Piatok 9. decembra 2016
Piesne: ES č. 14, 20
Text: Zach 2, 14 – 17
„Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba – znie výrok
Hospodinov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Recept na požehnaný advent... Určite to dobre poznáte: snažíte sa spomaliť, sústrediť sa, nechať
Pána Boha obživiť vašu vieru, ktorá sa neraz podobá malému, tlejúcemu plamienku. Chceme
využiť adventný čas na duchovnú prípravu – no všetko to ide akosi rýchlo. Rozmýšľame, ako
konečne prežiť advent tak, aby bol pre nás časom skutočne požehnaným? Prorocké slová z knihy
Zachariáš nám v tom pomáhajú. Hovoria v prvom rade o tom, že máme dôvod k veľkej radosti.
Tým dôvodom je zasľúbenie, že Hospodin bude prebývať medzi nami. To sa naplnilo a napĺňa
v Ježišovi Kristovi. Slová o Božej prítomnosti medzi nami nie sú klišé, ale sú veľkým
privilégiom Božieho ľudu. Boží Syn chce bývať s nami – aby nás chránil, napĺňal pokojom, bol
jedinečným priateľom a výnimočným susedom. A ešte omnoho viac. On túži prebývať i tam, kde
nemáme vždy chuť pozývať hostí: v našich naštrbených vzťahoch a domácnostiach, všade tam,
kde sami nevieme ako ďalej. Neprichádza nás navštíviť, ale chce prebývať medzi nami. A to je
pozvanie k radosti z toho, že Pán Boh nie je ďaleko od nikoho z nás. Čo znamená pre mňa dnes
to, že Pán Boh je blízky? K čomu ma to povzbudzuje a v čom posilňuje? V prečítaných slovách
z Biblie nachádzame ešte jednu výbornú radu na požehnané prežitie adventu: Nech stíchne každý
pred tvárou Hospodinovou, lebo práve sa pohýna zo svojho svätého príbytku. Nie je to
jednoduché. Zastaviť sa a stíchnuť. Vypnúť televíziu, rádio, odhlásiť sa z počítača, vypnúť si
telefón, nechať bokom rozptýlenia a vnímať tichý, jemný Boží hlas. V Božom slove, v modlitbe,
v duchovnej piesni, na službách Božích, na adventnom koncerte, vo Večeri Pánovej. Práve
v jedinečnosti pokorného ticha v našom živote zaznieva uistenie o Božej blízkosti a pozvanie k
pravej radosti. Amen.
Modlitba:
Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti, že prichádzaš medzi nás. Nie iba na chvíľu, ale nastálo. My
poriadne nemáme čas na druhých, no Ty si na nás vždy nájdeš čas. Pomôž nám stíšiť sa a vnímať
Tvoj hlas. Daj, prosíme, aby nás Tvoja blízkosť sprevádzala i v dnešný deň a pomohla nám
ukazovať i druhým ľuďom cestu k pravej radosti. Amen.
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