
IV. neděle adventní 
2Sam 7,1-5.8-12.14.16 
Řím 16,25-27 
Lk 1,26-38 

Ať se mi stane podle tvého slova. 
Lk 1,38 

Když se člověk setká s Bohem, tak se začnou dít divy! Když se Maria setkala s Bohem, tak začal jeden velký zázrak! Zázrak, který pokračuje i 
dnes. Žijeme uprostřed zázraku! Vždyť i to, že čteme tyto řádky, i to, že dnes v kostele uslyšíme slova tohoto evangelia, je jen pokračováním 
zázraku, který začal tehdy v Nazaretě, tehdy při zvěstování. Jsme tu, protože se tehdy Maria setkala s Bohem, protože Bohu tehdy řekla své 
„ano“. Řekla „ano“, které proměnilo její život, učinilo ho plodným. Maria přijala  do svého života Boží Slovo, otěhotněla Božím Slovem. Setkání 
s Bohem rodí nový život! Setkání s Bohem proměnilo Mariin život i její tělo. I tělo! Bez těla by to nemělo smysl. Božské v nás neroste tím, že se 
umenšuje to lidské. Setkání s Bohem nás v první řadě činí více lidmi, autentickými  lidmi. Proměnilo její život a ovlivnilo život mnoha jiných, i 
nás dnes! Taková je síla setkání s Bohem! A Bůh se chce setkat i se mnou! Aby proměnil můj život, aby proměnil mé tělo, ale také proto, aby 
skrze mne proměnil život mnoha dalších! Maria je nám tedy dnes vzorem setkání s Hospodinem, otevřenosti vůči jeho Slovu. Jak tedy na to? 
 

Maria byla především otevřená Božímu příchodu, Božímu působení. Nebyla v chrámu, když k ní vešel anděl, nemyslím, že by právě trávila čas 
na modlitbách. Možná šla s vědrem pro vodu, možná právě chystala jídlo v kuchyni, možná se připravovala na setkání s Josefem. Hospodin k 
ní přichází ve všednosti…, jak bývá ostatně jeho zvykem. Maria nedělila život na život „kostelní“ a život „normální“. V každé příležitosti, v kaž-
dé činnosti, i té nejobyčejnější, v každé tváři přicházel Hospodin do jejího života. Byla otevřená Boží novosti. Neplánovala Bohu, kdy a jak se s 
ní má setkat, nekladla mu předběžné podmínky, ani jemu ani sobě: nejprve se musím zbavit toho a toho zlozvyku, musím se naučit soustředě-
ně se modlit, musím se nejprve vyzpovídat, urovnat všechny vztahy ve svém životě, musím dodělat školu… pak nastane ten správný čas na 
setkání s Hospodinem. Ne! Dovolila Bohu, aby přišel naprosto neočekávaně. Byla dokonce z jeho příchodu a slova zmatená: „...ulekla se a uva-
žovala, co má ten pozdrav znamenat.“ (Lk 1,29) Chvíle zmatenosti nad Božím jednáním mohou někdy trvat i roky… Maria nechápala, a tak se 
ptala: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (Lk 1,34) Krásná je Maria: přijímá Boží tajemství, přijímá jeho překvapení, jinakost, novost, 
ale užívá i celý svůj rozum! Ptá se. Vysvětluje Bohu své cesty, své představy, své myšlenky, ale pak přijme ty jeho: „Jsem služebnice Páně; ať se 
mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)  
 

Otevřenost Boží jinakosti, jeho působení ve všednosti, spolupráce na jeho plánu ve svobodném dialogu jsou jistě podmínky k setkání s Bo-
hem, ale Maria nás dnes učí ještě jedné, té základní: první věcí, kterou se o ní v evangeliu dovídáme, je, že byla zasnoubena. Maria věděla, co 
je to láska! Měla ráda, milovala! Proto byla schopná rozpoznat a přijmout Boží novost, přesažnost, věčnost, Boží Lásku. Ten, kdo miluje, se se-
tkává s Bohem a rodí ho i pro okolní svět. 

 

„Kdo miluje, rodí pro svět Krista, kdo miluje, je druhým Ježíšem, vtěleným slovem mezi lidmi.“  

o. Mario Borzaga, omi 


