2.adventná – 6.12.2020
Dlhá Božia láska
Milosť, milosrdenstvo a pokoj nech je s vami skrze Pána Ježiša Krista.
Ján 10:28 „Ja im dám večný život a nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky“.
V živote to tak chodí, že niečo je dlhé a niečo krátke. Náš postoj závisí od toho, či sa cítime vtedy dobre alebo zle.
Lebo pre niekoho môže niečo trvať dlho a pre iného to isté trvá krátko. Ale určite mi dáte za pravdu, ak poviem, že je
dobré ak to dobré trvá dlho a je tiež dobré, ak to zlé trvá krátko.
Apoštol Pavol v liste liste ap. Pavla Efezským 3.kapitole, vo verši 18 píše: „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 na to, čo znamená dĺžka Božej lásky. A či je to dobre alebo zle, že Božia láska trvá dlho.
V prvom rade je dobré, ak láska trvá až do smrti – to si sľubujú aj manželia pri sobáši, ale pravda je taká, že
v dnešnom svete je rekord, ak láska vydrží niekoľko rokov a do smrti – to už je často nesplniteľný ideál. Preto je
dobré, že existuje láska, ktorá naozaj má svoju hodnotu a trvá večne. Je to láska Pána Boha k nám a tiež láska, ktorá sa
v našom srdci rodí práve z tejto Božej lásky k nám a môže prúdiť do celého sveta. Ak totiž prijmeme Božiu
nekončiacu sa lásku, potom aj my ňou môžeme milovať iných.
1.To, že Božia láska je dlhá nám pripomína, že začala dávno. Ešte sme tu ani neboli, ešte sme o Bohu ani
nevedeli, ešte tento svet neexistoval a Pán Boh každého z nás už mal vo svojom srdci a objímal nás svojou láskou.
Ešte sme ani neverili, ešte sme nevedeli, že Boha potrebujeme, a Ježiš už bol určený pre smrť kvôli našej záchrane.
Pán Boh s nami rátal, mal nás v mysli a pláne. To dáva obrovskú hodnotu nášmu životu. Božia láska nás
povolala do tohto sveta a my tu nie sme náhodou. Niekedy možno klesáme pod ťarchou problémov alebo sa trápime
alebo nevidíme zmysel svojho života – vtedy si treba pripomenúť, že Pán Boh na nás a našu záchranu myslel už pred
založením tohto sveta. Neskôr, keď tvoril, kreoval tento svet a všetky jeho súčasti, znovu to robil z lásky k nám. Môže
niekto niekoho milovať, ak ho ešte nevidel? Môže – mohli by o tom rozprávať všetky matky, ktoré svoje dieťa ešte
nosili v bruchu, ale už k nemu cítili takú obrovskú lásku, že sa kvôli bábätku obetovali po mnohých stránkach.
Možno nás ľudia nemajú dostatočne radi, ale je tu niekto, kto vedel, ešte skôr ako sme sa narodili, už
vtedy, keď sme hrešili, že za nás zomrie a že Mu za tú obeť stojíme. Je dobré, si to pripomínať v každý deň, aby
sme neboli smutní.
2.To, že je Božia láska dlhá nám pripomína, že nikdy neskončí. Pán Boh vložil svoju lásku do dejín
a času tohto sveta. Tak ako ju raz začal, prejavuje ju aj teraz, no dáva nám aj sľub, čo sa týka budúcnosti, ako o tom
hovorí Pavol v liste Filipským (1:6): „Som presvedčený, že Ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do
dňa Krista Ježiša“. Nikto a nič neprekazí Pánovi milovať nás až na večnosť.
Jeho dlhá láska má kontúry večného života. To znamená, že Pán Boh s nami ráta nielen tu a teraz, ale aj pre
večný život. V tomto svete si prajeme, aby láska trvala večne, ale pravda je taká, že tomu tak nie je. Láska
v manželstve vyprchá, pretože sa o ňu dostatočne nestaráme. Láska detí k rodičom sa odvíja od veľkosti zdedeného
majetku. Láska medzi priateľmi sa dokáže stratiť po jednej nerozvážnej vete. Láska susedov sa rozbíja na základe
klebiet a láska na pracovisku vtedy, keď ide o to, kto bude musieť odísť zo zamestnania. Hoci si myslíme, že iní nás
budú milovať tak ako my ich a naša vzájomná láska bude večná, musíme byť reálni: nebude to tak. Ak dostaneme
milosť takú večnú lásku možno zažijeme jediný krát na tejto zemi a aj to je už veľká výhra, lebo niektorí ju nepocítia
nikdy.
Preto si pripomínajme a vložme sa do Božej nekonečnej lásky. Prejavil nám ju milosťou, že smieme,
my, hriešnici, byť zachránení pre život večný, ktorý strávime v Božom nebeskom kráľovstve, tam, kde sa nič
dobré už nikdy neminie. Už teraz nás tam čaká dokonalá láska nášho Pána.
3.To, že je Božia láska dlhá, nás motivuje. Každý by tu na zemi chcel dlho žiť. Obávame sa chorôb a smrti,
pretože nám dosť záleží na dĺžke nášho pozemského života. Sústredíme sa na túto pozemskú púť, že zabúdame na to,
odkiaľ sme vyšli a kam spejeme, že nás obkolesuje Božia láska. Sústredíme sa na to, ako dlho, ale nie na to, ako
kvalitne tu žijeme. Dávame dôraz na to, čo uspokojí nás, nie na to, čo by potešilo Pána Boha a pomohlo blížnym.
Našou prioritou sa stáva dosiahnutie vysokého životného štýlu, sebestačnosti, nezávislosti, dosiahnutie
pominuteľného šťastia a získania hodnôt, ktoré netrvajú večne. Namiesto toho, aby sme svoj čas, ktorý nie je dlhý,
akokoľvek dlho trvá, naplnili, my ho týmto spôsobom zabíjame. Potom príde koniec a my sa len so smútkom
obzrieme do minulosti, pretože sme neurobili to, čo sme urobiť mali. Božie slovo nás však pozýva naplniť – preto, že
sme večne milovaní – skutočnými hodnotami tento pozemský kratučký čas. Robíme všetko preto, aby sme sa tu na
zemi mali v pohode, ale my, kresťania vieme, že tu nie sme doma, tu sme iba cudzinci a prišli sme tu len na chvíľu.
Nemá zmysel staviť všetko na túto jednu kartu, ale treba žiť tak, aby sme aj túto pominuteľnú chvíľku naplnili niečím

dobrým. Tým najlepším je: slúžiť Pánovi, zvestovať evanjelium, odmietať svetské spôsoby života a všetkým, čo
robíme, chváliť nášho milujúceho nebeského Otca.
Pán Ježiš nás nepozýva, aby sme to vzdali so svetom, ale aby sme sa vzdali sveta a jeho protibožských
spôsobov. On nás chce viesť po ceste tohto života, aby sme ho naplnili pravým obsahom a aby sme si v Jeho
prítomnosti uvedomili, aký plán s nami má náš Boh. Ak budeme žiť v Božej večnej láske, aj naša láska bude večná
a bude požehnaním pre tento svet. Nielen to, dokonca prežije až do večnosti.
Božia láska k nám je nekonečná – od večnosti po večnosť – existuje skôr ako sa narodíme a trvá aj po našej smrti.
Medzitým môžeme vnímať a žiť Božiu lásku v našom živote tak, že ho naplníme správnym obsahom. Či tu budeme
40 či 60 alebo 100 rokov, na dĺžke nezáleží. Dôležitejšia je kvalita a tá vychádza z lásky, ktorú má Boh k nám. Amen.

