Zamyslenia na týždeň po 13. nedeli po Svätej Trojici
Nedeľa 21. augusta 2016 – 13. nedeľa po Svätej Trojici
Text: 1J 4, 7 – 12
7Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná
Boha. 8Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9V tom sa prejavila Božia láska k
nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10V tom je
láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť
zmierenia za naše hriechy. 11Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať
navzájom. 12Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás
dokonalá.
Piesne: ES č. 537, 547
Zamyslenie nad Božím slovom:
Boh je láska! To je podstata všetkého. Sme ako kvapka v mori, ako zrnko piesku. Svet je
poznačený zlom a utrpením. Napriek tomu sa Boh o nás stará. Nezaslúžime si Božiu lásku, ani si
ju nemôže kúpiť. Láska je z Boha! Ide ruka v ruke s vierou v Boha. Kto miluje, z Boha sa narodil
a pozná Boha. Ak je Boh zdrojom všetkej lásky, potom každý prejav lásky u človeka pochádza
od Boha. Tam, kde láska chýba, tam niet viery a pravého poznania Boha. Božia láska v nás sa
prejavuje skutkami voči druhým. Tým, že Ježiš obetoval svoj život, dokonale nám zjavil Božiu
lásku (J 3, 16). V tom sa prejavila Božia láska k nám, doslova v nás, v našom prípade. Nestretli
sme sa s Bohom v láske na polceste ako partneri, lebo iniciatíva bola výhradne na Jeho strane.
Rozhodol sa preukázať lásku všetkým strateným hriešnikom. Ak by neplatilo, že Boh je láska,
nemohli by sme očakávať na Božie milosrdenstvo a odpustenie. Nemali by sme žiadnu nádej
a budúcnosť. Boh poslal na svet ako obeť svojho jednorodeného Syna. Podobným spôsobom mal
Abrahám priniesť ako obeť svojho syna Izáka (Žid 11, 17). Boží Syn je mimoriadne vzácny
a veľmi milovaný, lebo je jediným Synom. To je láska! Boh Ho poslal ako obeť zmierenia za
naše hriechy. On niesol trest odlúčenia od Otca, ktorý sme si zaslúžili my. Odstránil spravodlivý
hnev, zmenil ho na ponuku odpustenia a dosiahol pre nás zmierenie – aby sme žili skrze Neho
a mali „obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého“ (1J 2, 1) Stali sme sa Božími synmi
a dcérami. Ak sme Božími deťmi, chceme byť podobní svojmu Otcovi. Nesmieme popierať Jeho
lásku v ľudských vzťahoch. Spoločenstvo kresťanov musí byť spoločenstvom lásky, iné než
ostatné spoločenstvá ľudí. Láska musí byť najpríťažlivejším magnetom. Boha nikto nikdy nevidel
(J 1, 18), ale Jeho lásku zviditeľňujeme vzájomným milovaním. Jeho láska nás vysiela do sveta
tak, ako poslala i Jeho jediného Syna, aby – dávala a nepočítala náklady. Len tak môže mať
Božia láska najplnší účinok. Dovoľme ľuďom dívať sa na naše spoločenstvo, aby videli Boha
lásky v nás. Nech vidia Lásku v láske. Amen.
Modlitba:
Náš Boh a Pán, Ty si Láska! Tvoja láska je príkladom aj pre naše zmýšľanie a konanie. Tak
veľmi si nás miloval, že si dal svojho Syna, aby sme nezahynuli v hriechu, ale boli zachránení
k večnému životu. Očistil si nás a posvätil k novému životu. Daj, nech obeť a víťazstvo Ježiša
Krista nás vedie k úprimnej vzájomnej láske. Nech sme odbleskom Tvojej lásky. Amen.
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