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AI Dnes, či už v menších alebo väčších farnostiach, je dosť ľudí, ktorí 
sa chcú stať členmi Katolíckej cirkvi. Problém nastáva, keď sa reč 
zvrtne na kvalitu života kresťanov katolíkov v ich prostredí. Kandidáti 
jednoznačne hovoria, že kresťania, ktorých poznajú, nežijú veľmi 
príkladným životom. A často dodávajú: no, väčšina nežije príkladne. A 
za hlavnú chybu tejto väčšiny považujú to, že je medzi nimi veľa 
nenávisti a zla. To znamená, že nemajú dostatok Kristovej lásky.  
KE Vzhľadom na túto skutočnosť nám Ježiš v dnešnom evanjeliu 
znovu pripomína: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali 
navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať.“  
DI Toto prikázanie sa nenazýva "nové" pre jeho odlišnosť od Starého 
zákona, ktorý už poznal prikázanie lásky k blížnemu. Je to preto, že je 
založená na Ježišovom novom konaní s ľuďmi a jeho smrti. Nové je, 
že blížny už nie je len pokrvný príbuzný, ako to chápala a praktizovala 
väčšina Židov, ale každý človek. Pre väčšinu Židov bolo bežné milovať 
len Židov, ale nenávidieť ostatných. Ježišovi učeníci a veriaci 
všeobecne sa majú navzájom milovať a milovať svojich blížnych tak, 
ako ich miloval Ježiš, ktorý nemiloval podľa etnického alebo 
náboženského rozdelenia. Ježišova bezhraničná láska, ktorá sa 
zavŕšila obetovaním jeho života, je základom, na ktorom možno 
budovať vzájomnú lásku. Toto "nové prikázanie" je jedinou konkrétnou 
etickou požiadavkou v Jánovom evanjeliu. V Jánovom evanjeliu sú 
"veriť" a "milovať" dva body, ku ktorým smeruje kresťanský život. Ježiš 
miluje až na smrť. Kristova láska teda vždy počíta s obetou a 
utrpením. Len takáto láska môže priniesť ovocie. 
PAR V apoštolskom liste o kresťanskom význame ľudského utrpenia 
Salvifici doloris (1984) svätý Ján Pavol II. píše: "Utrpenie, ktoré sa v 
našom ľudskom svete vyskytuje v toľkých rôznych podobách, má 
slúžiť aj na to, aby v ľuďoch prebúdzalo lásku ako nezištné darovanie 
seba samého druhým, trpiacim ľuďom. Svet ľudskej bolesti neustále 
potrebuje iný svet: svet ľudskej lásky; utrpenie je v istom zmysle 
príčinou toho, že človek je poháňaný touto láskou a vo svojom srdci a 
konaní nehľadí na svoj vlastný prospech. Ak človek vidí utrpenie 

druhého, nemôže sa vyhýbať blížnemu z dôvodu základnej ľudskej 
spolupatričnosti, a už vôbec nie z lásky k blížnemu. Musí sa k nemu 
'priblížiť', 'súcitiť' s ním." Pápež ďalej hovorí, že "v Kristovom 
spásonosnom programe, ako aj v programe Božieho kráľovstva, je 
utrpenie na svete preto, aby vzbudilo lásku, aby dalo podnet k činom 
lásky k blížnemu a aby premenilo celú ľudskú civilizáciu na 
'spoločenstvo lásky'".  
Ak tí, ktorí trpia, vedome spájajú svoju bolesť s Kristovou obetou a pre 
Krista, prispievajú k jeho dielu vykúpenia a sú v tejto nevyhnutnej 
službe užitoční pre ostatných. Ich utrpenie sa stáva veľkým a 
spásonosným dobrom, schopným obohatiť celé spoločenstvo Cirkvi, 
pretože tak, podobne ako apoštol Pavol, završujú to, čo zostáva 
vytrpieť do plnej miery Kristovho utrpenia. 
MY Nemecký duchovný spisovateľ Georg Moser rozpráva príbeh z 
prostredia stredoškolskej triedy. Šestnásťročná študentka Beáta 
utrpela nehodu pri autonehode, ktorá jej priamo znetvorila tvár. Po 
niekoľkých operáciách sa lekárom podarilo obnoviť aspoň časť jej 
tváre do pôvodných rysov. Liečba však trvala dlho a Beáta medzi 
operáciami navštevovala školu. Tešila sa na stretnutie so spolužiakmi, 
ktorí pochádzali z kresťanských rodín. Jej spolužiaci ju však privítali s 
odporom. Na ulici sa s ňou hanbili ukázať, pretože pri pohľade na 
Beátinu tvár okoloidúci polohlasne robili nechutné poznámky. Beáta 
sa cítila veľmi osamelá. Radšej by zomrela pri autonehode. Po ďalšej 
operácii sa Beáta opäť objavila v škole. Jeden z jej spolužiakov si cez 
prestávku zavolal ostatných a ostro im povedal: "Nemali by sme sa 
hanbiť? Sme pokrstení, birmovaní a Beátu sme nechali v jej nešťastí 
samu. To sa musí zmeniť!" Mladík si vybral päť spolužiakov a po 
vyučovaní spoločne odprevadili Beátu domov. Podali si ruky a 
ospravedlnili sa za celú triedu za svoje neprimerané správanie. Od 
tohto incidentu sa atmosféra v triede zmenila. Odpor zmizol a 
spolužiaci pomáhali Beáte, ako len mohli.  
ADE Zamyslime sa nad tým, kde môžeme zmeniť svoj život, aby sme 
lepšie prijali a potom aj prejavili Ježišov nový príkaz milovať sa 
navzájom. Amen. 


