PRIKÁZANIE LÁSKY

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé mu je podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37-39)

Každý človek je stvorený z lásky a pre lásku. Toto najpôvodnejšie povolanie človeka k láske vyjadruje prikázanie lásky k Bohu i ku každému človeku, je to hlavné pravidlo ľudského života na zemi.
Láska je zmyslom a náplňou ľudského života. Žiaden človek nemôže žiť bez lásky, potrebuje milovať a byť milovaným. Bez lásky je ľudský život chudobný a prázdny, je to iba živorenie.
Prikázanie lásky obsahuje pre nás tri životné úlohy:
■    lásku k Bohu,
■    lásku k blížnemu
■    a lásku k sebe samému.

Láska k Bohu je prvá úloha človeka. Máme ho milovať „... z celého srdca, z celej mysle, z celej duše a zo všetkej sily". To znamená, že ho máme radšej ako všetko na svete. Viac ako rodičov, priateľov, deti, príbuzných alebo iných nám milých ľudí. Boha milujeme viac ako seba samých. Milujeme ho pre neho samého, preto, že je dobrý a lásky najhodnejší.
Láska k blížnemu spočíva v tom, že sa usilujeme pomáhať ľudom pri zaisťovaní toho, čo potrebujú, aby sa mali dobre a boli dobrí. Z lásky k blížnemu nemožno vylúčiť žiadneho človeka. Človek je hodný úcty a lásky preto, že je Božím obrazom, že ho miluje Boh a Kristus za každého zomrel. Pán Ježiš nás pobáda milovať aj nepriateľov a tých, ktorí nám robia zle.
Láska k sebe spočíva v tom, že sa staráme o všetky spravodlivé potreby pre náš terajší časný život a usilujeme sa zabezpečiť si aj spásu. Človek nesmie pohŕdať sebou samým, ale mať sa v úcte, rešpektovať svoju vlastnú dôstojnosť a urobiť všetko preto, aby dosiahol opravdivé šťastie. Neusporiadaná láska k sebe samému je egoizmus - sebectvo, proti ktorému treba ustavične bojovať a premáhať ho.

Desatoro (Dekalóg) sa má vysvetľovať vo svetle tohto dvojitého a jediného prikázania lásky, ktorá je plnosťou Zákona. (KKC, 2055)

„Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.“ (1 Jn 5, 3)




