Štvrtok 10. decembra 2015
Text: Veľp 2, 8 – 13
8Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch.
9Môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleňovi; ajhľa, tu stojí za naším múrom,
pozerá cez okno, nazerá cez mreže. 10Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja
milovaná, kráska moja, a poď! 11Veď hľa, zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol.
12Kvety sa zjavujú na zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji.
13Figovník už sfarbil svoje mladé plody a kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja
milovaná, kráska moja, a poď!
Piesne: ES č. 23, 687
Zamyslenie nad Božím slovom:
Advent nás stavia do prúdu milosti Božej a ukazuje nám večnosť. Na začiatku roka sa
pýtame: Čo nám prinesie nový rok? V advente sa pýtame: Kto prichádza? A odpovedá
nám Izaiáš: „Ajhľa, prichádza tvoje spasenie…” (Iz 62, 11) Šalamún azda iba v hĺbke
svojej duše tušil o Jeho príchode. „Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza.” Vyberanými
slovami tak vyzýva k bdelosti. Povzbudzuje. Akoby chcel povedať: „Nepozerajte sa na
núdzu a trápenie. Pozerajte sa k nebesám, odkiaľ očakávame príchod Spasiteľa, Ježiša
Krista.” On sa „ozval” pred mnohými rokmi. Prišiel nám svedčiť, že nás Otec nebeský
miluje. Žiadne „vrchy a pahorky” Ho v tom nemohli zastaviť. Obetoval i svoj život, aby
potvrdil a spečatil Otcovu lásku k nám. Priniesol tak svetlo do tmy sveta. Dáva nám
potešenie a silu v každodennom boji života. Prijmime Toho, ktorý nám prináša slnko
milosti Božej. Otvorme Mu brány našich sŕdc, aby nám Jeho milosť darovala nový život
a vzbudila v nás prvotnú lásku k Nemu. Otvorme brány! Náš milý Pán chce vojsť do
našich domov plných starostí a tiesne. Chce nám povedať: „Poznám všetky vaše starosti
a potreby a rozumiem im. Mne môžete povedať všetko, čo vás tiesni aj straší, a zakúsiť
pomoc a radosť.” On chce vojsť i ku všetkým osamelým a premeniť ich osamelosť na
potešenie a tichú odovzdanosť. On prichádza i ku všetkým sužovaným a prináša im
potešenie. Všade, kde príde, „kvety sa zjavujú na zemi”. Prináša radosť. Rozjasňuje náš
život. Napĺňa nás novou silou a odvahou.
Poďme k Nemu so všetkým, čo nás od Boha delí a obťažuje naše svedomie. Keď sa
naplnia slová „zase prídem” (J 14, 3), odvedie nás náš Milý do večnej blaženosti
a rozkoše. Amen.
Modlitba:
Pane Bože! Ďakujeme Ti za tajomstvo pobožnosti, že Tvoj milý Syn príde na konci
časov súdiť všetkých ľudí. Prosíme Ťa, pomáhaj nám, aby sme vytrvali vo viere v Teba.
Ďakujeme Ti, že si svetu poslal svojho Syna Ježiša Krista. On v pokore prišiel a ujal sa
dcéry Sionskej. Priprav nás, prosíme, aby sme Ho vďačne a dôstojne prijali. Nech si
vytvorí v našich srdciach svoj príbytok. Nech sa s Ním radujeme – tu časne a tam potom
naveky. Amen.
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