Sobota 5. decembra 2015
Text: Ž 50, 2 – 3a
2Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, 3prichádza Boh náš, nemlčí;
Piesne: ES č. 22, 28
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kráčame spolu adventom. Advent je doba čakania, čakania na príchod Bohom poslaného,
Božieho vyvoleného, ktorý prichádza, aby sa stretol s nami. Prichádza, aby do nášho
ľudského sveta vniesol svoje božské hodnoty. Aký je vlastne Boh? Čím viac sa
približuje, tým naliehavejšia je táto otázka. Ľudia majú rôzne predstavy o Bohu. Niektoré
sú pravdivé, založené na Božom slove, iné sú vymyslené a utkvelé.
V prichádzajúcom Spasiteľovi, v Božom Synovi, smieme nahliadnuť do Božieho sveta,
pochopiť nebeské pravidlá a spôsoby. V Ňom k nám totiž prichádza predstaviteľ,
reprezentant toho iného – Božieho sveta. Môžeme sa pýtať aj to, odkiaľ k nám prichádza.
Žalmista odpovedá, že zo Siona. Aj keď sa Sion viaže zväčša k Jeruzalemu, predstavuje
vrch, ale ani nie tak geograficky, ako skôr kvalitatívne. To, že Boh prichádza zo Siona,
znamená, že prichádza zhora, z vyššej nebeskej spoločnosti, odniekiaľ, kde vládnu
dokonalé hodnoty. Preto Sion predstavuje aj takú dokonalú krásu, akú si len vieme –
alebo ani celkom nevieme – predstaviť. Táto dokonalosť je symbolom bezchybného
súladu, vkusu a poriadku, teda všetkého, čo je tak, ako má byť. Apoštol Pavel to opísal
v 1. liste Korintským takto: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku
nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 2, 9) Toto nám ponúka Boh a toto
prináša do nášho sveta aj prichádzajúci Mesiáš.
Zajtra bude 2. adventná nedeľa. Pripomenieme si príchod Božieho kráľovstva. Áno, ono
prichádza práve v Mesiášovi. Možno nás zaujíma, ako sa bude prejavovať. Žalmista
odpovedá aj na túto otázku. Hovorí, že náš očakávaný Hosť, náš Boh, prichádza, aby
s nami hovoril. Pre každý vzťah je najdôležitejšia komunikácia. Boh to vie. Tak nás
stvoril, a preto s nami aj komunikuje. Túži po vzťahu s nami. Ide k nám a osobne s nami
hovorí skrze svojho Syna. Nemlčí, ale dáva nám svoje Slovo. „A to Slovo stalo sa telom,
prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od
Otca, bolo plné milosti a pravdy.“ (J 1, 14) Amen.
Modlitba:
Nebeský Pane a Bože náš, je tu advent, čas, keď si opäť pripomíname Tvoj príchod na
tento svet. Ďakujeme Ti, že si neprestal mať o nás záujem, ale priblížil si sa k nám. Záleží
Ti na nás, a preto chceš s nami komunikovať. Chceš nás zachrániť pre večný život,
a preto si k nám poslal svojho Syna. Daj, aby sme Ho privítali, prijímali, v Neho verili, že
On je od Teba poslaný Záchranca. Lebo skrze Neho sme sa stali aj my Tvojimi deťmi. Si
náš Boh a Otec. V Ňom, v Ježišovi Kristovi, smieme vidieť obraz Tvojej dokonalosti,
krásy a lásky, za ktorú Ti aj dnes ďakujeme. Hovor k nám, Pane. Amen.
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