
Zamyslenia po 3. adventnej nedeli 17. decembra 2017 
 

Nedeľa 17. decembra 2017 

3. nedeľa adventná 

Piesne: ES č. 7, 29 

Text: L 1, 26 – 38 

„26Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta 27k 

panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa volal Jozef a bol z domu Dávidovho; panna sa volala 

Mária. 28Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! 

[Blahoslavená medzi ženami!] 29Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav. 

30Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. 31Ajhľa, počneš, 

porodíš syna a dáš Mu meno Ježiš. 32Bude veľký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán 

Boh Mu dá trón Jeho otca Dávida. 33Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho 

kráľovstvu nebude konca. 34A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám 

muža! 35Odpovedal jej anjel: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto 

aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží. 36Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, 

ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci. 37Lebo Bohu nič 

nebude nemožné. 38Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho 

slova! A anjel odišiel od nej. 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Doba, v ktorej žijeme, je zvláštna rozličnými teóriami o vzniku života. Je ich skutočne 

mnoho. Každá z nich jedinečne vysvetľuje, ako život vznikol, ako sa formoval a v čom je 

jeho zmysel. Aj keď sú také teórie navzájom často veľmi odlišné či protikladné, jedno majú 

spoločné – aby sa život začal formovať a rozvíjať, museli existovať dokonalé podmienky. 

Kresťan kladie svoj život na pevný základ viery v Boha. Je to základ, ktorý nám zaručuje 

istotu. Celá krása života pramení z Božej kreativity a múdrosti. Veríme a vyznávame, že život 

ako taký má význam jedine v spojení s Bohom. Veríme, že Boh dal životu aj určenie, aby sme 

túžili po Bohu a smerovali k Nemu. Teší a dvíha nás myšlienka, že Hospodin Boh je svojou 

láskou aj naďalej prítomný vo svete, udržuje ho a stará sa i o nás. Slová Lukášovho evanjelia 

sú radostným potvrdením Božej starostlivosti a lásky k človeku. Hospodin Boh sa rozhodol 

dať ľudstvu spásu a základy večného života v Synovi Ježišovi Kristovi. Boh je všemohúci. 

Pozná nespočetné množstvo spôsobov ku každému dielu. A záchrana hriešneho človeka je 

prejavom Jeho milosti, ktorú vierou prijímame. Slovo anjela Gabriela zvestujúceho Márii, že 

porodí Božieho Syna, sa prieči každej logike. Mária tomu rovnako nerozumie a spytuje sa: 

„Ako sa to stane? Veď ja neznám muža!“ Odpoveď anjela je rovnako prekvapivá: „Duch 

Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa; preto aj to, čo svätého narodí sa (z teba), 

bude sa volať Syn Boží.“ Mária tomuto zasľúbeniu uverila. Biblický úryvok sa končí 

známymi slovami: „Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!“ V blahom 

advente zachovávajme vo svojom srdci pevnú vieru v Božie dielo. Radostne prijímajme Božie 

zasľúbenia. Spoliehajme sa na Jeho lásku, ktorú nám na záchranu dal v Spasiteľovi Ježišovi 

Kristovi. Amen. 

 

Modlitba:  

Milostivý Bože, ďakujeme Ti, že si zhliadol na biedu tohto sveta. Život hriechom kazený a 

ohrozený podporil si svojou láskou. Preukázal si nám ju tým najdokonalejším spôsobom, vo 

svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Pane náš, my veríme a vyznávame, že Ty si náš Spasiteľ. 

Chceme byť Tvoji verní nasledovníci. Prosíme, prenikni nás mocou svojho Ducha, aby sme 

Ťa verne vierou nasledovali časne i večne. Amen. 
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