Slovo Života – pro život
Rok sv. Pavla – apoštola národů.
Heslo: Pavel učí mě i tebe: Utrpením získáš nebe!
17.května2009–6.neděle velikonoční
Texty: Sk 10,25 - 48 / 1 Jan 4,7 – 10 / Jan 15,9 - 17
Slova svatého evangelia podle Jana:
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne,
tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li
moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já
zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby
se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se
navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku
než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji
přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás
nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá
jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem
oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste
si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k
tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek bude trvalý.
Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve
jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem.“
Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!
Myšlenky z Božího Slova:
1.čtení …Bohu je milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je
správné….
Žalm: Hospodin zjevil svou slávu před zraky pohanů.
2.čtení ….kdo nemiluje, Boha nepoznal…..
Evangelium … Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za
své přátele položí svůj život. …
Učící se Církev: Bůh je láska – Dobro samo - 2. čt. 1 Jan
4,7–10; KKC 218–227; a) láska Boha k Izraeli; b) Boží
láska je věčná; c) Bůh je láska; d) jsme stvořeni a
povoláni, abychom se na této lásce podíleli

BŮH JE LÁSKA
Izrael mohl během svých dějin objevit, že byl pouze jediný
důvod, proč se mu Bůh zjevil a proč si ho vyvolil mezi všemi
národy, aby mu patřil: Boží láska, kterou si Izrael ničím
nezasloužil. A Izrael skrze proroky pochopil, že to bylo zase jen z
lásky, když ho Bůh nikdy nepřestal zachraňovat a odpouštět mu
jeho nevěrnost a jeho hříchy. Boží láska přemůže i ty největší
nevěrnosti; dospěje dokonce až tak daleko, že daruje to
nejcennější: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna“ (Jan 3,16). Boží láska je „věčná“ (Iz 54,8): „I kdyby hory
ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí“ (Iz
54,10). „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval
smilování“ (Jer 31,3).
Avšak svatý Jan jde ještě dál, když tvrdí: „Bůh je láska“ (1 Jan
4,8.16). Samo bytí Boha je láska. Když pak v plnosti časů posílá
svého jednorozeného Syna a Ducha lásky, zjevuje Bůh své
nejhlubší tajemství; věčné sdílení lásky je on sám: Otec, Syn a
Duch svatý, a určil nás k tomu, abychom se na něm podíleli.
Věřit v jediného Boha a milovat ho celým svým bytím má pro
náš život nedozírné následky. To znamená: Poznávat velikost
a velebnost Boha: „Hle, Bůh je veliký a my to nechápeme“ (Job
36,26). Právě proto je nutno „nejprve sloužit“ Bohu.
Žít v
neustálém vzdávání díků: Je-li Bůh jediný, pak všechno, co
jsme a co máme, pochází od něho: „Máš něco, co bys nedostal?“
(1 Kor 4,7). „Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi
prokázal?“ (Ž 116,12). Poznávat jednotu a pravou důstojnost
všech lidí: všichni byli „učiněni, aby byli obrazem a podobou
Boha“ (Gn 1,26).
Správně užívat stvořených věcí: Víra v
jediného Boha nás vede k tomu, abychom všechno, co není on,
užívali natolik, nakolik nás to přibližuje k němu, a abychom se
toho zříkali natolik, nakolik nás to od něho vzdaluje. Můj Pane
a můj Bože, vezmi mi to, co mě od tebe vzdaluje. Můj Pane
a můj Bože, dej mi to, co mě přivádí k tobě. Můj Pane a můj
Bože, odpoutej mě od sebe sama, abych ti zcela patřil. (sv.
Mikuláš z Flüe).
Důvěřovat Bohu za všech okolností, i v
protivenstvích. Úchvatně to vyjadřuje jedna modlitba sv. Terezie
od Ježíše: Ať tě nic nezneklidňuje, / ať ti nic nenahání strach.
Všechno pomíjí. / Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne
všeho. / Kdo má Boha, tomu nic nechybí. / Bůh sám stačí.

