
2. týden adventní
Chvála Bohu (Zachariáš a Alžběta)

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho
mocný hlas. 
(Srov. Iz 30,30 (v. Žl 80) vstupní antifona 2. neděle adventní)

Biblický text:
Janův otec Zachariáš  byl  naplněn Duchem svatým a pronesl  tato  prorocká slova:
„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám
mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých
svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se
nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal
našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z
rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života… 
(Celý text Zachariášova chvalozpěvu viz Lk 1,67–80)

Poselství textu:
Narození  Jana Křtitele  dalo  Zachariášovi  příležitost  pronést  tento  chvalozpěv.
Zachariáš  v první  části  nechválí  Boha za  svého syna,  ale  za Mesiáše.  Vzdává
chválu Bohu za jeho slíbený dar. Chvála je v první řadě vyznáním Boží velikosti.
V člověku, který chválí, je radost z Boha. My jsme jeho a patříme mu. Bůh nás od
věků  navštěvuje  za  každé  situace.  Jeho  navštívení  znamená,  že  osvobozuje
člověka, který ztratil svoji svobodu. Mocným spasitelem je Ježíš, skrze něj nám
Bůh dává všechno dobré. V Ježíši se naplňují proroctví. V něm vidíme pravou tvář
Boha, který je láska, něžnost, soucit a služba. To je správný obraz Boha. Odcizení,
strach a  otroctví  jsou nepřátelé  člověka,  od kterých nás přišel  Pán zachránit.
Cílem Boží  záchrany je,  aby bylo lidu umožněno ve svobodě a beze strachu
svému Bohu nerušeně sloužit.



Myšlenky k rozjímání:
Bůh zachraňuje…
Bůh mne neopouští…
Chvála Boha…

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. 
(Iz 9,1)

Rozpomenul se kvůli nim na svoji smlouvu a slitoval se pro své velké milosrdenství. 
(Ž 106,45)

Aktivita:
Napište, v čem vás text oslovil:

Jakého spasitele očekáváte vy? Napište svoje představy:

Od  čeho  potřebuji  ve  svém  životě  osvobodit?  (Mohou  to  být  naše  strachy,
závislosti…)

Modlitba:
V modlitbě můžete chválit Boha za to, že je dobrý a milující, v prosbách prosit
o vnímání správného obrazu Boha, o dobré prožívání radosti atd.
Všemohoucí Bože,  kéž v našich srdcích vzejde světlo tvé slávy,  a až příchod tvého
jednorozeného Syna zapudí všechny temnoty noci, ať se ukáže, že jsme synové světla. 
(Vstupní modlitba sobota po 2. neděli adventní)
aší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou a zbožností vyznáváme,
že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. 
(Vstupní modlitba ve 4. adventním týdnu)


