4. neděle adventní
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do
jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova
domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela
Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala
mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a
požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že
matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila,
že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,39-45).
Každý lidský pozdrav vyvolává nějakou reakci.
Někdo se usměje, někdo letmo odpoví, někdo
odhrkne odpověď a někdy se stane, že pozdrav není
opětován. Kdo z nás by však očekával, že pozdrav
vyvolá takovou reakci, jako když se pozdravili
Panna Maria se svou příbuznou Alžbětou.
Po Mariinu pozdravu se nejprve v Alžbětě zahýbalo, když na pozdrav odpověděl i její syn
z mateřského lůna. Poté pocítila Alžběta hmatatelnou přítomnost Ducha Svatého a následně
z Alžběty vytryskla slova požehnání k té, která ji pozdravila, tedy k Panně Marii.
Za pár dní se budeme o vánočních svátcích navštěvovat, budeme si podávat ruce a také se
budeme zdravit nejrůznějšími slovy: Ahoj, vítejte, rádi vás vidíme, dobrý den, chvála Kristu. Kdo
z nás by si nepřál, aby náš pozdrav vyvolal také takové podobné reakce. Aby ti druzí pocítili
pohnutí radosti, naplnění Bohem a aby následující konverzace nebyla jen o kovidu, nemocech,
negativech života, ale o radostném žehnání životu a chvále Boha.
Jak na to? To se dozvídáme z evangelia. Poté, co Alžběta naplněna Duchem Svatým díky
Mariině přítomnosti začala Marii žehnat slovy: „ Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod
života tvého“, tak také z Alžběty vychází rychlé vnitřní poznání stavu věcí a sama Marii říká:
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“ Tedy: „ Ty jsi Maria
uvěřila Božímu slovu, a proto jsi plná milosti a štěstí. “
Toto je princip přebývání Boha v nás a šíření vln jeho pokoje a radosti ke všem, se kterými se
budeme setkávat. O Vánocích při bohoslužbách uslyšíme mnoho různých čtení Božího slova,
můžeme si ho samozřejmě přečíst i doma a na bohoslužby se tak lépe připravit. Pokud veškeré
to Boží slovo přijmeme za své, že se týká nás samotných a bytostně mu přitakáme, staneme se
také podobnými zářiči Božího pokoje a radosti.
V tomto také spočívá i úspěch předávání víry druhým, že Bůh bude přítomen v našem přijetí
jeho slova. Kéž se nám to daří a ti, se kterými se setkáme, pak díky nám září Boží přítomností.

