Zamyslenia po nedeli 24. 12. 2017 − 4. adventná nedeľa, Štedrý večer
Nedeľa 24. decembra 2017 − 4. adventná nedeľa, Štedrý večer
Piesne: ES č. 60, 39
Text: 1Tim 3, 16
„V pravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v
Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V čom spočíva sila Vianoc? V tom, že ich zvesť nie je bájka, ale skutočný príbeh. Príbeh,
v ktorom sa Boh stal blízkym človeku, aby nás naučil byť si blízkymi navzájom. Ježiš,
vtelený Boh, je ten, kto na Vianoce mení ľudské srdcia. Čím je taký výnimočný? Je
výnimočný, lebo v ňom sa Boh zjavil v ľudskom tele. To je najväčšou záhadou, ktorú ľudia
nedokážu prijať. Bol Ježiš skutočne Bohom? Niektorí povedia: To nemôže byť pravda. Sami
sa potom správajú, akoby boli bohovia. Lenže akékoľvek náhrady Boha nemajú silu meniť
náš život k lepšiemu. Ježiš je výnimočný dokonalým životom. Ako pravý človek nemal v sebe
nič, čo by Boha dráždilo, čo by bolo Bohu nepriateľské. Stal sa prototypom ľudskosti. „A
uverili v Neho,“ pokračuje Pavel v opise Ježišovej výnimočnosti. Kto sa dostane do Kristovej
blízkosti, kto spozná Kristove pravidlá lásky, ten pochopí, že On nás neklame. V Kristovi to
s nami Pán Boh myslel úprimne a vážne. Napokon bol Ježiš vzatý do slávy. To posledné
akoby bolo pre nás stratou. V skutočnosti je to pre nás ziskom. Ježiš sa narodil, prežil život,
ktorý je slávny aj 2000 rokov po Jeho odchode. Ale On dodnes žije tam, kam pozýva aj nás. A
pozýva nás byť vyslancami neba na zemi, ako On bol veľvyslancom nebeskej lásky medzi
nami. Prijmime toto poverenie. Buďme vyslancami lásky Pána Ježiša Krista. Tak sa sila
vianočných sviatkov prenesie do sveta. Budeme ľuďmi, ktorým vianočná radosť trvá dlhšie
ako dva dni. Budeme ľuďmi, ktorí si prajú šťastie a zdravie dlhšie ako týždeň pred sviatkami.
Budeme ľuďmi, ktorí žijú ľudský život. To všetko v nás spôsobí narodený kráľ lásky,
spravodlivosti, pokory a tichosti. Vyvýšme Ho vo svojich srdciach na najvyššie miesto, lebo
Mu patrí. Amen.
Modlitba:
Nebeský Pane! Oslavujeme Tvoje sväté meno, lebo si sa dokázal verný a pravdivý. Si veľký
v láske a nesmierny v obetavosti. Nedokážeme pochopiť veľkosť toho divu, že si z nebeskej
slávy vstúpil do sveta hriechu. A predsa sa z toho radujeme. Vďaka Ti za dar Tvojho Syna,
v ktorom si nás obdaroval. Prosíme Ťa, pomôž nám byť ľuďmi podľa Jeho vzoru. Dávaj nám
silu nasledovať Jeho príklad. Prosíme, aby aj náš život mohol vyznieť ako oslava Teba, nášho
láskavého Otca. Amen.
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