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Štvrtok 9. týždňa                                                               Mk 12,28-34 
 

Láska sa prejavuje v odpustení 

Poukázať na to, že láska k Bohu sa v praktickom živote prejavuje láskou 

k blížnym 

 

Pán Ježiš v evanjeliu hovorí: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, 

z celého svojho srdca, z celej duše, z celej svojej mysle a z celej sily! Milovať 

budeš svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú 

tieto, niet“ (Mk 12,30–31). 

Židovský zákon predpisoval veľké množstvo rôznych nariadení. Niektoré 

ortodoxné skupiny Židov ešte dnes zachovávajú Mojžišove príkazy do 

najmenších podrobností. Napríklad v chladničke majú urobený prepínač, aby im 

v nej mohlo svetlo stále svietiť. To si zapínajú v piatok pred Sabatom, aby keď 

otvoria chladničku, zároveň nerozsvietili, pretože by vykonali úkon, ktorý nie je 

dovolené vykonať v sobotu. A takéto podrobnosti, ktoré sa prikazovali spôsobili, 

že Židom unikla podstata zachovávania zákona. Zabudli, čo je hlavnou príčinou 

dodržiavania nariadení. Zabudli na lásku k Bohu a k blížnemu. Pán Ježiš dnes 

hovorí, že väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet (Porov.: Mk 12,31). 

Perikopa evanjeliovej state poukazuje na posolstvo evanjelia: Na lásku 

k Bohu a k blížnemu. Je to posolstvo života a pokoja. Pán Ježiš pozná človeka a 

vie, že je zranený hriechom. Prichádza, aby ho uzdravil. Zjavuje život a ničí 

smrť. 

V krste nám Boh skrze kňaza zotrel všetky hriechy. Aj dedičný hriech, 

ktorý je zakorenený v ľudskom pokolení. Ten spôsobuje, že aj po jeho zmytí 

sme náchylní na zlé. Pán Ježiš nám dal preto aj ďalšie dary: sviatosť pokánia a 

Eucharistiu, aby sme vytrvali v dobrom až do konca. Kým žijeme na tomto 

svete, nevyhneme sa pokušeniu, nevyhneme sa hriechu a pádu. Ale Boh nám 

daroval sviatosti, aby sme znova vstali. Odpúšťa nám naše hriechy a už nám ich 

nikdy nepripomenie. Ako často povie človek, ktorému niekto ublížil: „Odpustil 

som mu, ale nikdy mu to nezabudnem.“ To nie je láska a ani pravé odpustenie. 

To je zlo, ktoré stále trvá. Pán Ježiš chce, aby sme svoju vôľu podriadili láske. 

Nie len city. Pretože vôľa nás pohýna k tomu, aby sme konali. Nezabúdať na zlo 

spáchané voči nám, keď aj je akože „odpustené“, znamená zotrvávať v hriechu, 

pretože nechceme prijať pravdu, že sa dotyčný človek zmenil. Už sme si ho 

zaškatuľkovali, odsúdili, odpísali ho. A využijeme každú príležitosť, aby sme 

mu to mohli pripomenúť, vyhodiť na oči. To ale nie je láska, o ktorej sme počuli 

v dnešnom evanjeliu. Tá hovorí, že milovať blížneho máš tak, ako miluješ seba. 
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Je známy výrok sv. Augustína: „Miluj a rob, čo chceš!“ Čo to znamená? 

To znamená, že kto má v sebe pravú lásku a skutočne miluje, miluje Boha 

z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej 

sily a blížneho ako seba samého (Porov.: Mk 12,30–31), nemôže urobiť niečo zlé, 

pretože má vôľu nasmerovanú na to najväčšie dobro. Každý človek túži po 

láske, túži milovať. Zároveň však túži byť milovaný. Ak tieto túžby človeka nie 

sú naplnené, prežíva krízu, krízu lásky. Môže to zakrývať za rôzne neúspechy 

v živote, ekonomickú krízu,… Ale pod pokrývkou toho sa najčastejšie skrýva 

kríza lásky. 

Položme si teraz otázku: Ako milujem svojho blížneho? Odzrkadľuje sa 

moja láska k Bohu v mojom vzťahu k iným ľuďom? 

 

Keď začala vojna v Iraku, bolo počuť slová hlavných predstaviteľov obidvoch 

strán: „Túto vojnu vedieme v mene Boha“. Každý má svojho Boha na svojej 

strane; Boha, ktorého miluje, ale blížneho už nemiluje nikto alebo málokto. Ak 

skutočne milujeme Boha, táto láska sa nemôže prejaviť ináč, ako láskou 

k blížnemu. Máme preto veľkú moc, moc urobiť šťastnými ľudí okolo seba. 

Dajme pocítiť lásku svojmu susedovi, s ktorým máme spory; bratovi, s ktorým 

sa prieme o dedičstvo po rodičoch; spolužiakovi, ktorý nám je nesympatický. 

Zasievajme dobro po svete. Netreba robiť veľké skutky. Stačí byť verný 

v maličkostiach. Ak sa s niekým nerozprávam a pozdravím ho prvý, ak sa na 

neho  usmejem, ak si všimnem, že niekto je smutný, vypočujem ho. Buďme 

poslami lásky. Ja i vy, spoločne začnime budovať veľké dielo lásky. 

 

Pane, dnes sme počuli o prikázaní lásky k tebe a k blížnemu. Ty vieš, že 

láska sa nedá prikázať. Láska sa má uskutočniť. Posilni moju vôľu Eucharistiou, 

aby som všetky moje skutky konal v láske k tebe a k blížnemu.  

Amen.  

 


