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Jan 13,31-33a.34-35 

Dnes nemůžeme začít jinak: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“ (Jan 13,34). 
 

To, co je příznačné pro křesťanství, to, co je mu vlastní, není „milovat“, to přece dělá spousta jiných lidí a někteří tak, že tím opravdu 
obohacují a proměňují svět kolem sebe. Specifické pro křesťany je milovat jako Kristus! Milovat jeho stylem. Milovat poslední, jako on 
je miloval, milovat slabé, jako on je miloval, milovat hříšné, jako on je miloval, milovat opuštěné, jako on je miloval… milovat nepřáte-
le, jako on je miloval. Milovat jako Kristus, ne milovat tolik, tou měrou jako on. Toho nejsme a nikdy nebudeme schopní. Jde o to milo-
vat jako on: jeho stylem, jeho tvůrčím způsobem. Milovat láskou, která nikdy neláme nad nikým hůl, milovat láskou, která nechává vždy 
otevřené dveře, láskou, která se nevrací do minulosti, milovat jako první. 
 

A pak: milovat tak, jak jsem vás miloval já. Křesťanská láska je v první řadě láskou obdrženou, přijatou. Křesťanská láska není jen úsilí 
vůle, láska, které by byli tedy schopni jen ti nejlepší. Láska pochází z Boha, ne z mých schopností. Milovat můžu tehdy, když se nechám 
milovat. Křesťan není lepší než ostatní, křesťan je bohatší. Bohatší o Boha!  
 

A třetí charakteristikou evangelní lásky je milovat se navzájem. Boží láska je agapická, to znamená, že je to láska čistá, láska, která mi-
luje a nežádá, aby jí to bylo opláceno, láska plně nezištná, láska heroická. Jenže my nejsme hrdinové. Abychom mohli milovat, potřebu-
jeme být sami milováni. Proto milujte se navzájem. Radost a štěstí života spočívá v přijímání a dávání lásky. A milujte se navzájem zna-
mená také lásku bez výjimek, lásku ke všem. Nejde milovat jen toho, kdo si to zaslouží. Máme milovat každého člověka. 
 

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“ (Jan 13,35). Jsme rozpoznatelní podle lásky, ne 
podle pobožností, dobročinné činnosti, modliteb… ale podle lásky. Podle opravdové, svobodné lásky. Lásky, která je citem, ale i vlastní 
svobodnou volbou, lásky nadšené, emotivní, která je ale zároveň i láskou konkrétní, pomáhající. Tato Kristova láska mezi námi se pak 
stane poznáním a zjevením toho, že On přebývá mezi námi. Dnes nemůžeme skončit jinak: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval 
vás, tak se navzájem milujte vy“ (Jan 13,34). 
 

    Milujte se navzájem... 

Jan 13,34 

 

„Ať se ve světě i v mém osobním světě stane cokoli,  

jsem rád, že výkřik Lásky ve mně přehluší jakýkoli hlas strachu a zděšení.“ o. Mario Borzaga, omi 


