Sobota 24. decembra 2016 – Štedrý večer
Piesne: ES č. 9, 39
Text: J 7, 28 – 29
„Zvolal teda Ježiš, keď vyučoval v chráme, a riekol: Aj ma poznáte a viete, odkiaľ som. A ja som
neprišiel sám od seba, ale pravdivý je Ten, ktorý ma poslal a ktorého vy nepoznáte. Ja Ho
poznám, pretože som od Neho a On ma poslal.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ako dobre je nám známy tento deň! Rok čo rok ho stále máme skoro taký istý. Niektoré veci sa
zmenili – niekto už k nášmu stolu nikdy nepríde, alebo, naopak, niekto nový pribudol –, ale
mnohé ostávajú rovnaké. Rýchlo doupratovať, prípadne dokúpiť, čo treba, navariť, ozdobiť,
nachystať... Máme všetko? Sme všetci, celá rodina, spoločne pri jednom stole. Na nič sme
nezabudli? Ako je rutina dnešného dňa každý rok rovnaká, taká rovnaká je i naša zábudlivosť.
Večer sa pôjdeme do chrámu pozrieť na Ježiška, potešíme sa z programu detí, zaspievame si
Tichú noc. A pritom budeme v myšlienkach znovu v kuchyni, pri hrncoch a darčekoch.
Zabudneme na Toho, ktorého poznáme a o ktorom aj vieme, odkiaľ je. Celý advent sme sa
pripravovali na Jeho príchod – na príchod Spasiteľa Pána Ježiša Krista na svet. Dnes, keď sa
obdobie príprav končí, však vyzeráme a očakávame už len malého Ježiška v jasličkách – milé
dieťatko, ktoré nám zase prinesie darčeky, a rodina sa kvôli nemu zíde dokopy. Náš Pán nám aj
dnes napráva našu predstavu: On prichádza od Otca – Stvoriteľa všetkého, i nás – a v Ňom sa
nám Pán Boh stáva známym. Kristus nám dáva znovu šancu nechať sa od Neho vyučiť. Od
malého dieťaťa, a predsa mocného Kráľa. Veď On Hospodina dokonale pozná, prišiel od Neho
a z Neho. Keď teda dnes budeme upratovať, zdobiť a chystať, myslime pri tom na Pána Ježiša.
Nie na bábiku v jasličkách, ale na pravého Boha a pravého Človeka. Do rutiny dneška zahrňme aj
niečo vzácne a neobyčajné, a to poznanie, že Boh sa sklonil k nám, narodil sa pre nás do tohto
sveta. Radujme sa, veseľme sa! Pretože môžeme poznať Pána Ježiša. Amen.
Modlitba:
Milostivý náš Otče nebeský, vzývame a zvelebujeme Tvoje sväté meno, veď nám nehodným si sa
dal poznať. Ďakujeme, že si pre nás, hriešnych ľudí, sem na zem poslal svojho jednorodeného
Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On nás učí a ukazuje nám, ako veľmi nás miluješ. Dopraj nám,
prosíme, stále pamätať, že bez Neho, vteleného Slova, by nemal dnešný deň žiaden zmysel.
Ďakujeme, že nám v Pánovi Ježišovi otváraš nebesá. Amen.
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