Piatok 21. októbra 2016
Text: J 15, 9 – 12
9
Ako 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.
12
To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.
Piesne: ES č. ES 97, 461
Zamyslenie nad Božím slovom:
Božie slovo nám dnes hovorí o láske. V prvom rade o láske Pána Ježiša k svojim učeníkom. Aj
my sme Ježišovi učeníci – od Krstu svätého po celý svoj život. Pán Ježiš tak hovorí aj nám: „Ako
mňa miloval Otec, aj ja som vás miloval.“ Ježišova láska je láskou Božou. My vieme z Písma
svätého, že z Božej lásky bol stvorený celý svet. Aj my – ľudia. Božia láska spravuje a udržuje
tento svet a dáva nám všetko potrebné k životu. Božia láska nás vychováva, usmerňuje, karhá
i trestá. Učí nás tak dôverovať Pánu Bohu – nášmu nebeskému Otcovi, vo všetkom sa na Neho
spoliehať a v istote nádeje od Neho pomoc i všetko dobré očakávať. Lebo Pán Boh zo svojej
lásky aj „Syna svojho dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (J 3, 16).
Ďalej nám Božie slovo hovorí o našej láske: „Zostaňte v mojej láske.“ Naša láska má byť teda
ako Ježišova láska. Máme žiť v láske k nebeskému Otcovi ako Pán Ježiš a žiť Božou láskou na
tomto svete. Máme okolo seba šíriť Božiu lásku a preukazovať ju svojím životom tak, ako ju Pán
Ježiš preukazoval nám. Božia láska preukázaná nám v láske Pána Ježiša má mať pokračovanie
v našej láske k Pánu Bohu i k blížnym. Bez tohto pokračovania Božej lásky v našom živote
nemôže mať Pán Ježiš z nás radosť. Ani naša radosť v živote nemôže „úplná“, ale v mnohom
ohľade bude pokrivená, nedostatočná. Len keď sme naplnení Božou láskou cez Pána Ježiša
Krista, je náš život plný radosti. Nič našej radosti nechýba, pretože i tam, kde sa každá ľudská
láska končí – pri smrti, Božou láskou budeme prenesení do večného života. Z toho dôvodu si Pán
Ježiš nielen praje, ale nám aj prikazuje: „To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako
som vás ja miloval.“ Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Otče, z Tvojej lásky žijeme, hýbeme sa i trváme. Z Tvojej lásky máme skrze Pána
Ježiša Krista odpustenie hriechov, spasenie i večný život. Ďakujeme za to z celého srdca. Odpusť
nám všetky nedostatky našej lásky k Tebe i k svojim blížnym. Naplň nás, prosíme, i dnes
Duchom Svätým a daj nám silu aj chuť k životu v Tvojej láske – tak, ako ju vidíme na živote
nášho drahého Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.
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