Štvrtok 8. marca 2018
Piesne: ES č. 97, 643
Text: 1J 1, 8 – 2, 6
„8Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. 9Ak vyznávame
svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej
neprávosti. 10Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás
neprebýva.
1Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca,
Ježiša Krista, spravodlivého. 2On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale
aj za hriechy celého sveta. 3Podľa toho vieme, že sme Ho poznali, keď zachovávame Jeho
prikázania. 4Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v
ňom pravdy. 5Ale kto zachováva Jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A
podľa toho poznávame, že sme v Ňom. 6Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pred niekoľkými desaťročiami sme mali dnešný deň spojený s MDŽ – Medzinárodným dňom
žien. Dnes nám na to slúži druhá májová nedeľa. No nielen v tieto dni majú znieť úprimné
slová vďaky, modlitby za našu mamu. Ona nás s láskou priviedla na tento svet a s nehou jej
dlaní sme spoznávali, ako sa dá vyjadriť láska. Uvedomujeme si, aké dôležité je budovať
pekné vzťahy medzi generáciami už od útleho detstva. Možno práve teraz prechádzaš
situáciou, keď riešiš vzťahy so svojimi blízkymi. Možno sa cítiš zranený/á, nepochopený/á,
osamotený/á, hoci aj uprostred rodiny. Možno zostalo toho ešte veľa nevysloveného,
nevyriešeného. Každý vzťah prechádza svojím vývojom a nech sa akokoľvek snažíme, nie
vždy sa stretneme s pochopením. Stretávame sa s klamstvom, nenávisťou. Je to dôsledok
nášho odlúčenia od Boha. Jedno sa neraz hovorí a druhé koná. To hovorí aj dnešný text. Na
tvojom živote sa dá spoznať, či si nasledovateľ Ježiša Krista. On sám hovorí, že dobrý strom
poznať po ovocí. Pán Boh chce byť realitou aj pre dnešnú dobu, On môže radikálne meniť
ľudský život. Ak vyznáme svoje zlyhania, sklamania, bolesti (nielen) vo vzťahoch, Boh má
moc nám odpustiť, lebo „máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého“ (1J 2, 1b).
Zamyslime sa nad tým, čo je pre nás ťažké vo vzťahoch, neraz k tým najbližším ľuďom.
Vyznajme, že Bohu dávame svoje srdce, aby ho naplnil Jeho pokojom a odpustením. To
potrebujeme pre naše vzťahy – k rodičom, životným partnerom, deťom, súrodencom, aby sme
dokázali milovať ľudí vedľa nás. Dnes máme príležitosť otvoriť náruč pre objatie svojho
blízkeho človeka - mamy, dieťaťa, manžela/ky, súrodenca. Nedostatok lásky v našom svete je

skutočnosť, na ktorú sa z času na čas posťažuje každý. Podajme svoju ruku Pánovi Ježišovi
a viďme, že lásky je pre každého dostatok. Boh je LÁSKA. Ďakujme Bohu za dar viery a za
ľudí, ktorých nám v živote dal. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme, Pane Bože, že z generácie na generáciu spoznávame, aké dôležité je odovzdávať
svedectvo pravej viery. Posilňuj nás na ceste naším životom, aby sme kráčali vo svetle Tvojho
evanjelia. Ty si nám zanechal príklad lásky a obety – uč nás prosíme, aby sme podľa Tvojho
príkladu vedeli aj my milovať ľudí okolo nás. Odpusť nám naše zlyhania. Nech sa Tvoja láska
stáva v nás dokonalou. Amen.
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