Piatok 29. júla 2016
Text: 1J 4, 8 – 9
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.
Piesne: ES č. 229, 341
Zamyslenie nad Božím slovom:
Láska bola, ale aj stále je jedným z najdôležitejších námetov pre umelcov. Poznáme mnoho
básní, filmov, piesní, ale aj výtvarných diel, kde práve láska bola hlavnou inšpiráciou. Láska,
ktorá sa zo psychologického hľadiska radí medzi primárne ľudské potreby, hýbe ľuďmi
odnepamäti. Predpokladám, že každý z nás vo svojom živote zažil konkrétne podoby lásky. Aj
keď musíme povedať, že je veľa foriem lásky, ale aj veľa typov milujúcich. Ak by sme však
chceli lásku skúmať, musíme hľadať pri prameni. Dnešné prečítané Božie slovo nám prezrádza
pôvod skutočnej, nefalšovanej, nesebeckej lásky – je ňou Pán Boh. Prameňom tejto lásky je Pán
Boh. Veď sme počuli: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ A Božia láska sa
rovnako neustále prejavuje. Nie je to akt, ktorý sa skončil, lebo on trvá. Boh nás miluje stále.
Vieme, že dokonalý prejav Jeho lásky k nám, hriešnym ľuďom, nám bol daný v Jeho Synovi
Ježišovi Kristovi. Veď „v tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna
poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho“. Ak si túto Božiu lásku, ktorú grécky označujeme
ako agapé, vo svojom živote s pomocou Ducha Svätého uvedomujeme a vidíme i jej konkrétne
podoby, nemôže nás to nechať pasívnymi. Božia láska je totiž tvorivá, podnecuje k aktivite –
k milovaniu, a to k milovaniu Boha, ktorý prameňom lásky, ale aj k milovaniu blížnych. Kto
pocíti a prijíma od druhých ľudí lásku – agapé, bude za ňu vďačný, no nie je možné vynucovať si
ju. Božia láska – Kristova láska je zdrojom všetkej lásky. Práve táto láska sa má aj nám stať
základom i vzorom pre milovanie blížnych, pre prinášanie lásky do našich vzťahov. Lebo: „Kto
nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho
jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.“ Amen.
Modlitba:
Hospodine, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorú nám každodenne preukazuješ.
Ďakujeme Ti však za ten najväčší prejav Tvojej lásky k nám, hriešnym ľuďom, ktorý smieme
vidieť v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Daj, prosíme, aby nás Tvoja láska vzbudzovala
k chvála Tvojho mena a k prejavom lásky k ľuďom okolo nás. Amen.
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