Zamyslenia na týždeň po 1. adventnej nedeli 29. 11.
Nedeľa 29. novembra 2015 - 1. adventná nedeľa
Text: Mt 21, 1 – 11
Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch
učeníkov 2a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu
priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a priveďte mi ich. 3A ak by vám niekto hovoril
niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. 4Toto sa stalo, aby sa
splnilo slovo prorokovo: 5Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza
krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice. 6Učeníci šli a urobili, ako im
prikázal Ježiš: 7priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne. 8A
veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu.
9
No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! 10Keď vstúpil do
Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? 11A zástupy odpovedali: To je
prorok Ježiš z galilejského Nazareta.
1

Piesne: ES č. 15, 12
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nábožná pieseň nás upozornila na vážnosť chvíle, ktorú v 1. adventnú nedeľu prežívame,
otvárajúc v cirkvi Pánovej nový cirkevný rok a v Jeho, Ježišovom mene, robíme aj prvý
krok. Najmä o Ňom nám hovorí a nám Ho ako spolupútnika životom predstavuje
evanjelista Matúš, opierajúc sa o starozmluvné pramene (Iz 62, 11; Zach 9, 9; Ž 118, 26),
nielen pre dnešnú príležitosť a krátky čas adventu, ale i pre celý nový cirkevný rok, ba
celý náš život až k brehom večnosti. A nejde iba o nejakú hŕstku vyvolených na jednej
strane a ostatných – väčšinou vopred zavrhnutých. Nie, v Pánovi Ježišovi Kristovi už
naveky platí slovo sumy evanjelia: „Tak Boh miloval svet…“ (J 3, 16) U Matúša v našom
texte sa táto radostná evanjeliová zvesť zvlášť hlasito ozýva v slovách: „… tvoj kráľ
k tebe prichádza…“, dcéra sionská: Ježiš, prorok z mnohými opovrhovaného
„galilejského Nazareta“, Ježiš – Emanuel, t. j. Boh s nami!
Sme v bránach nového cirkevného roka. Kedy bude naša cesta naozaj požehnaná?! Keď
vykročíme v mene Požehnaného, keď sa nepohoršíme na spôsobe Jeho slávnostného
vjazdu do Jeruzalema. Veď táto cesta bola predsa určená Tým, ktorý Ho poslal. Bola
odlišná od spôsobu zemských kráľov, ale On sám sa osvedčil, že Jeho kráľovstvo nie je
z tohto sveta. On ide poslušne, podľa rozhodnutia Otcovho, a je „aj v triumfe ten samý
ako na drevenom kríži“ (ES č. 107, 1). K takému pokory plnému sa k Nemu viňme!
Vieme, že náš text je aj známym textom na Kvetnú nedeľu, keď stojí na prahu Tichého
pôstneho týždňa, keď si pripomenieme, ako sa volanie Hosana! náhle zmení na Ukrižuj
Ho! Isteže, nejde o slová, ide o plnosť života, v ktorom – ak sme Pána Ježiša ako pokory
plného Spasiteľa prijali – má byť odpoveďou naša služba. Hľa, učeníci sú Mu
k dispozícii, ľud podobne – tu je naše miesto: Životom Bohu milým a ľuďom
prospešným – Pánu Ježišovi volajúcim: Hosana! Požehnaný! Nikdy nie: Ukrižuj! Amen.
Modlitba:
Pane a Bože náš, je to milosť, že môžeme s Tebou počítať pri vstupe na novú púť
cirkevným rokom, ktorý dnes otvára pred nami svoje brány. Tvoja milosť je v šanci,
ktorá sa nám na prahu nového cirkevného roka otvára: vykročiť a ísť s Tebou, hoci aj
úskalím a tŕním. Tak nás riaď a chráň, aby naša cesta bola cestou v Kristovi a za Kristom
v moci Ducha Svätého. Len v plnej dôvere Tvojej milosti môžeme raz prekročiť aj prah
do večnej slávy, ktorá je verným pripravená ako dielo Teba – Stvoriteľa, Tvojho Syna
Ježiša Krista – Vykupiteľa a Ducha Svätého – Posvätiteľa, požehnaného teraz i naveky.
Amen.
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