
Horní Čermná, 25. října 2020

K dnešní 20. neděli po Trojici nabízí ekumenický lekcionář tyto biblické texty: 

První čtení: Exodus 22,20-26
Mezizpěv: Žalm 18
Druhé čtení: 1Tesalonickým 1: 5-10
Evangelium: Matouš 22:34-40 
Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, 
aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší 
a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou 
přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ 

Z lásky nebo ze strachu? 
Představme si, že by základní motivace člověka byla v podstatě dvojí. 
Buď jednáme a mluvíme z lásky, nebo ze strachu. Důvodů k tomu, že děláme to, co děláme, 
a říkáme to, co říkáme, je mnohem víc, ale na chvilku si to zjednodušíme. 
Z lásky nebo ze strachu? 
Co je větší? Co je největší? 
Mistra se na základní motivaci ptali farizeové. (Jejich důvody k otázce můžeme nechat stranou.) 
My se dnes ptáme sami sebe už proto, že strachu a obav o druhé je moc. 
Rozhodujeme se do poslední chvíle skoro o každém svém kroku. Děláme, co můžeme.  
Jaká je pro nás největší motivace? 
Zkuste o tom na chvíli sami meditovat... 

A zkuste si v duchu v tichu připustit, že se ve vás ozývá Kristova odpověď: 
Láska k Bohu je největší a první. 
Proměňuje mě cele, celistvě, úplně - srdce, duši, mysl. 
Vyzařuje ze středu mé osobnosti, z podstaty mého rozhodování i myšlení. 
Dýchá ve mně jako kyslík a proudí jako krev.
„Z vnitřnosti srdce miluji tě, Hospodine, sílo má“ (Žalm 18) 
Láska k tobě, Bože, je z hloubky a prostupuje vším, ani nevím jak. 
Jen vím, že neumí být povrchní ani polovičatá. 

Druhá podobná motivace ať je pro vás láska k člověku. 
Všimněte si, k čemu vás vede, co vám umožňuje – dnes, zítra, třetí den… 

A láska k sobě samým… jak ji máme? Doporučuji na ni nezapomínat. 
Promysleme, co pro nás znamená mít ohled na sebe. 
Formulujme si, co vlastně potřebujeme opravdu. 

Tak tedy miluj. Miluj Boha a miluj bližního jakož i sebe - na tom všechno spočívá. 
Z lásky se vztahuj k Bohu, k lidem a k sobě.  
Tvůj život není ze strachu, je z lásky. 
A láska bázeň zahání. 

Milý Bože, daroval jsi nám schopnost milovat. Prosíme o sílu předávat tvou lásku dál druhým lidem.

Slovo milosti: 
Pro mě, praví Bůh, je každý z vás jedinečný a odlišný, každý a každá z vás je vzácným bohatstvím.
Ať vše, co vám činí zle a co vás trýzní, je smazáno. 
Ať jsou novými možnostmi vytyčeny vaše další kroky. 


