Zamyslenia na týždeň po 1. adventnej nedeli 27. 11. 2016
Nedeľa 27. novembra 2016 – 1. adventná nedeľa
Piesne: ES č. 15, 19
Text: L 1, 67 – 69
„Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval, hovoriac: Požehnaný Pán Boh
izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho
služobníka Dávida.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Práve dnešnou nedeľou začíname nový cirkevný rok, ktorý sa nezačína tak ako občiansky rok
prvým januárom, a to preto, aby sme si znova uvedomili, že cirkev má iné poslanie a že stále žije
adventom – očakávaním druhého príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Svedectvo aj našej
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na Slovensku v moci Ducha Svätého
musí byť svedectvom o záchrane hriešneho človeka v betlehemskom Dieťati (Iz 9, 5 – 6). Čas
adventu má byť pre nás časom milosti, keď sa otvárame pravému svetlu lásky a začíname
myslieť viac na druhých ako na seba, a vo všetkom, čo prežívame, sa učíme počítať s Ježišom,
ktorý príde „súdiť živých i mŕtvych“. V pokore máme prijať aj napomenutie, že žijeme medzi
prvým adventom, ktorý si počas Vianoc radostne pripomíname, a druhým adventom, keď
s cirkvou vyznávame, že Kristus znova príde, ale už ako sudca a Pán. No medzi tým je náš
osobný advent, ktorý prežil aj Zachariáš. Jeho osobný advent je nám napomenutím, aby sme pre
pochybnosti voči Božiemu slovu neonemeli, ale aby sme vedení Duchom Svätým ako on
radostne vyznávali, že Pán Boh vo svojej láske predivne koná... Zachariášov chválospev nie je
iba liturgickým prejavom v chráme, ale aj vyznaním pre svoju dobu, svoj národ a okolie. On vidí
to, čo budeme znova počuť počas adventu, Vianoc, ba celého cirkevného roka: „Požehnaný Pán
Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho
služobníka Dávida.“ To, čo robí Zachariáš, je udivujúce, lebo chváli a oslavuje Pána Boha za
Jeho predivné skutky lásky a milosrdenstva. Vidí v Mesiášovi, ktorého príchod bude Ján Krstiteľ
pripravovať, už naplnenie dejín spásy, Boh už navštívil, vykúpil ľud a vyzdvihol roh spasenia...
Práve počas slávnostnej polovice cirkevného roka môžeme znova vidieť hĺbku tohto proroctva
v naplnených zasľúbeniach, v ceste kríža, vzkriesenia a oslávenia nášho Pána Ježiša Krista.
Zachariáš pochopil, že Božie dielo záchrany sa už realizuje. Modlime sa, aby sa realizovalo
v našich životoch, cirkevných zboroch, v ECAV, ale i v tomto svete. Amen.
Modlitba:
„Milý Pane Bože, prebuď nás, aby sme boli pripravení na príchod Tvojho Syna a aby sme Ho
s radosťou prijali a Tebe slúžili s čistým a úprimným srdcom. O to Ťa prosíme pre a skrze nášho
Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý s Tebou a Duchom Svätým žije a kraľuje od večnosti do
večnosti.“ (M. Luther) Amen.
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