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Ľud Siona, hľa, Pán príde spasiť národy,
ozve sa svojím velebným hlasom,
a vaše srdcia sa zaradujú. (porov. Iz 30,19.30)

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si navždy
ozdobu slávy, ktorú ti dáva Boh. Zaodej sa plášťom Božej
spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Lebo Boh
tvoj lesk ukáže všetkým, čo sú pod nebom. Boh ti navždy dá meno:
"Pokoj spravodlivosti" a "Sláva bohabojnosti".
Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu, hľaď na východ a podívaj
sa na svojich synov, ktorých od východu slnka až po jeho západ
zhromaždilo slovo Svätého. A tešia sa, že Boh na nich pamätal. Vyšli z
teba peši, odvlečení nepriateľmi, ale Boh ich privedie k tebe a ponesie
ich so slávou kráľovských princov. Lebo Boh rozkázal znížiť každý
vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby
Izrael bezpečne kráčal za slávou Božou.
Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. Lebo Boh
privedie Izraela domov v radosti, vo svetle svojej veleby a bude ich
sprevádzať svojím milosrdenstvom a spravodlivosťou.

Bratia a sestry, vždy, v každej modlitbe s radosťou prosím za vás, za
všetkých. Veď od prvého dňa až doteraz máte účasť na šírení
evanjelia. A verím, že ten, čo vo vás začal toto dobré dielo, aj ho
dokončí do dňa Krista Ježiša.
Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A
modlím sa, aby vaša láska vždy viac rástla a s ňou aby rástlo aj
poznanie a úsudok, aby ste vedeli rozoznávať, čo je lepšie. A aby ste
boli čistí a bez hany v onen deň Kristov a bohatí na ovocie
spravodlivosti, ktoré dáva Ježiš Kristus na slávu a chválu Božiu.
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V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval
Judsko, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v
Itúrei a Trachonitide, Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov
Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom
Zachariáša.
Chodil po celom okolí Jordána a ohlasoval krst pokánia na odpustenie
hriechov, ako je napísané v Knihe proroctiev proroka Izaiáša:
"Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu
chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. čo je
kopcovité, stane sa rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. A každé stvorenie
uvidí Božiu spásu."

Vždy ide o skutočné stretnutie s Bohom, s druhými ľuďmi, stretnutie so sebou samým. V
každom tomto stretnutí zohráva dôležitú úlohu zmilovanie, dôvera a obrátenie. Pre všetky
stretnutia a vzťahy je zmilovanie formujúcou silou. Zmilovanie nám daruje najprv Boh,
pričom zmilovanie nesmieme v žiadnom prípade zamieňať so súcitom. Keď nám Boh
preukazuje zmilovanie, neznamená to nič iné, ako to, že nás bezvýhradne miluje a
prijíma. A to napriek všetkým dôvodom, ktoré nás zdanlivo robia nehodnými byť milovaní,
a ktoré, vďaka nášmu ľudskému úsudku, hovoria proti. Boh nás miluje napriek tomu
všetkému. Miluje nás s našou úbohosťou a nehodnosťou. Áno, dokonca aj napriek nášmu
odporu otvoriť sa Bohu celkom bezvýhradne. Sme pozvaní prijať takéto zmilovanie, obrátiť
sa. To vyžaduje, aby sme sa celým srdcom a plní dôvery obrátili k milosrdnému Bohu, aby
nás zasiahol, naplnil Svojou silou, a aby sme boli v každej oblasti pripravení na nové a
nové stretnutie s Ním. Keď sa naučíme byť milosrdní k sebe samým tak, ako je Boh
milosrdný k nám, budeme môcť byť takými aj k našim blížnym. Vtedy sa v živote udeje to,
že: "Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži." (Lk 3,6) Aby sa cesta z môjho "ja"
vyrovnala k tvojmu "Ty". Obrátenie teda úzko súvisí s milosrdenstvom a vyžaduje to od
celého človeka (s telom, dušou a duchom) naučiť sa nanovo počúvať Božie slovo.
Zopár malých krokov – predovšetkým počas tohoto adventného prípravného obdobia –
nám pri tom môžu pomôcť: Vstávať každý deň s vedomím, že každý deň je Božím darom s
novými možnosťami pre nás. Viackrát cez deň sa stíšiť na minútku, aby sme sa upriamili a
dobre zakorenili v dôvere, že nás nesie zem a v tejto dôvere, že sme nesení Bohom, každý
deň urobili naše ďalšie kroky.
Pred spaním prejsť si v Božom svetle ešte raz celý deň. To robí človeka vnímavejším na
Božie vedenie každým dňom tak v dobrých skúsenostiach ako aj v nevydarených
stretnutiach. Tak môžeme zaspať s vedomým, že smieme zveriť deň so všetkými jeho
peknými a naplnenými, ako aj s náročnými a bolestivými skúsenosťami Božiemu
milosrdenstvu. Pritom môžeme dôverovať, že v Bohu nám všetko slúži na spásu.
Sú to malé kroky, ktoré nám môžu pomôcť vytvoriť v nás priestor pre Boží príchod. Keď sa
plní dôvery otvoríme Jeho prísľubu, umožní nám to vždy hlboké stretnutie s Bohom.
Advent nám ponúka šancu nanovo otvoriť naše srdcia, a tak pripravovať sa na stretnutie s
Ním.


