Zamyslenia po 5. pôstnej nedeli 18. marca 2018
Streda 21. marca 2018
Piesne: ES č. 245, 461
Text: J 15, 9 – 17
„9Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. 10Ak zachováte moje
prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v
Jeho láske. 11Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola
úplná. 12To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.
13Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. 14Vy ste moji
priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; 15nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie,
čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od
svojho Otca. 16Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste
šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v
mojom mene prosili od Neho. 17Prikazujem vám, aby ste sa milovali.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Raz sa jeden kamarát chválil svojmu kamarátovi, ako dobre sa mu darí odvtedy, ako začal
behať a cvičiť. Schudol a s hrdosťou ukazoval svojmu priateľovi, akú má výbornú kondíciu.
Ten len uznanlivo prikyvoval hlavou, no nakoniec dodal: Predsa by si mal aj schudnúť. Tvoje
ego narástlo až príliš... Keď sa postavíme na váhu či sa pozrieme do zrkadla, veľmi rýchlo
zbadáme, či potrebujeme schudnúť alebo pribrať. Keby sme sa postavili na váhu pred Bohom,
alebo sa na seba pozreli v zrkadle Božieho slova, zistili by sme, že každý z nás potrebuje
pribrať v láske k Bohu i k ľuďom. No potrebujeme aj schudnúť – hlavne vo svojej pýche,
sebectve či iných hriechoch a chybách. Božie slovo nám dnes hovorí práve o láske. Vo
svojom živote potrebujeme čerpať z Božej lásky, ňou sa nechať viesť a inšpirovať. Úprimná
láska sa spája s nasledovaním príkladu Ježiša Krista, so zachovávaním Božích prikázaní a
so zostávaním v Božej láske. Spája sa s radosťou srdca, vzájomnou láskou medzi nami
ľuďmi, priateľstvom a spoznávaním Trojjediného Boha. Kristus nám ukazuje, čo znamená
skutočne milovať. Pri Ňom sa v plnosti splnili slová príkazu lásky, ktorý dal svojim
nasledovníkom. Veď On sa za nás obetoval a ako Baránok Boží vzal na seba všetky naše
hriechy a previnenia. V Kristovi nachádzame milosť i odpustenie, lásku i požehnanie,
posilnenie i povzbudenie, príklad i inšpiráciu v poslušnosti a v hlbokej obetavej láske. Kiež
nám Trojjediný Boh pomáha a vedie nás, aby sme neustále nachádzali nové spôsoby, ako

druhému prejaviť lásku, dokázať v ňom vidieť Krista a nechať sa inšpirovať Jeho príkladom.
Kiež je nám motiváciou a posilňuje nás, keď sa s Božou pomocou budeme snažiť schudnúť
vo svojich zlozvykoch a hriechoch a polepšiť svoj život, ako aj pribrať v úprimnej láske voči
Bohu i druhým ľuďom. Amen.

Modlitba:
Trojjediný Bože, láska je nám inšpiráciou i povzbudením. Od Tvojej lásky, ktorá je nám daná
v Kristovi, nás nikto a nič nedokáže odlúčiť. Úprimne Ti ďakujeme za túto nesmiernu milosť,
a zároveň pod Kristovým krížom pokorne prosíme: Odpusť nám a zmiluj sa nad nami! Veď
nás a ukazuj nám, čo znamená skutočne milovať. Kiež s Tvojou pomocou rastieme v láske
k Bohu i k blížnym, a umenšujeme sa vo svojej pýche a sebectve. Amen.
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