20. prosince
Iz 7,10-14
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil
(Izaiáš): „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi').“
Lk 1,26-38
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem
jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná!
Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria,
neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem
Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl:
„Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje
příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u
Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní
odešel.
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“ (…) „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane
podle tvého slova!“
Jednej podle toho, k čemu tě vyzývají tvé
životní poměry! Když tyto poměry nechápeme jen jako výsledek rozmanitých rozhodnutí a procesů ze světa politiky, hospodářství a jednotlivých osob, ale když za
tím vším vidíme dílo Boha, který k nám
právě skrze tyto poměry hovoří, pak můžeme s klidem říci také toto: „Jednej podle
toho, k čemu tě vyzývá Bůh! Ale pozor,
v čem spočívá tato výzva! Není to vůbec
snadné vyčíst jednoznačně Boží vůli
z nějaké situace.
V podobenství o milosrdném Samaritánovi
jde o jasnou věc. Avšak i v tomto případě
vypráví Ježíš toto podobenství tak, že
„profíkům“ ve znalosti náboženských otázek nebylo zrovna jasné, co jim chtěl Bůh
skrze tyto poměry ukázat. Je relativně jednoduché, když se musíme rozhodnout mezi dobrem a zlem. Kdo mi však poví, co je ve spletité situaci eventuálně
lepší? Jaké to bude, když si Bůh ode mne vyžádá něco zcela nového? Budu pak dost otevřený a bdělý? Naleznu
příslušnou odvahu? Uposlechnu Boží výzvy? Už ve Starém zákoně se modlícím připomíná: „Uslyšíte-li dnes jeho
hlas, nezatvrzujte svá srdce!“ (Žl 95) Tato připomínka zdůrazňuje, že jasně rozpoznat Boží přání není samozřejmostí.
Busse Elmar – Když semafor vypráví o Bohu, Brno 2006
Mohu váhat, ptát se Boha, ale nesmím zatvrzovat svoje srdce.
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