Piatok 29. decembra 2017
Piesne: ES č. 229, 315
Text: 1J 4, 11 – 16a
„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. 13Podľa
toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14A my sme
videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží,
v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Láska je základom kresťanstva, no i života samotného. Boh je láska. No ako môžeme vidieť
Jeho lásku, keď Boha nikto nikdy nevidel? Ani elektrinu nedokážeme vidieť, no môžeme
vidieť jej pôsobenie, napríklad v rozsvietenej žiarovke, ktorá nám osvetľuje noc. Aj my máme
byť takýmito „žiarovkami“, ktoré robia Božiu lásku viditeľnou. Ako? Tak, že necháme Pána
Boha skrze osobu Ducha Svätého, aby v nás pôsobil. Veď je napísané: „Láska Božia je nám
rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ (R 5, 5) Hľadajme v našom
živote ale i v našom cirkevnom zbore, kde všade môžeme robiť túto Božiu lásku viditeľnou.
Láska sa najviac prejavuje v službe blížnym, v napĺňaní našich vzájomných potrieb. V jednej
piesni, ktorú mám rád, sa spieva: „Keď sa milujeme navzájom, Boh je v nás. A Jeho láska
v nás dosahuje dokonalosť.“ Táto pieseň je založená práve na úryvku z Jánovho listu,
z ktorého dnes čerpáme. Aj prostredníctvom tejto piesne si môžeme v spoločenstve
pripomínať a zároveň vyznávať, že túžime po tom, aby Pán Boh bol v nás a medzi nami,
a aby v nás Jeho láska dosahovala dokonalosť. V dnešnej dobe však veľa ľudí hľadá dôkazy.
A možno niekto hľadá aj dôkaz Božej lásky. Kde mám dôkaz toho, že ma Pán Boh miluje? Aj
na to nám dáva odpoveď dnešná stať slovami: „A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal
Syna svetu za Spasiteľa.“ Ak chceme vidieť Božiu lásku, pozrime sa na Jeho Syna, ktorého
nám dal pre našu záchranu. Vianoce sú krásnym nástrojom toho, aby sme si tento najväčší
prejav Božej lásky rok čo rok pripomínali. Ak chceme vidieť dôkaz Božej lásky, pozrime sa
do jasličiek alebo na kríž. Väčší dôkaz Božej lásky k nám už nenájdeme, aj keď tých dôkazov
je, samozrejme, viac. Stačí sa rozhliadnuť s otvorenými očami okolo nás a všímať si, čo
všetko nám Pán Boh zo svojej lásky k nám daroval. No v narodení a smrti Pána Ježiša Krista
sa Božia láska k nám prejavila dokonale: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3,
16) Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu lásku k nám, ktorá sa dokonale prejavila,
keď si nám poslal na svet svojho milovaného Syna za Spasiteľa. To sme si aj nedávno
pripomínali, no chceme, aby sa Tvoja láska prejavovala i v našom každodennom živote.
Ukazuj nám, prosíme, ako môžeme lásku, ktorú si nám dal, rozdávať ďalej, aby aj v nás
mohla dosahovať dokonalosť. Amen.
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