Piatok 22. decembra 2017
Piesne: ES č. 19, 28
Text: Zjav 22, 16 – 21
„16Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch.
Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. 17Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto
počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu
života! 18Ja dosvedčujem každému, kto počuje prorocké slová tejto knihy: Ak k nim niekto
pridá, tomu Boh pridá pliagy opísané v tejto knihe. 19Ak niekto vezme niečo zo slov tejto
prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého mesta, opísaných v
tejto knihe! 20Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď,
Pane Ježiši! 21Milosť Pána Ježiša [Krista] so všetkými [svätými! Amen].“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Už len pár hodín nás delí od najkrajších dní v roku. Aspoň tak sa to často v hovorovej reči
používa. Vianoce – najkrajšie sviatky. Čo je na tom pravdy, na to si musí každý odpovedať
sám vo svojom srdci. Zamysleli sme sa niekedy nad tým, čo alebo kto robí Vianoce tými
najkrajšími? Slová z Písma svätého, určené pre dnešný deň z knihy Zjavenia, sú poslednými
slovami celej Biblie. My sa dnes blížime k záveru adventu. Aké posolstvo nám zanechal
apoštol Ján v týchto posledných riadkoch, ktoré napísal? Zo súvislostí celého odstavca sa zdá,
že ide o úprimné pozvanie Krista do nášho života, ktoré je odpoveďou na to, že Ježiš nás volá
k sebe. To je vlastne aj hlavnou myšlienkou celej knihy. Jánovi ide o to, aby povzbudil
stratených ľudí, ktorí ešte neodpovedali na Božiu ponuku. Kristus nedáva žiadne podmienky,
On pozýva! Každého! Je to úžasná správa, ktorá nám zaznievala aj počas celého adventu. Ja
aj ty môžeme prísť k Ježišovi a to kedykoľvek. Nemusíme čakať na nejakú vhodnú či správnu
príležitosť. Poďme hneď! Dvadsiaty verš upriamuje našu pozornosť na to, že Pán Ježiš príde
na svet ešte raz, a to už nie ako malé dieťa, ale ako mocný a vznešený Boh. Známa kresťanská
aramejská fráza Maranatha znamená v preklade: Náš Pane, príď! Aj my v tomto vrcholiacom
čase adventu prosme Pána Boha, aby vstúpil do nášho života, do našich rodín a vzťahov. Iba
tak prežijeme skutočné sviatky pokoja, radosti – najkrajšie dni v roku. Ak prijeme pozvanie
byť Božími deťmi a budeme kráčať za Pánom Ježišom, vtedy bude mať náš život zmysel.
Napokon nám slová „Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými“ dávajú záruku do budúcnosti,
že milosť Božia nás bude neustále sprevádzať celým životom, ak dovolíme Ježišovi, aby sa
narodil do nášho života nielen na Vianoce, ale každý deň v roku. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvojho milého Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorého si
poslal na túto zem, aby nás zachránil. Ďakujeme, že nás neustále pozývaš k sebe a dávaš nám
vždy nové príležitosti, aby sme kráčali týmto životom po Tvojom boku. Prosíme, vzbuď v nás
úprimnú túžbu po Tvojej blízkosti a Vianoce, ktoré sú pred nami, aby neboli o veciach tohto
sveta. Nech každý z nás pocíti vo svojom srdci tú pravú radosť z narodeného Ježiša v
Betleheme. Amen.
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