1.adventná – 29.11.2020
Šírka Božej lásky
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
Izaiáš 1:18 „Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak sú
červené ako purpur, môže byť ako vlna“.
Jedno malé dieťa sa pýtalo svojej mamky, keď sa im narodilo 7 bábätko: „mamka, budete sa vedieť postarať o nás
všetkých?“ a mamka mu odpovedal: „dieťa moje, veď preto Pán Boh stvoril človeku dve dlhé ruky, aby mohol objať
aj celý svet“. Veľmi pekný príbeh, ktorý hovorí o šírke lásky, pretože do milujúceho náručia a otvoreného srdca, sa
zmestí toľko ľudí, že sa to ani spočítať nedá. Už od malička to vieme. Veď, keď milujúci rodič roztvorí náruč, jeho
dieťa, hoci ešte ani dobre chodiť nevie, uteká mu so širokým úsmevom v ústrety, lebo vie, že beží domov, že sa
ponáhľa k láske.
Ak máme takýto pocit, priam istotu, pri ľuďoch, o čo viac si môžeme byť istí láskou, ktorú má k nám náš nebeský
Otec. V liste ap. Pavla Efezským 3.kapitola, verš 18 čítame: „Skláňam svoje kolená pred Otcom, aby ste mohli so
všetkými kresťanmi vystihnúť, čo je to za šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať lásku Kristovu“. Dnes sa pozrieme
bližšie, čo znamená, že Božia láska je široká.
To, že je Božia láska široká nám zvestuje, že 1.je tu pre všetkých. Pán Boh sa v Izaiášovi prihovára
celému Izraelu – od duchovných či kmeňových vodcov až po posledného človeka, ktorý nemusel byť ani členom
ľudu, iba sa k nemu pripojil. Hovorí k verným, aj tým neverným, k tým, ktorí uctievali iba Hospodina, ale aj k tým,
ktorí koketovali s baalom či inými pohanskými bohmi. Pán Boh pozýva k sebe, konkrétne ku súdu, každého jedného
človeka.
Dnes stojíme na začiatku adventného obdobia. Boh už prišiel v Ježišovi Kristovi. On sám hovorí: „Lebo
neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil“ (J 3:17). Pán Boh nás síce pozýva ku súdu, ale nie
preto, že by bolo Jeho túžbou nás odsúdiť. Ak by to tak bolo, všetci by sme museli navždy zomrieť. Súd v poňatí
nášho nebeského Otca – vďaka Pánovi Ježišovi – je skôr o tom, že tie naše bremená hriechov a zloby nesie na
sebe On sám. Zo širokej lásky voči nám. Adventné obdobie nám pripomína, že Boh ešte raz príde. Božie slovo
o tom hovorí: „všetci sa zodpovedia Tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych!“ (1 P 4:5). Tak ako prvýkrát
prišiel pre všetkých, tak aj druhý krát príde, aby sme sa všetci postavili pred Jeho súd. Najradšej by bol, keby sme
tam všetci do jedného stáli oslobodení od hriechov a prenesení do večného života. Lebo Jeho náruč je otvorená
doširoka pre absolútne všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo.
Spoveď a Večera Pánova je pripravená pre každého z nás. Nikto nie je na tom tak, že by nemohol pristúpiť a vziať si to, čo Pán
Boh ponúka. V Jeho láske – pre tých, ktorí majú záujem – niet obmedzenia.
To, že je Božia láska široká nám zvestuje, že 2.dostatočná na to, aby nás objala s našim
obrovským hriechom. Izaiáš spomína šarlát a purpur – symboly krvi. Napriek tomu, že ich farba je sýto krvavá, je
tu nejaký spôsobom, ako sa môžu zmeniť na snehovo bielu alebo na svetlú ako je vlna (ovce). Opačne by to bolo
určite jednoduchšie a to by človek dokázal aj sám: premeniť bielu, čistú na krvavočervenú. Svojim hriechom totiž
môžeme a vieme zašpiniť naozaj všetko, presne tak, ako Izraelci voľakedy.
Zmeniť červenú na bielu môže iba Boh. Týmito slovami nám teda Pán Boh cez Izaiáša hovorí: „čokoľvek si
urobil, akýkoľvek hriech je v tvojom srdci, čokoľvek si povedal, aj keď si niečo veľmi zlé urobil, aj keď je na
tvojich rukách krv iného človeka, aj keď si prestúpil môj zákon a ostatní ľudia ťa odsudzujú či nenávidia, aj keď si
slovami či skutkami zabil iných ľudí, teraz to môže byť inak“. Áno, to Božie náručie je tak veľké, že aj keď by sme
si so sebou niesli obrovské bremená hriechov, aj keby ich bolo toľko, že by sme ich ani neuniesli, aj keby sme nimi
boli obťažení, Pánovi Ježišovi to žiadny problém nerobí. On si dokáže poradiť so všetkými našimi hriechmi,
neprávosťami, s našim zlom. Prečo je to tak? Pretože, ak veríme, že Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, tak na každý
náš hriech je náplasťou Božia milosť, nie naše skutky či pokánie. To už len nasleduje po tom, ako sme boli
očistení krvou Božieho Baránka.
Pán Ježiš na to prišiel a preto sa obetoval, aby sme pri každej spovedi a Večeri Pánovej vedeli, že Mu môžeme vyznať všetky naše
hriechy a On je pripravený nám ich odpustiť. Lebo neexistuje taký veľký hriech, že by ho Ježiš nemohol prekryť krvou svojich rán. Nikto z nás
nie je taký hriešnik, že nás Boh nemohol objať do svojho širokého náručia.
To, že je Božia široká láska 3.je motiváciou aj pre nás. Tak ako Boh, aj my by sme mali mať širokú lásku.
Ale keďže celá by mala patriť Pánovi a ľuďom, musíme z nej odstrániť všetko, čo nám v tejto láske prekáža. Otvoriť
sa pre Božiu lásku a mať jej dosť aj pre človeka, znamená dať preč všetko sebectvo a egoizmus, odstrániť
zaneprázdnenosť a zmenšiť túžbu vlastniť. To, čoho by sme mali mať plno, je láska, obetavosť, pomoc, pochopenie,
požehnanie. Šírka Božej lásky, ktorou nám Pán Ježiš slúži, nás má inšpirovať k tomu, aby sme aj my otvorili svoju
náruč a prijali všetkých bez rozdielu, aby sme to, čo sme prijali od Pána šírili ďalej do tohto sveta, všade, kam

prídeme. Ak budeme otvorení tej úžasnej Božej láske, potom dokážeme aj poznať v nej Pána Ježiša, dokážeme v nej
prijať a pochopiť, čo Boh pre nás robí, budeme v nej pripravení tiež otvoriť svoj život pre iných. Ak si totiž srdce a život
naplníme Kristom, ak celý ten priestor venujeme Jeho vôli, už tam nebude priestor pre naše ja, našu vôľu, naše sebectvo. Dostali sme dar
otvoreného náručia. Kiežby sme ho teda naplnili Bohom a ľuďmi tak, ako má Boh otvorené náručie pre nás – teraz pri
Večeri Pánovej sme k tomu povolaní aj posilnení.
Šírka Božej lásky nám pripomína, že Pán Ježiš prišiel na tento svet pre každého jedného človeka, že niet hriechu,
ktorý by nedokázal prekryť krvou svojej lásky a že aj my sme povolaní k tomu, aby naše náručie bolo vždy otvorené
pre iných. Šírka Božej lásky nás motivuje obzrieť sa okolo seba a pomôcť tam, kde sme potrební. Amen.

