Tretia adventná nedeľa 2020 – Prvý list Jánov 4.kap. verš 10
„V tom je láska, nie že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás
a poslal svojho Syna...“
Každý človek vo svojom živote potrebuje lásku. Môže mať všetko možné na
svete, ale ak nemá lásku, je veľmi úbohým tvorom, pretože lásku na svete nič
ne-nahradí. Krásne to vyjadril apoštol Pavel v Hymne lásky: „...a čo by som mal
takú vieru, že by som hory prenášal, a .lásky by som nemal – nič nie som.
Každý z nás má svoje predstavy o láske, svoje veľké ideály a svoje kritéria na
ňu. Keď sa však pozrieme do praktického života a skúmame, ako vieme tieto
svoje predstavy o láske presadzovať v konkrétnych životných situáciách vidíme
ako rýchlo sa naše krásne ideály stávajú bublinou. My sami často žiadame od
druhých ľudí čistú kresťanskú lásku, máme na ňu svoj „meter“, svoje
požiadavky. Ale pozrime sa do svojho najhlbšieho vnútra, aká je tá naša láska?
Či nevychádza z nášho egoizmu? Je nám prirodzené, že máme radi toho,
o ktorom vieme, že má rád nás, koho si ceníme pre určité hodnoty a pod.
Obyčajne nemáme radi tých ľudí, o ktorých sme presvedčení, že nám ublížili, že
nás sklamali a že si nezaslúžia našu lásku. A ako často sa stáva, že ľahostajne
prejdeme okolo toho, kto by potreboval počuť milé slovo. Ako často si
nevšimneme toho, kto by najviac potreboval našej lásky! A ako často lásku
iných egoistický využívame pre seba. A tak by sme mohli ísť rad-radom a videli
by sme, že nie je v nás tá opravdivá, čistá láska. Nie sme schopní opravdivo
milovať ani svojich blížnych a o to menej Boha. Kto z nás môže povedať, že by
miloval Boha z celého srdca, z celej duše a z celej mysle? Náš prirodzený
človek, zápasiaci so svojim egoistickým „JA“, je často tak ďaleko od Boha!
Skutočnosť je taká, že človek sám od seba nie je schopný pravej neegoistickej
lásky. Ale napriek tomu existuje dokonalá láska, a to je Božia láska. O nej
hovorí aj náš úvodný kázňový text. „V tom je láska...“ To je tá najdokonalejšia
láska, ktorú nemožno vystihnúť žiadnymi ľudskými slovami. Boh nás miloval
takých, akí sme, v našom hriechu, biede a slabosti. On nás nemiloval preto, že
by sme si to mohli nejako zaslúžiť svojou dobrotou alebo skutkami. On nás
miloval napriek nášmu hriechu, pre nás samých. To nám ukazuje skutočnosť, že
„Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli
ešte hriešny /list Rímskym 5,8/. Pán Boh nechcel, aby sme zomreli vo svojom
hriechu. Preto poslal na svet svojho Syna – to nám zvestuje adventná doba.
Žiaden rodič na svete by neposlal na smrť svoje dieťa, aby tým zachránil
niekoho nehodného. Ale Boh to urobil kvôli nám, aby sme žili skrze Neho.
V príchode Božieho Syna na svet sa nám teda skláňa tá najdokonalejšia, najviac
obetujúca sa láska. A tak advent a prichádzajúce Vianoce, sviatky príchodu
Božieho Syna k nám, chcú darovať Božiu lásku každému jednému z nás, tebe
i mne. Preto každý, kto cítiš svoju nehodnosť a biedu, môžeš v betlehemskom
Dieťati vidieť, že Boh ťa miloval práve takého biedneho, nedokonalého,
úbohého a dal ti ten najväčší dar lásky – svojho Syna, aby ťa pozdvihol. A aj ty,
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ktorý cítiš vo svojom srdci sklamanie, nedostatok ľudskej lásky a pochopenia,
môžeš mať tú ozajstnú lásku. Veď narodil sa nám Spasiteľ, ktorý prichádza s tou
pravou láskou a robí nás účastnými darov milosti a nebeskej radosti. A ty, ktorý
sa cítiš vo svojom živote o niečo ochudobnený, môžeš mať hodnotu, ktorá
svojou cenou prevyšuje všetko na svete – Božiu lásku v Pánovi Ježišovi. To je
to najcennejšie a najvzácnejšie, čo môžeme mať na svete. To je to, čo by bolo
postačujúce, aj keby sme v tomto živote už nič nemali. Advent a prichádzajúce
Vianoce nám umožňujú v plnosti sa radovať z tohto naj-vzácnejšieho adventnovianočného daru, Božej lásky a milosti v Pánovi Ježišovi. Je to dar, ktorý sám
Pán Boh priniesol ľudstvu. Jedine táto skutočnosť robí Vianoce sviatkami
opravdivej lásky a radosti. Naše vzájomné dary lásky sú len veľmi hmlistým
obrazom toho dokonalého daru Božej lásky. Preto aj cez tento advent
a nadchádzajúce Vianoce neradujme sa len z darov lásky našich blízkych,
nevyžívajme sa len v idylách okolo rozžiareného stromčeka, ale prežívajme tú
opravdivú lásku, Božiu lásku k nám.
Modlitba: Nebeský náš Bože, ďakujeme Ti, že si nás obdaril svojim svätým
slovom, a uznal za hodných počuť i tento rok zasľúbenia o príchode Tvojho
milého Syna. Ďakujeme, že Ho smieme vítať a že môže byť aj našim
Spasiteľom. Prosíme Ťa, rozhojni v nás nesebeckú lásku, daj do sŕdc radosť
i vďačnosť a daj nám rásť v poznaní Tvojej lásky, milosti a spravodlivosti, aby
sme žili životom, ktorý je milý Tebe. Amen Otče náš...
Odporúčané piesne: 17/môže byť nápev piesne č. 405/, 236, 642
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