Utorok 15. decembra 2015
Text: L 1, 67 − 69
67Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval hovoriac:
68Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho, 69vyzdvihol nám roh
spasenia v dome svojho služobníka Dávida,
Piesne: ES č. 16, 652
Zamyslenie nad Božím slovom:
Aký je to otec, ktorý pri narodení svojho syna prorokuje tak dlho očakávané navštívenie
Božie? Cesta kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety k tomuto šťastnému momentu,
v ktorom sa spojili trajektórie hľadania osobného a duchovného požehnania, bola
fascinujúca. Títo manželia žili statočný život v pravom zmysle slova, možno bez
veľkých zázrakov, ale vo viere, vzájomnej láske a vernej službe. Obdivuhodne si celý
život udržali bázeň pred Hospodinom, ako aj vzájomné porozumenie a úctu vo svojom
vzťahu. Práve manželov Zachariáša a Alžbetu uznal Pán za hodných svojho navštívenia,
keďže mali správny, nepožadovačný postoj viery. Zjavenie anjela Zachariášovi bolo
prejavom nezávislej Božej vôle. Anjel mu oznamuje, že jeho prosby boli vypočuté
a jeho manželka Alžbeta mu porodí syna, ktorému dá meno Ján. Zvestuje mu, že z jeho
narodenia sa bude tešiť nielen on, ale že mnohí ľudia sa budú radovať z jeho narodenia,
že bude veľký pred Pánom, bude naplnený Duchom Svätým a mnohých obráti k Pánovi,
ich Bohu, pôjde v duchu a moci, aby obrátil srdce otcov k synom a vzpurných
k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi ľud pokorný. Rodičia Zachariáš a Alžbeta
porozumeli Božím plánom pre svojho syna Jána. Duch Svätý naplnil Zachariáša, ktorý
chválil Boha a prorocky prehovoril. Porozumel tomu, že Hospodin navštívil svoj ľud
a čoskoro vzbudí mocného spasiteľa, svojho služobníka − tak, ako hovoril skrze svojich
prorokov. Zachráni ich od nepriateľov a z rúk všetkých, ktorí ich nenávidia, zľutoval sa
nad ich otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú dal ich otcovi
Abrahámovi, že ich vyslobodí z rúk nepriateľov a budú slobodní od strachu, aby Ho
spravodlivo ctili po všetky dni svojho života. Zachariáš pochopil špeciálne určenie pre
svojho syna, ktorý bude prorokom Najvyššieho, pretože pôjde pred Pánom, aby Mu pripravil cestu, aby dal Jeho ľudu poznať spásu v odpustení hriechov pre zľutovanie
a milosrdenstvo nášho Boha, ktorý ich navštívil, aby sa zjavil tým, ktorí sú v tme
a v tieni smrti, a uviedol ich aj naše kroky na cestu pokoja. Amen.
Modlitba:
Chválim Ťa, nebeský Otče, za Tvoju lásku a starostlivosť, ktorú nám preukazuješ.
Ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorou riadiš a chrániš môj život. Daj, prosím Ťa, aj mne
trpezlivosť a vernosť, aby som Ti dôveroval a porozumel Tvojim Božím plánom pre môj
život. Požehnaj, prosím Ťa, drahý Pane, aj mojich najbližších, aby sme spoločne ako
Zachariáš a Alžbeta vnímali Tvoje Božie plány s našimi deťmi. Aby sme okrem svojich
predstáv o ich živote dokázali dať priestor im samotným a najmä Tebe. Ďakujeme Ti,
Pane Ježiši Kriste, že aj my môžeme byť súčasťou Tvojho plánu záchrany všetkých ľudí,
a to prostredníctvom života a zvesti Tvojej cirkvi, do ktorej si nás prijal. Amen.
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