pozvala na stretnutie ľudí, ktorí sa s plným nasadením
snažia žiť podľa evanjelia. A oslovilo ma to.
Jedného dňa som požiadala Ježiša, aby ma naučil
konkrétne žiť jeho slovo: Milujte svojich nepriateľov,
pretože som cítila, že mi dušu zahaľuje nenávisť voči
ľuďom, ktorí zabili môjho otca.
Nasledujúci deň som v práci stretla ich vodcu.
S úsmevom som ho pozdravila a opýtala som sa ho,
ako sa darí jeho rodine. Po takomto pozdrave ostal
ohromený nielen on, ale ešte viac ja z toho, čo som
práve spravila.
Toto bol však len prvý krok: láska je vynachádzavá!
Nenávisť v mojom vnútri ustupovala a menila sa na
lásku. Pomyslela som si, že každý člen tej skupiny by
mal pocítiť naše odpustenie. Spolu s bratom sme ich
išli navštíviť, aby sme obnovili naše vzťahy a aby sme
im ukázali, že Boh ich miluje! Jeden z nich nás požiadal
o odpustenie za to, čo urobil, a o modlitby za seba
a svoju rodinu.

