Slovensky

Už vás nenazývam sluhami; nazval som vás
priateľmi. Toto vám prikazujem:
milujte sa navzájom! (Jn 15,15.17)

Keď prišiel Peter do Cézarey, vyšiel mu v ústrety Kornélius a v hlbokej úcte mu
padol k nohám. Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, veď aj ja som iba
človek."
Peter sa ujal slova a povedal: "Naozaj chápem, že Boh nehľadí na osobu, ale v
každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo."
Kým Peter ešte hovoril, Duch Svätý zostúpil na všetkých, čo počúvali slovo. A
veriaci zo židovstva, ktorí prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na
pohanov; počuli ich totiž hovoriť jazykmi a velebiť Boha.
Peter teda povedal: "Môže ešte niekto odoprieť vodu krstu tým, čo prijali Ducha
Svätého takisto ako my?" I rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista.
Potom ho prosili, aby zostal u nich niekoľko dní.

Drahí moji, milujme sa navzájom, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje,
pochádza z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.
A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho
jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život.
Zvláštnosť tejto lásky spočíva v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on
miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás.
Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej
láske, ako aj ja som zachovával prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.
Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Nik
nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ste mojimi priateľmi,
ak robíte, čo vám prikazujem.
Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás
priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
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Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a
prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; a Otec vám dá všetko, o čo ho budete
prosiť v mojom Mene.
Toto vám prikazujem: milujte sa navzájom!"

Vždy sa nanovo presviedčame o tom, že Božie cesty vôbec nezodpovedajú našim
predstavám a očakávaniam. Zreteľným príkladom toho, aký úzky je ľudský horizont je
skúsenosť Petra v dnešnom prvom čítaní. Ani len vo sne by ho nenapadlo, ako člena
vybraného izraelského ľudu, že Boží Duch by mohol zostúpiť na nie člena tohto ľudu.
Tento Petrov zážitok musel prevrátiť naruby celý obraz sveta. Na rozdiel od nás, ktorí príliš
často bojujeme o to, aby sme sa nemuseli vzdať starého, zaužívaného obrazu sveta a takto
nedávame šancu Duchu, aby nás obdaroval novým, sa Peter nechá uchytiť celou Božou
šírkou. V jeho srdci sa prediera nové poznanie: komu Boh daruje svojho Ducha, ten
nesmie odoprieť krst.
V dnešných textoch pociťujeme Boha v prvom rade ako toho, ktorý sám od seba dáva
ľuďom svoju lásku, ktorý sa necháva nájsť každým, kto Ho hľadá úprimným srdcom; ako
toho, ktorý ponúka svoju lásku všetkým bez akýchkoľvek podmienok, ohraničení.
Zažívame Ho ako toho, ktorý je aktívny a nečaká až kým ľudia súhlasia s jeho jednaním.
Predovšetkým v evanjeliu Ho vnímame ako toho, ktorý chce, aby sme sa aj my podieľali
na jeho spásonosnom konaní a ohlasovali Ho prostredníctvom toho čo sme, čo žijeme
a čo robíme! Evanjelista vyjadruje tento kresťanský postoj pojmom "Láska".
"Láska" má pre nás mnohoraký význam: zahŕňa celé spektrum od sentimentálnosti až po
spiritualitu, od telesnej až po duchovnú lásku. Avšak to, čo je myslené láskou, ktorou je
Boh sám, nie je možné vysvetliť iba samotnými rôznymi podobami ľudskej lásky. Boh je
a zahŕňa všetky aspekty ľudskej lásky, súčasne ich ale tiež prekračuje. To sa snažil vyjadriť
aj evanjelista, keď použil slovo "agape", namiesto viac používaného slova "eros".
Kresťanské "agape" vyplýva predovšetkým z presvedčenia, že Boh si nás prvý zamiloval.
Bezpodmienečne, bez akýchkoľvek nárokov na nás; tak veľmi, že je pripravený všetkého
sa vzdať. "Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov." Tento
Ježišov postoj je ohromnou požiadavkou, ktorá sa dá sotva splniť. Aj napriek tomu ostáva
meradlom pre naše vzájomne vzťahy, aby sa táto obeta stále viac stávala ovocím. To
znamená, aby sme sa neustále snažili rozpoznať ukrytú tvár veci. Otvoriť sa pre blízkych,
ktorí sú možno nešťastnejší než my; nestrácať vieru v lásku aj napriek sklamaniam,
zradám; zrieknuť sa každej násilnosti. To je nové prikázanie. Nie je ľahké presadiť ho
v praxi, ale každodenná, čestná snaha nás pomaly a stále viac bude spájať s Láskou Božou
a priblíži nás k tej dokonalej radosti, ktorú nám Ježiš v evanjeliu prisľúbil.
Texty dnešnej nedele sú výzvou pre náš obraz sveta: sme pripravení nechať sa viesť Božím
slovom neznámymi cestami s novými úlohami? Sme pripravení priblížiť sa ľuďom tou
"agape", ktorú Ježiš ukázal? Boh si nepraje a neočakáva od nás excelentné výkony, ale
úprimnosť a kráčanie životom s otvorenými očami a srdcom. Úprimne hľadať a nájsť Boha,
to sa deje uprostred života!
To znamená byť neustále a úprimne pozorným vo svojom konaní. Ide tu o súlad
kontemplácie a akcie, činnosti. Ony sa podmieňujú navzájom. Kontemplácia potrebuje
uzemnenie, akcia potrebuje výraznú opätovnú väzbu k Bohu.
Kresťan je človekom, v ktorého prítomnosti ľahko padne veriť v Boha. Je možné povedať to
o nás?
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