
Spoločenstvo 
 
Mosty spájajú oddelené brehy. Oddelenými brehmi sa v dejinách stali zem a nebo, človek a Boh 
a ľudia jeden voči druhému. Ježiš  Kristus je  Most, ktorý spája nebo a zem, človeka a Boha aj ľudí 
medzi sebou. Budovať spoločenstvo znamená stavať vzájomné mosty medzi sebou, aby sa žiaden 
človek nestal osamelým ostrovom. 
 
Adventné obdobie, ktoré prežívame je prípravou na slávnosť Narodenia Ježiša Krista, Božieho Syna 
v Betleheme. Prvý príchod Ježiša na túto zem bol nenápadný, skrytý, ležal v jasliach zavinutý do 
plienok, neskôr učil, uzdravoval a vzal na seba našu smrť. Druhý raz príde oslávený, obklopený 
zástupmi anjelov ako sudca živých i mŕtvych. Preto je dôležité, aby naša viera neostávala len pri jeho 
prvom príchode, ale aby sme očakávali a boli pripravení na jeho druhý príchod v sláve. Advent je čas, 
aby sme stále zreteľnejšie poznávali túžbu Boha po kontakte s nami. Boh veľmi túži zjavovať každému 
človeku krásu a neopakovateľnosť životnej cesty. 
 
Boli raz dvaja mladí ľudia, ktorí ešte nenašli priateľa vo svojom živote. Volali sa Ondrej a Jakub. 
Jedného dňa muž, volal sa Ján Krstiteľ, ktorý žil vo veľkej chudobe na púšti a načúval stále, čo mu Boh 
hovoril, videl prechádzať Ježiša a povedal tým mladíkom: „Pozrite, tento sa môže stať Vaším pravým 
priateľom: je schopný položiť aj svoj život za Vás.“ Oni mu boli veľmi vďační za to, čo im povedal a 
vybrali sa za neznámou osobou. Bol to Ježiš. On si všimol, že niekto ide za ním.  Ježiš sa obrátil, a keď 
videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: 
Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u 
neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. /Jn 1, 38-39/  
 
Deti budú začlenené a prijaté do spoločenstva veriacich. Tým vyjadria ochotu byť ako Ježiš, to 
znamená v kontakte s druhým brehom, ktorým je nebo, Dobrotivý Boh, neraz aj druhí ľudia. Toto 
všetko je možné vtedy, ak budeme v osobnom kontakte a v spojení s Ježišom.  


