
Piatok 11.12.2020 

V ÚSTRANÍ 
Text: Ev.Luk.1,5-25 
 

V časoch, keď žila Alžbeta, nebolo pre tehotné ženy nezvyčajné odísť do ústrania, keď sa ich 
tehotenstvo stalo očividné. Avšak podľa Písma, Alžbeta sa zjavne utiahla do ústrania už od začiatku 
tehotenstva. Často som premýšľal, prečo sa Alžbeta rozhodla ukryť sa vo svojej domácnosti omnoho 
skôr, než to bolo kultúrne prijateľné.  

Premýšľam, že možno Alžbeta pokladala za nevyhnutné pripraviť si svoje srdce pre Boží plán. 
Alžbeta možno bola tak naplnená vďačnosťou a obdivom že vedela, že príprava na materstvo bola 
jediná priorita v jej živote. Viem si predstaviť slzy, stekajúce po jej vráskavej tvári, keď sa modlila, 
"Pane! Zázrak! Dal si nám skutočný zázrak!" Premýšľam, ako Alžbeta začala z radosti vytvárať sladké 
malé dečky a šila zlaté súčasti miniatúrneho oblečenia so svojimi pokrútenými prstami, postihnutými 
artritídou, kým jej srdce volalo k Bohu, "Pane, priprav ma na to, čo pre mňa pripravuješ!" Verím, že 
počas tých dní tichej, no radostnej kontemplácie mala Alžbeta svoje srdce naplnené vďačnosťou. 
Možno bola rozhodnutá zmeniť svoj životný štýl počas doby tejto príjemnej prípravy, aby sa stala 
matkou, ktorú by veľký mladý muž vyžadoval. Alžbeta si pripravovala svoje srdce na deň pôrodu a 
požehnania.  

Pre čo si potrebujete pripraviť svoje srdce počas tohto adventu a Vianočného obdobia? 
Potrebujete urobiť nejaké zmeny v životnom štýle, aby sme boli schopní naplniť Boží plán pre svoj 
život? Alebo si potrebujeme upratať v živote a odstrániť veci či aktivity, ktoré nám kradnú tak vzácny 
čas? Ale hlavne si vyhraďme čas, tak ako Alžbeta, aby sme sa každý deň počas tohto úžasného 
obdobia ukryli v Božej prítomnosti. Radšej než sa zabaliť do zaneprázdnenosti a stresu, pritúľte sa k 
Jeho láske, do Jeho náručia. Tam spoznáme dokonalé Božie zámery, ktoré má s našimi životmi. 
Dúfam, že sa budete modliť spolu s Alžbetou a so mnou, "Pane, priprav ma na to, čo pre mňa 
pripravuješ." 
 
S úctou a modlitbou za nás Stanislav Kocka    
  
Pieseň na povzbudenie 
https://www.youtube.com/watch?v=KDWGXlUXSLM 
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