Pán s vámi, proti přilož ruku k dílu
Dnes, zvlášť když se čte
evangelium o andělském
zvěstování, a v dnešní
štědrovečerní noci Narození
Páně, si můžeme více
uvědomit skutečnost, že Bůh
se stal jedním z nás kvůli nám.
Zpívá se v jedné moderní
vánoční
koledě
skupiny
Čechomor:
Tisíc andělů,
tisíc serafů
nad děťátkem bdí,
když Bůh lásky spí
Uvědomujeme si Boha, který
touží po našem štěstí, pro které nás stvořil. Uvědomujeme si Boha lásky. Lásky, která není jen pro sebe sama.
Maria, když se jí zjevil anděl Gabriel, se ulekla. Nebylo to ale uleknutí, že by se jí mělo něco špatného stát.
Nebylo to něco na způsob nepříjemného překvapení.
Byl to úžas nad tak blízkou Boží láskou, která se týkala přímo jí samotné. Anděl to vyjádřil slovy:
Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!
Tento pozdrav je tak silný, plný Boží něhy a blízkosti člověku, že se dostal i do liturgie:
Pán s vámi!
Pán s vámi, říká kněz a neměl by už co jiného dodávat, protože nic už není tak silné a plné Boží blízkosti, jako
tento pozdrav. Věřící by už neměl ani víc dalších slov očekávat, když byl ujištěn, že Bůh je zde a tady, nyní
pro něho.
Při andělově zvěstování však nezůstalo u konstatování, že Bůh má člověka rád. U této skutečnosti dnes zůstane
mnoho lidí. Ale něco jen vědět, nebo třeba ještě lépe i prožít, to v životě nikdy nestačí.
Maria dostala úkol: přijmout, porodit a vychovat syna. Syna Božího. A potom ho odevzdat jeho poslání.
Věděla, že úkol přesahuje její lidské možnosti, zvláště na samém počátku, mít syna.
Bůh ji ujistil, že jde o jeho dílo spásy a pro něho není nic nemožné.
Proto mu Maria odpověděla: Jsem služebnice Páně, to je: jsem služebnice na Božím díle, a věřím, že se stane,
a bude dít, vždy to, co on zamýšlí. Budu a chci na tomto díle Boží spásy spolupracovat.
Bůh lásky, který i nás zdraví: Pán s vámi, touží, abychom i my přistoupili na spolupráci s ním na díle
spásy. Abychom pokračovali v díle jeho syna Ježíše. On bude vždy s námi, tak můžeme plně důvěřovat a
přikládat denně ruku k dílu.
Je pěkné vědět, že jsem milován. Je krásné toto vědomí prožít. Je však ještě pěknější, když můžu k jeho
láskyplnému působení přiložit ruku k dílu.

