Zamyslenia na týždeň po 4. adventnej nedeli 18. 12. 2016
Nedeľa 18. decembra 2016 – 4. adventná nedeľa
Piesne: ES č. 7, 29
Text: L 1, 39 – 56
„Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko sa pohlo v jej živote a Duch Svätý naplnil
Alžbetu...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Medzi významné adventné biblické postavy bezpochyby patria dve ženy: Mária a Alžbeta.
Evanjelista Lukáš píše o ich nevšednom stretnutí. V príbehu evanjelistu možno vypozorovať tri
kroky. Prvý krok je niekoho pozdraviť. V súčasnosti sa ľudia pozdravia na ulici veľmi zriedka.
Avšak samotný pozdrav odhalí niečo z nášho vnútra, ale aj zo vzťahu k tomu, koho pozdravíme.
Dobre nám padne, ak nás niekto milo pozdraví a pridá k tomu aj bonus: milý úsmev. Druhý krok
je niekoho navštíviť. My sa dnes uzavierame do súkromia. Vyhľadávame skôr pohodlie, ako by
sme mali niečo zo svojho času a síl obetovať pre iného. Naša návšteva nás vždy niečo stojí, ale
toho druhého môže obohatiť, povzbudiť. Aj Mária musí priniesť obeť, ak chce navštíviť svoju
príbuznú Alžbetu. Bola to dlhá, únavná dvoj- až trojdňová cesta, v tom čase i trochu nebezpečná.
Tretí krok je rozhovor. Z príbehu je jasné, že v rozhovore sa môžeme podeliť so skúsenosťami,
ktoré máme v duchovnom živote, ktoré môžu iných obohatiť, môžeme im podať svedectvo.
Mária je pohnutá k návšteve hlbokým vnútorný zážitkom. Chce sa oň podeliť s niekým, kto
podľa slov anjela prežíva niečo podobné ako ona. Mária vierou prijala tajomstvo, ktorého sa mala
stať súčasťou: že dieťa počaté v jej živote je po prvé historická bytosť, po druhé zasľúbený
Mesiáš a po tretie Boží Syn. Mária išla k Alžbete bez meškania, aby jej oznámila novinu, že sa jej
podľa slov anjela má narodiť dieťa. Ako reagujem ja – ty na slovo, ktoré mi zaznie z Biblie alebo
ho počujem kazateľnice a vnútorne sa ma dotkne, zasiahne moje svedomie? Usilujeme sa
vykľučkovať – alebo pokorne to slovo prijmeme, konfrontujeme s ním svoj život? Ak áno,
všeličo sa v našom živote môže zmeniť. Mária uverila slovu anjela a poslušne prijala to, akou
úlohou ju Pán Boh prostredníctvom anjela poveril. Všetko prijíma v hlbokej pokore a chváli Pána
Boha, ktorý to všetko spôsobil a aj k nej sa priznal ako zasľúbený Mesiáš, Záchranca pre ňu i pre
celé ľudské pokolenie. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, nebeský náš Otče, že môžeme získavať povzbudenie cez Tvoje slovo. Aj v ňom
nám hovoríš, obviňuješ naše svedomie, otváraš naše oči, aby sme videli Tvoje mocné pôsobenie.
Ďakujeme Ti za túto milosť. Daj nám túžbu podeliť sa s tým s niekým druhým, kto podobne ako
my hľadá pravdu. Pomôž nám vedieť priniesť aj obeť pre toho, kto potrebuje pomocnú ruku,
láskavé slovo, správnu radu. Prosíme o múdrosť, ako môžeme druhému človeku poslúžiť.
Prosíme Ťa v mene Tvojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista. Amen.
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