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Akí blahoslavení, akí šťastní sú „sluhovia, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť“.
Blahoslavené bdenie, keď sa bdie pri Bohu, pôvodcovi všetkého, ktorý všetko napĺňa a všetko
presahuje. Kiežby aj mňa nepatrného, no predsa len svojho služobníka, tak prebudil zo spánku
nečinnosti a zapálil takým ohňom božskej lásky, aby až nad hviezdy vyšľahol plameň jeho lásky
a túžba po jeho nesmiernej láske, aby ustavične horel v mojom vnútri božský oheň.

Kiežby som si zaslúžil, aby moja lampa v noci vždy horela v chráme môjho Pána a svietila
všetkým, čo vchádzajú do domu môjho Boha. Pane, daj mi, prosím ťa, v mene tvojho Syna,
môjho Boha Ježiša Krista takú lásku, ktorá nevie ochabnúť, aby sa moja lampa vedela rozsvietiť
a nevedela zhasnúť, aby mne horela a iným svietila.

Ty, Kriste, náš najmilší Spasiteľ, zažíhaj naše lampy, aby ustavične svietili v tvojom chráme a
dostávali večné svetlo od teba, večného svetla, aby boli presvietené naše tmy a temnoty sveta
od nás ušli.

Môj Ježišu, daruj, prosím, mojej lampe toľko svojho svetla, aby sa mi v jej svetle zjavila tá
svätyňa svätých, v ktorej prebývaš ty, večný Veľkňaz večných časov, a vstupuješ do nej cez
stĺporadie svojho veľkého chrámu, aby som tam ustavične iba teba videl, na teba hľadel a po
tebe túžil. Aby som láskou hľadel iba na teba a aby moja lampa stále svietila a horela pred
tebou.
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Ukáž nám, prosím, milovaný Spasiteľ, keď klopeme, aby sme ťa poznali a iba teba milovali,
teba jediného milovali, jedine po tebe túžili, o tebe jedinom vo dne v noci rozjímali a stále o tebe
premýšľali. Roznieť v nás toľko svojej lásky, koľkou sa patrí mať rád a milovať teba, Boha, aby
celé naše vnútro zaujala láska k tebe, aby sa nás celých zmocnila láska k tebe, aby všetky naše
zmysly naplnila láska k tebe, aby sme okrem teba, ktorý si večný, nevedeli nič iné milovať, aby
nebolo v našom ovzduší, na tejto zemi a v našom mori toľko vody, koľko by dokázalo túto lásku
v nás vyhasiť, podľa toho: „Ani veľké vody lásku neuhasia.“

Aby sa to aj v nás aspoň čiastočne splnilo, nech nám dá náš Pán, Ježiš Kristus, ktorému sláva
na veky vekov. Amen.

Z poučení svätého opáta Kolumbána
(Instr. De compunctione, 12, 2-3: Opera, Dublin 1957, pp. 112-114)
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