Piatok 10. novembra 2017
Piesne: ES č. 552, 453
Text: 1J 3, 13 – 18
„Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nie raz v živote, keď stojíme pred ťažkými problémami a ich riešenie si vyžaduje ísť za
Kristom úzkou cestou, na ktorej treba zaprieť sám seba aj brať na seba kríž, vibrujú v nás
slová reptajúcich učeníkov, ktorí hovorili: „Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať!“ (J 6,
60b) Ten prírodný človek v nás sa vždy snaží zľahčovať skutočný spôsob nasledovania Ježiša
Krista. Len si položme otázku, koľko kázní a zamyslení sme počuli na témy, ako Zapri sám
seba, alebo Milujme nepriateľov, alebo Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca,
z celej duše, z celej mysle a z celej sily a svojho blížneho ako seba samého... A toto všetko
apoštol lásky chápe doslovne. Tí, ktorí podľa toho žili, boli skutoční kresťania. Preto pohania
o nich hovorili: „Hľa, ako sa milujú!“ Samozrejme, že nie všetci prijali tento spôsob života.
Kým tu bolo a prevládalo spoločenstvo skutočných kresťanov, tí prinášali do života nový
elixír, ktorý tvoril novú kvalitu spoločnosti. Jedni druhých bremená znášali a nepoznali ani
sociálne problémy a biedu. Podľa vzoru Pánovho aj oni dušu kládli za bratov. Lebo ich
spoločenstvo bolo ako jedno telo a v ňom, ak trpel jeden úd, trpeli všetky údy. U apoštola
Jána láska nie je verbálny prejav, ale čin, skutok. Preto je tu jeho posolstvo cez všetky časy a
na všetky veky: „Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“ Tam, kde
sa ľudia riadia týmto posolstvom, je skutočný život, tam už ľudia zo smrti prešli do života,
nežijú v strachu a v neistote. Lebo vedia, že deň i noc sú v Božích rukách. Zaiste aj toto
Jánovo posolstvo viedlo veľkého dánskeho teológa Sorena Kierkegaarda v prvej polovici 19.
storočia, keď videl zmaterializovanú niekdajšiu kresťanskú Európu, k vysloveniu pamätných
slov: „Skutočnými kresťanmi sú už len martýri“ – teda Mahátma Gándhí, Martin Luther King
a im podobní. Treba si pamätať aj Lutherove slová: Odpovedať na dobro dobrom je ľudské,
odpovedať na zlo zlom je zvieracie, lebo zviera na uhryznutie odpovedá uhryznutím.
Odpovedať na dobro zlom je diabolské, ale odpovedať na zlo dobrom je anjelské a jedine
kristovské a správne. Amen.
Modlitba:
Nedaj nám, Pane, zaznieť prázdnym slovom. Ty poznáš a vidíš jazvy rán. Ty vidíš naše
poblúdenia a srdce prázdne, dokorán. Na divných cestách zabúdame, že Ty si povedal: Ja som
cesta, pravda aj život, a tak daj nám kráčať za Tebou, a ako si Ty prosil a modlil sa i za
nepriateľov. Daj, aby sme dokázali prosiť aj my za tých, čo nás osočujú a pripravujú nám
príkorie. Buď s nami, Pane, teraz a vždy. Amen.
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