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Streda 21. decembra 2016 

Piesne: ES č. 5, 13 

Text: Zjav 22, 16 – 21 

„Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, 

nech si naberie zadarmo vodu života!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Predstav si, že máš sedem rokov a si sám doma. Pomaly sa stmieva a ty počuješ čoraz viac 

zvukov, ktoré ani neexistujú. Tvoja fantázia pracuje na plné obrátky. Prežívaš strach. Si sám iba 

chvíľku, no zdá sa ti to ako celá večnosť. Po špičkách sa prikradneš k oknu, či náhodou nezazrieš 

prichádzať auto do dvora. Zdá sa ti, že hore schodmi do tvojej izby sa práve zakráda nejaká 

príšera, ktorá ťa celkom určite zožerie... Šepkáš: „Ocko, príď už! Ocko, prosím ťa, už príď!“ A 

predstav si svoj svadobný deň! Teba a človeka, ktorého miluješ, delí od oltára iba zopár hodín. V 

noci si nespal, bol si rozrušený z toho, čo má prísť. A teraz stojíš pri okne a v duchu nedočkavo 

hovoríš: „Príď už! Už nech si tu! Už nech sme svoji.“ A tvoje srdce napĺňa pri tejto myšlienke 

radostné očakávanie blaženosti. Kristova nevesta – cirkev – je pripravená! Vyvolil si ju, očistil 

kúpeľom znovuzrodenia a zaodel rúchom spravodlivosti. Čaká na svojho ženícha. Túži po Ňom. 

Túži po Jeho vláde vo svete aj v osobnom živote, túži po Jeho blízkosti. Ak je Kristus tvoj 

vyvolený, chceš, aby bol v tvojej každodennosti, v tom, čo žiješ. Prebúdzaš sa s myšlienkou na 

Pána Ježiša, chceš s Ním riešiť aj tie najmenšie detaily, viesť s Ním nekonečné rozhovory a 

zaujíma ťa, čo si On myslí o tvojom živote. A hlavne máš postoj čakania. Čakáš, kedy už príde v 

sláve, aby ste mohli byť spolu večne. A hovoríš: „Príď!“ Nedočkavo, radostne! Možno sme 

cirkvou, ktorá sa schováva kdesi vo „svojej izbe“ zo strachu pred konfrontáciou so svetom. 

Nesvedčíme, nehovoríme o živom Bohu, narodenom v Ježišovi. Cítime sa sami, neschopní a 

neistí v zlom svete. A možno na nás útočia skutočné „príšery“. Nie je nič lepšie, ako zavolať: 

Ocko, prosím Ťa, príď už! Duch Boží a Kristova nevesta – cirkev – hovoria: „Príď!“ Si 

pripravený povedať „Príď“? Amen. 

 

Modlitba:   

Drahý Pane Ježiši! Ďakujem Ti, že si si ma vyvolil, očistil a obliekol mi rúcho spravodlivosti. 

Prosím Ťa, príď do mojej každodennosti, príď do toho, čo každý deň prežívam, a daj mi vodu 

života. Nech Tvoja prítomnosť vezme strach z môjho srdca, aby som sa neskrýval, ale svedčil o 

Tvojej láske. Príď, Pane Ježiši, túžim byť v Tvojej blízkosti aj počas týchto sviatkov. Nech Ťa s 

radosťou očakávam! Amen. 
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