Utorok 20. septembra 2016
Text: 1K 13, 5
nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle.
Piesne: ES č. 346, 642
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prečítaný verš obsahuje štyri charakteristiky lásky, respektíve to, čo opravdivá láska nerobí.
Láske má byť cudzie neslušné správanie. Na tomto mieste sa však môžeme pýtať, voči komu
láska nemá byť neslušná. Túto otázku si kladú aj bádatelia, ktorých názory sa rozchádzajú. Jedni
tvrdia, že láska nemá byť neslušná vo vzťahu dvoch snúbencov, iní zase tvrdia že medzi otcom
a dcérou, ktorá už dosiahla svoj vek na vydaj, ale rovnako sú aj názory, že láska nemá byť
neslušná v duchovnom manželstve. Tak či onak, láska sa nemá správať nevhodne, má brať do
úvahy toho druhého, jeho dôstojnosť. Na túto charakteristiku nadväzuje aj nasledujúca
charakteristika: láska nemá byť sebecká. Apoštol doslova hovorí, že „nehľadá svoj prospech“.
Príkladom pre apoštola Pavla, ale aj dnes pre nás, je život Ježiša Krista, o ktorom Pavel napísal:
„Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe.“ (R 15, 3) Ak by Kristova láska bola sebecká, nikdy by
sme neboli dosiahli večný život a ani zmierenie s Pánom Bohom, naším nebeským Otcom,
s ktorým nás rozdelil hriech. Sebectvo, nezáujem o druhých a prehnaný záujem len o svoje
potreby sú teda nezlučiteľné s pravou láskou.
Poslednými dvoma charakteristikami, ktoré nám zaznievajú z 5. verša, sú: nerozčuľuje sa
a nezmýšľa zle. Čo znamená, že láska sa nerozčuľuje? Veď koľkokrát sme sa rozčúlili nad
konaním a možno aj nekonaním toho druhého, neraz aj najbližšieho? To, že sa láska nerozčuľuje,
znamená, že sa nenechá vyviesť z miery, ako je uvedené v niektorých iných prekladoch. Veď kto
verí v Krista, ten sa nedá strhnúť k vášnivým sporom a nespráva sa k tomu druhému zatrpknuto.
Máme sa naučiť svoje emócie a frustrácie kontrolovať, držať ich na uzde. Veď čo by bolo platné,
keby Ježiš Kristus pristupoval k druhým s láskou, ktorá sa rozčuľuje, ktorá vášnivo vystupuje
proti tomu druhému? Zrejme by to vytváralo len zbytočný odstup a neochotu k Nemu
pristupovať. Namiesto toho Kristus prejavuje lásku, ktorá je plná pochopenia a vníma toho
druhého v celom jeho kontexte. Láska má byť však aj tou, ktorá nezmýšľa zle, nemá na mysli zlo
a nekuje zlé plány vo svoj prospech. Láska si teda nerobí žiadne záznamy o nepriateľoch, zlých
skutkoch, pretože opravdivá láska dokáže odpúšťať – presne tak, ako tá Kristova, ktorá nesie
hriechy celého sveta. Amen.
Modlitba:
Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že v Ježišovi Kristovi si nám preukázal svoju láska. Odpusť
nám, prosíme, ak neraz túto Tvoju lásku prehliadame, ak nekonáme podľa nej, ale vytvárame si
vlastné charakteristiky lásky, ktoré sa však vzďaľujú od tej Tvojej. Daj nám, prosíme, svojho
Ducha Svätého, ktorý nás bude vyučovať v láske, ktorá nie je neslušná, sebecká, nerozčuľuje sa
a nezmýšľa zle. Amen.
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