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Mt 22,34-40
Príkaz lásky
Milovať

Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí o láske: „Láska je teologálna čnosť,
ktorou milujeme Boha nadovšetko pre neho samého a svojho blížneho z lásky k
Bohu ako seba samých“ (KKC. Bod 1822).
Láska k Bohu je hlavnou silou kresťanskej zbožnosti a náplňou celého
kresťanského života. Boh je láska. A preto aj cesta k nemu je cestou lásky.
Všetky prejavy viery vyrastajú z lásky k Bohu. Láska k Bohu je pre človeka
veľmi dôležitá. Je to to jediné, čo má absolútny význam, niečo, pre čo bol
človek stvorený. Bez lásky k Bohu zostáva život človeka prázdny. Modernému
človekovi sa niekedy zdá, že milovať Boha z celého svojho srdca a zo všetkej
svojej sily nie je možné, pretože Boha si predstavujeme ako čosi vzdialené a
nedostupné. Vytvorili sme si vlastnú bariéru. No každá láska pramení z Boha.
Veď Boh je jej pôvodcom a prameňom. Niet opravdivej lásky k človeku bez
lásky k Bohu. Ale niet ani opravdivej lásky k Bohu bez lásky k človeku. Tieto
Ježišove slová platia pre všetkých, teda aj pre neveriacich. Príkaz lásky k Bohu
je navždy spojený s príkazom lásky k blížnemu. Lásku treba pestovať, strážiť
a posilňovať.
Evanjelium dnešnej svätej omše, nám podáva celkom nový pohľad na
lásku k človekovi. Ním sa začína nová mravnosť, nové vzťahy. Človeka
nemožno opravdivo, natrvalo a za každých okolností milovať bez lásky k Bohu.
Život viery nemôže byť iba bezstarostné pozeranie niekam hore k Bohu. Ani
samotná nábožnosť, nemôže byť len únikom z tohto sveta. Musia byť spojené s
pohľadom do šírky - na svet, na ľudí, na človeka. Láska k blížnemu je meradlom
viery, lebo ona je viditeľným znakom vierohodnej lásky k Bohu. Láska k Bohu,
ako každá skutočná láska, nie je len citom, nie je len emocionálnosťou alebo
prázdnou sentimentalitou. Pravá láska má viesť ku konkrétnym prejavom.
Láska sa prejavuje v skutkoch, nie v pekných a prázdnych slovách. Pravou
láskou sa približujeme k Bohu. Matka Terézia z Kalkaty raz povedala: „Máme
moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj v tejto chvíli, ak milujeme,
ak pomáhame, ako on pomáha, ak dávame, ako on dáva, ak slúžime, ako on
slúži.“ Nech teda aj táto svätá omša nás utvrdí v pravej láske, ktorou je Kristus.
A snažme sa, aby sme boli otvorení pre lásku, ktorá nikdy nezanikne.
Amen.

