Štvrtok 9. júna 2016
Text: 1K 13, 1 – 3
1
A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba
cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky
tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a
lásky by som nemal - nič nie som. 3A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a
lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.
Piesne: ES č. 343, 236
Zamyslenie nad Božím slovom:
Uvedené slová tvoria úvod Hymny lásky. Láska, grécky agapé, ktorá nás odkazuje na Božiu lásku
ako na prameň akejkoľvek lásky, je tou, ktorú apoštol Pavel chce zdôrazniť nielen kresťanom
v Korinte, ale aj nám dnes. Jeho slová úzko súvisia s tými predchádzajúcimi, kde sa venuje
duchovným darom, ktoré dostávame od Pána Boha, aby sme ich mohli využiť v službe, do ktorej
nás povoláva. Vieme však, že v takomto prípade u nás, hriešnych ľudí, dochádza neraz k pýche.
Stávame sa pyšnými, namyslenými, vysoko hodnotíme svoje schopnosti a radi sa nad iných
povyšujeme, neuvedomujúc si, že všetky naše dary, ktorými disponujeme, sú skutočne len darmi
danými nám od Pána Boha, nejde teda o nami získané schopnosti. K rovnakej situácii dochádzalo
aj v Korinte, kde si ľudia vytvorili akýsi rebríček darov a na základe neho vyzdvihovali jednotlivcov. Apoštol však aj nám dnes zdôrazňuje, že všetko, čo je v našich očiach obdivuhodné, je bez
lásky ničím. Jednoducho povedané, v tejto Božej matematike je 5 mínus 1 nula. Ak našim činom
chýba láska, sú ničím. Až Božia láska, agapé, činí z človeka, ktorý je hriešny od počatia, človeka,
ktorý je schopný milovať, ktorý je schopný mať rád iných a ktorý je schopný o Božiu lásku vo
svete sa aj zasadzovať konkrétnymi skutkami. Daromné by boli naše krásne reči, ohromujúce
prejavy plné pekných slov, vychádzajúcich z našich úst, keby v nich nebolo ani kúsok lásky,
ktorú nám Pán Boh preukázal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. V takomto prípade by išlo len
o zvukový efekt bez jasnej správy, bez podstatného obsahu. Presne tak, ako je to pri cvendžiacich
kovoch a zvučiacich zvonoch. Bez tejto Božej lásky je daromné aj naše poznanie, aj naše
maximálne znalosti, ktoré sa dokážeme naučiť. Aj veľké duchovné dary – ako je napr. i zvestovanie Božej vôle –, aj takéto dary, ktoré sú nepochybne pre cirkev užitočné, sú bez Božej lásky
úplne ničím aj napriek tomu, že v očiach ľudí môžu byť vysoko hodnotené. Rovnako viera, ktorá
na seba upozorňuje svojou veľkosťou („a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal“),
je bez tej Božej lásky ničím. Tak aj činy, ktoré predstavujú príklady obrovskej obetavosti, sú
ničím. Nezabúdajme, že rozhodujúcim faktorom v Božích očiach nie je to isté, čo v očiach ľudí.
Bez Božej lásky sú nielen naše skutky, ale aj my sami ničím. Ak Božia láska, ktorá nás presahuje
a je obrovským tajomstvom, sa nestane základom našich myšlienok, slov i skutkov, daromné
bude naše namáhanie. Spoznávajme s Božou pomocou Jeho lásku a objavujme jej každodenné
prejavy. Amen.
Modlitba:
„Za Tvoju lásku Ti ďakujem, Vykupiteľ môj, Ježiši, daj, nech Ťa už nezarmucujem,
keď dal si mi dar najdrahší.“ (ES č. 304) Amen.
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