Milé sestry a bratři, členové sdružení Eucharistická hodina,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit na prahu svátků Kristova narození. Už brzy znovu
uslyšíme tu radostnou zprávu – „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán“
(Lk 2,11). Zpráva o tom, že se Bůh stal člověkem, nás nutí padnout na kolena v úžasu
před tímto velkým tajemstvím. Boží Syn, který je spolu s Otcem a Duchem Svatým
věčný, se narodil v městečku Betlém, aby obnovil naše spojení s Bohem. To, co vidíme
ztvárněno v nejrůznějších provedeních Betlémů, je vlastně jedno velké klanění. Betlém
zobrazuje celé stvoření – hvězdy, stromy, skály, zvířata lidé bohatí i chudí a malé dítě
v jeslích - Ježíš, který je středem všeho. Všichni spěchají k narozenému děťátku, aby se
mu poklonili a přinesli mu svůj dar. Vyjadřují to nejlépe známé postavy tří mudrců, kteří
říkají „Přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2). Betlém je velkou školou klanění. Název
Betlém se z hebrejského „bet-lechem“ překládá jako dům chleba. Ten, který se narodil
v domě chleba, dal za nás na kříži svůj život a stal se pro nás chlebem eucharistickým,
abychom s ním zůstali spojeni. A my si můžeme uvědomit, že ono klanění těch, kteří
přicházejí do Betléma, je identické s naším klaněním, které s vírou prožíváme v adoraci.
Takto to vyjádřil sv. Jan Pavel II.:
Projdeme-li s vírou cestu Spasitele od chudoby jesliček až po opuštěnost na kříži,
pochopíme lépe tajemství jeho lásky, jíž vykoupil lidstvo. Dítě, Marií opatrně uložené ve
stáji, je Člověk-Bůh, kterého uvidíme přibitého na kříži. Ten samý Spasitel je přítomný
ve svátosti eucharistie. V betlémském chlévě se v prostém vzezření novorozeněte nechá
uctívat Marií, Josefem a pastýři; v proměněné hostii ho uctíváme svátostně přítomného
v těle, krvi, duši a božství a dává se nám jako pokrm věčného života.
Sestry a bratři, Betlém je pro nás školou adorace. Klaníme se tomu, který se stal
člověkem a dal svůj život za nás. Nepřestávejme proto v adoraci žasnout nad velkým
tajemstvím vtělení a jako dar přinášejme Kristu sami sebe, své životy, svá srdce.

K tomu Vám žehnám
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