Polski

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
(Łk 1,45)

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród
plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w
Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto
Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy
reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich
pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego.
Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców
ziemi. A On będzie pokojem.

Bracia i siostry, Chrystus przychodząc na świat mówi: "Ofiary ani
daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za
grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju
księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże". Wyżej
powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i
nie podobały się Tobie", choć składa się je na podstawie Prawa.
Następnie powiedział: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją". Usuwa
jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni
jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
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poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A
skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto,
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana".

Zatrzymując się podczas nabożeństwa czwartej niedzieli adwentu
uświadamiamy sobie, pośród załatwiania różnych spraw, ostatnie dni przed
Bożym Narodzeniem. Być może przynieśliśmy już – jak każdego roku – z
piwnicy szopkę. Jakie oczekiwania wiążemy z tym Dzieckiem, którego urodziny
w szopie obchodzimy w najbliższych dniach? Czy oczekujemy w ogóle czegoś
– poza prezentami i świątecznym jedzeniem? Kiedy i gdzie wzywamy Jezusa
Chrystusa, Jego bliskości i Jego przyjścia? Czy jako chrześcijanie możemy żyć
szczęśliwiej niż inni ludzie, wiedząc że przyszedł Jezus Chrystus? Niech te
pytania towarzyszą nam podczas Eucharystii i nadchodzących dni.
Wszędzie w tych dniach wyzwalają się nadzieje i pragnienia: nadzieja na
przyjście Boga, na pokój, na Boga, który powstrzyma smutek i nieszczęście. Te
pragnienia są tak stare jak ludzkość. Obrazy wyrażające te pragnienia
znajdujemy również w dzisiejszych czytaniach: pasterz, pokój, radość,
błogosławieństwo. Te pojęcia i rzeczywistość, którą wyrażają powinny dodać
nam odwagi do całkowitego powierzenia się Bogu, który jako jedyny może
spełnić oczekiwania człowieka. Chrystus nie pozostawia swoich uczniów. On
chroni ich przed niebezpieczeństwami i daje im bezpieczeństwo i pokój.
Czasami sądzimy, że wielowiekowa tradycja nie uzdrowiła historii człowieka.
Jednak przyjście Boga na ziemię dokonało się w ciszy i ukryciu – to jest Jego
styl. On puka do ludzi, pyta ich, zaprasza. Nie wywiera na nich presji. Kto mu
otworzy, ten dozna przemiany życia, świata; doświadczy nowego i
nieoczekiwanego, jak Maryja. Maryja dzięki otwarciu na zapytanie Boga staje
się posłańcem zbawiennej nowiny. To zbawienie, ta wyzwalająca Nowina
promieniuje, wprawia ludzi w ruch: Maryja śpieszy do Elżbiety i obie są
przeniknięte Duchem Boga, gdyż obie są na Niego otwarte. Maryja i Elżbieta są
nosicielkami pewnych aspektów relacji miłości Boga do człowieka.
Bożemu przyjściu powinna odpowiadać nasza gościnność. Gdy przychodzi nasz
zbawca nie możemy siedzieć i żyć po staremu. On prowokuje nas do wyjścia
Jemu na przeciw, aby współpracować w tworzeniu Jego królestwa. Każdy
adwent chce ten proces urzeczywistniać.
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