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Blahoslavená je tá, ktorá uverila,
že sa splní, čo jej povedal Pán. (Lk 1,45)

Toto hovorí Pán: "Betlehem Efratský, najmenší medzi judskými
mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je
odpradávna, od večnosti. Kým rodička neporodí, Pán ich vydá do rúk
iných. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On
vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho
Boha. A budú žiť v istote, lebo bude veľký až po končiny zeme. On
bude pokojom."

Bratia a sestry, keď prichádzal Kristus na svet, povedal: "Nechcel si
obety krvavé ani nekrvavé, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné
obety ani obety za hriech. A vtedy som povedal: Hľa, prichádzam
plniť tvoju vôľu, Bože, – tak je o mne napísané vo zvitku knihy."
Najprv hovorí: "Obety krvavé, obety nekrvavé, obety zápalné, obety
za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili" – a boli to predsa obety,
prinášané podľa Zákona. Potom povedal: "Hľa, prichádzam plniť tvoju
vôľu." Ruší prvé a ustanovuje druhé. A táto vôľa nás posväcuje raz
navždy obetovaním tela Ježiša Krista.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala do istého mesta v
hornatom judskom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila
Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a
Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom:
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"Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. čím
som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo
zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v
mojom lone. Blahoslavená si, lebo si uverila, že sa splní, čo ti Pán
povedal."

Cez túto sv. omšu štvrtej adventnej nedele vnímame už intenzívne živý ruch
posledných predvianočných dní. Ako to robíme možno každý rok – aj teraz sme
už vyniesli jasličky z pivnice. Aká je to nádej a očakávanie, čo nás spája s
Ježišom, ktorého narodenie v jasliach si opäť pripomenieme o pár dní?
Očakávame niečo iné ako len darčeky a slávnostnú večeru? Ako túžime, ako
sme smädní po Ježišovi, po jeho blízkosti, po jeho príchode? Voláme vôbec po
Ježišovi alebo je toto naše volanie vydláždené inými "dôležitejšími" starosťami a
povinnosťami? Vieme, my, kresťania žiť radostnejšie ako iní ľudia práve aj vďaka
tomu, že si pripomíname Ježišovo narodenie? Žijeme v dôvere a očakávaní na
jeho ďalší príchod? Všade sa stretávame v týchto dňoch s nádejou a túžbami
ľudí: nádej na Boží príchod, pokoj, očakávame Boha, ktorý urobí koniec
každému smútku a nešťastiu. Tieto túžby sú tak staré ako samo ľudstvo. Slová a
predstavy, v ktorých vyjadrili ľudia ich naplnenie už viac ako pred 2000 rokmi,
nájdeme aj v dnešných čítaniach: pastier, pokoj, radosť, požehnanie. Tieto slová
a skutočnosť, ktorá je nimi vyjadrená, nás chcú povzbudiť k tomu, aby sme
nechali vojsť k nám milujúceho Boha, ktorý len On sám môže naplniť naše
najhlbšie ľudské nádeje.
Kristus nenechá svojich v štichu. On ich ochraňuje pred nebezpečenstvami a
sľubuje istotu a pokoj. Možno máme dojem, že tak dlho pripomínaný si Advent
a Vianoce podstatne nezmenili, nezmiernili nešťastie v dejinách ľudstva. Boh
však prichádza na zem v skrytosti, v tichu: to je jeho spôsob. Klope na dvere
človeka, pozýva ho. Nevnucuje sa. Tomu, kto mu otvorí, zmení sa úplne jeho
život. Zažije niečo nové a neočakávané – ako Mária. Mária sa stáva vďaka svojej
otvorenosti Božiemu plánu nositeľkou Božieho spásonosného posolstva. A táto
spása, toto oslobodzujúce prisľúbenie žiari, pohýňa ľudí dopredu: Mária sa
ponáhľa k Alžbete. Keďže obe ženy sú pripravené na neuveriteľný Boží zásah do
ich životov, ich stretnutie je celkom naplnené, preniknuté Božím Duchom. Obe
ženy počali, kráčajú s prisľúbením, ktoré má už konkrétnu formu. Život Márie a
Alžbety predstavuje vzťah lásky medzi Bohom a nami, ľuďmi. Keď nás Boh
navštívi, keď Ježiš v nás bude rásť, pretože my ho necháme v nás rásť,
nedokážeme potom, rovnako ako Mária, pokojne sedieť a ďalej žiť náš život
bezo zmeny. Bude nás to nútiť vyjsť von, podeliť sa s týmto posolstvom s inými
ľuďmi, navzájom sa pritom povzbudiť vo viere v neuveriteľné Božie prisľúbenie,
a tak pomôcť pri budovaní Božieho kráľovstva, ku ktorému nás chce každý
Advent (a nielen tento adventný čas) priblížiť zas o kúsok viac!


