Druhá nedeľa adventná 2020 – List ap. Pavla rímskym kresťanom 13,8.1112a
„Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali... A toto čiňte, keďže vidíte
príhodnú chvíľu, že vám je čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie
bližšie...Noc pokročila, deň sa priblížil.“
V nedeľu sme vstúpili do nového adventného obdobia, ktoré je vhodným
k tomu, aby sme opäť obrátili náš duchovný zrak k príchodu Ježiša Krista.
V advente sa spája naša bdelosť, naše očakávanie narodenia betlehemského
dieťaťa s našim očakávaním príchodu Kristovho v plnosti času, na konci vekov.
Medzi týmito dvoma príchodmi sa odohráva dráma dejín, i životný beh každého
jednotlivca. Je čas prebudiť sa zo sna, uvedomiť si realitu života a nášho
poslania v tomto živote. Všeličo nás môže uspávať v našom duchovnom živote:
naša náboženská sebaistota, pokrytectvo i farizejstvo, uspávať nás môže i naša
hriešnosť a falošná domnienka, hovoríme si: veď Pán je ďaleko, je predsa vždy
čas na mravné, morálne prebudenie, pokánie z našich „snov“ a „skutkov tmy“
možno odložiť na poslednú chvíľu.
Preto pre nás by advent nemal byť obdobím ako každé iné. To je pre tých,
ktorí duchovne nežijú a preto ich to neoslovuje. Niektorí nadávajú pod tlakom,
ktorý v tej dobe zažívajú. Biznismeni, predavači vidia v tomto období príležitosť
zárobku a preto je potrebné bez ohľadu na pracovný čas tvrdo pracovať. Tí, ktorí
sú týmto návalom prác zaťažení, dobrý dojem z tohto obdobia nikdy mať
nebudú. Požehnanie prežívajú iba tí, ktorí vnímajú advent ako dianie. Je to doba,
ktorá volá k intenzívnemu očakávaniu. Toto vnímanie adventu ako diania je
naznačené v našom úvodnom texte slovami: „noc pokročila, deň sa priblížil.“
Biblický text nás vedie k poznaniu, že tí, ktorí žijú v očakávaní Krista, prejavujú
svoju lásku k Nemu v láske k blížnym.
V advente sme svedkami mnohých charitatívnych aktivít. Konajú ich aj
ľudia, ktorí s posolstvom Kristovým nemajú nič do činenia. Často sa stáva, že
gesto pomoci urobí človek, ktorý to vníma ako možnosť zviditeľniť sa.
Niektorý podnikateľ alebo politik, ktorý sa po celý rok prejavuje ako egoista
tvrdého kalibru, zrazu zlepšuje svoj „image“, prinesie honosný dar pre detský
domov, alebo domov sociálnych služieb. Samozrejme nezabudne to aj patrične
cez tlač či televíziu zviditeľniť. Motívom takého konania nie je láska
k blížnemu, ale k sebe samému. Posledne nás o tom presvedčil náš najvyšší
parlamentný predstaviteľ.
S takýmto falošným motívom sa môžeme stretnúť aj medzi veriacimi.
Tiež sa tu môže konať len z prestíže a nie z lásky. Kde je veriaci zahľadený iba
do seba, môže skĺznuť k falošným motívom. Avšak ak je v advente zahľadený
na svojho Pána, z Neho bude neustále čerpať silu ku každodenným prejavom
lásky. Tie síce nesnímajú kamery, nerozpráva o nich rozhlas, ale o to viac sú
zapísané v srdciach ľudí, ktorí ich teplo pocítili. Adventná doba – doba
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ustupujúcej noci a prichádzajúceho svetla, chce svetlom z Krista prežiariť naše
skutky lásky. Skúsme v tejto dobe prinášať viac ovocia lásky voči blížnym.
Ovocie lásky nikdy nie je prestížou, ale dlh, ktorý máme voči sebe navzájom
i voči Tomu, ktorý nás v Kristovi láskou dokonale obdaril. Advent preto nie je
príležitosťou rečniť a spievať o láske, ale možnosťou láskou prežiariť naše
životy. Dobu adventu nazýva apoštol časom, kedy je potrebné prebudiť sa zo
sna. Spánok z hľadiska duchovného predstavuje veľké nebezpečenstvo. Advent
vyzýva: Je čas prebudiť sa! Týka sa to aj nás? – Ako spoznáme duchovný
spánok? Ten sa prejavuje duchovnou nečinnosťou. Uspokojujeme sa iba zo
základnými, formálnymi prejavmi zbožnosti, bez vnútorného vplyvu na náš
život. Z času na čas idem do kostola, ale nechcite odo mňa, aby som sa sústavne
modlil, čítal Bibliu, či staral sa o to, čo sa deje v zbore, či v cirkvi. Ak sa na to
takto pozeráme, potom je to znamenie, že náš duchovný život je zahalený tmou.
Možno sladko snívame o všeličom, ale ostávame iba pri snení, lebo spíme
a nemáme síl uveriť v možnosti realizácie našich snov. Nedôverujeme Božej
moci pre nás, a tak stačí nám prevádzkovať akúsi kresťanskú náboženskú
skupinku. To však nemá budúcnosť. Advent je príhodná chvíľa. Je čas prebudiť
sa zo sna, lebo spása v Kristovi je na dosah. Vierou si ju môžeme privlastniť už
dnes, len musíme cieľavedome kráčať v ústrety Tomu, kto ju pripravil pre
všetkých. Nebuďme ľahostajní v duchovných veciach. Amen
Modlitba: Pane, prišiel si ku všetkým nám, aby si nám dal nádej. Pane, to
je viac, ako sme mohli čakať, viac, než môžeme pochopiť, viac, ako môžeme
vyjadriť svojimi slovami. Preto Ťa prosíme: prijmi našu modlitbu ako výraz
úprimnej vďaky a daj nám lepšie pochopiť Tvoju lásku, ktorá nám otvára nový
pohľad do života. Naplň tieto dni svojho adventu opravdivou radosťou, lebo
Tvoja láska sa zjavila, aby sa aj nás život zmenil a naplnil vzájomnou,
sebaobetavou láskou. Daj pokoj do nepokojného sveta. Daj nám byť
zvestovateľmi i tvorcami Tvojho pokoja. Vypočuj nás, Ty, ktorý prichádzaš,
požehnaný na veky. Otče náš...
Doporučené piesne: 5, 8, 20
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