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MÁRIINA CESTA - ZDRAVAS’, MÁRIA – NOVÁ
PIESEŇ CHVÁL
„Bože, novú pieseň ti zaspievam.“ (Ž 144, 9) Touto novou piesňou,
ktorú predpovedal Dávid, že sa bude spievať pri príchode Mesiáša, je
archanjelov pozdrav. Toto je nová pieseň, ktorú Boží ľud spieva ako
vďakyvzdanie za Vtelenie a Vykúpenie. Chválime Boha za to, že tak
miloval svet, že mu dal svojho Syna. Velebíme Syna za to, že zostúpil
z neba, že sa stal jedným z nás. Oslavujeme Ducha Svätého za to, čo
utvoril v lone Svätej Panny. Modlitba Zdravasʼ je jedným z najkrajších
spevov, ktoré môžeme vyslať na chválu a slávu Najvyššieho.
(sv. Ľ.M. Grignion z Montfortu: Obdivuhodné tajomstvo presvätého
ruženca)
• O2H prijať Božiu vôľu ako Mária
Prvú časť modlitby Zdravas’, Mária zjavila Najsvätejšia
Trojica: „Zdravas’ (raduj sa), milosti plná, Pán s Tebou.“ (Lk 1, 28)
Prostredníctvom archanjela Gabriela Boh pozdravuje Máriu. Anjelovo
oslovenie: „Zdravas’, milosti plná“, už vyjadruje Máriino povolanie.
Milostiplný bol dovtedy len Boh. Teraz tento dar vlieva do Márii. Ako
veľmi sa archanjel Gabriel musel tešiť z poslania byť „anjelom Pána“,
byť nositeľom posolstva, od ktorého závisela spása sveta. V udalosti
zvestovania išlo o rozpoznanie a konanie Božej vôle. Svätý Bernard
hovorí: „Celé nebo bolo v očakávaní Máriinej odpovede. Všetci anjeli

zadržali dych, zakiaľ Mária premýšľala a modlila sa.“ Aj dnes závisí moje
a tvoje šťastie od toho, či sa v našich životoch uskutočňuje Boží plán:
to, čo chce Boh, kedy to chce, ako to chce a kde to chce. Lebo tak
budujeme Božie diela a nie náš svojvoľný chaos a zmätok. Boh
nepríde k nám a nepovie: „Toto musíš zmeniť, tamto úplne zanechať, toto
tu je odveci, a beda ti ak urobíš to či ono...“ Nie. Boh prichádza k tebe
a pýta sa ťa: „Si ochotný bezvýhradne a celkom prijať moju vôľu pre svoj
život? Chceš, aby sa v tebe a cez teba dokonale naplnila moja vôľa?“
K novému odhodlaniu plniť Božiu vôľu v našom živote čerpajme silu
z Máriinho „áno“, aby každý jeden z nás stál na tom mieste, kde ho
chce mať Boh.
• O2H slúžiť ako Mária
Druhú časť modlitby Zdravasʼ hovorí svätá Alžbeta naplnená
Duchom Svätým: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života.“ (Lk 1, 42) Mária sa ponáhľala k Alžbete nie preto, žeby svoju
výsadu byť matkou Mesiáša, chcela hneď „roztrúbiť“. Išla, aby slúžila,
aby sa rozdávala, lebo ju k tomu pohýnala láska, ktorú v sebe niesla.
Mladý taliansky svätý Gabriele Possenti povedal: „Mária sa nepýta, či
sme hodní alebo nehodní jej nehy. Ona je matka milosrdenstva. Preto sa nám
ponáhľa na pomoc, aj keď ju nevoláme, aj vtedy, keď je naša úbohosť taká
očividná.“
Mária sa ponáhľa pomáhať a nepremýšľa, či jej námaha bude
docenená. Jej láska bola celkom čistá. Mária milovala nielen tých, ktorí
ju milovali a vážili si ju. To vidíme pri hľadaní prístrešia v Betleheme.
Hoci bola Svätá rodina odmietaná, želala každej rodine len to
najlepšie a Ježiš v Máriinom lone žehnal všetkých, ktorí pre neho
nenašli miesto. Čistá pravá láska neprestáva milovať ani vtedy, keď sa
jej dostáva nevďaku, a ani potom, keď je osočovaná, trýznená, zabitá.
Svätá Matka Tereza to vyjadrila takto: „Musíme milovať, až to bolí!
Nestačí povedať: Milujem. Musíme túto lásku vložiť do konkrétnych
skutkov.“ A toto je láska, ktorá musí byť opäť prinesená do nášho sveta.
Majme odvahu slúžiť s nezištnou láskou – ako Mária!
• O2H bojovať ako Mária

Tretia časť modlitby Zdravas’ vyjadruje presvedčenie Koncilu
v Efeze v roku 431, ktorý definoval, že Svätá Panna je skutočne Božou
Matkou a nariadil, aby bola vzývaná týmito slovami: „Svätá Mária,
Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti
našej.“ V modlitbe Zdravasʼ teda prosíme za dva najdôležitejšie
okamihy nášho života: za prítomný okamih a za okamih našej smrti.
Modlitba Zdravasʼ má skutočne nepredstaviteľnú moc v duchovnom
boji.
Exorcista Gabriele Amorth si spomína na jedného z rímskych
kolegov, ktorému démon z posadnutého človeka raz povedal: „Každé
Zdravasʼ, Mária je pre mňa úderom po hlave. Keby kresťania poznali moc
ruženca, bol by to môj koniec.“
Spevák Ave Mária
V Nemecku žil istý spevák, ktorý spieval známe šlágre. Bol
neveriacim a žil škandalóznym životom. Ako 60-ročný ťažko ochorel
a ležal v nemocnici, kde sa zhodou okolností oňho staral jeho veriaci
priateľ – lekár. Ten sa ho opatrne spýtal, či by nechcel, aby k nemu
prišiel kňaz. Súhlasil, ale krátko na to upadol do bezvedomia. Lekár
vedel, že pri jeho diagnóze ešte raz pred svojou smrťou nadobudne
vedomie. Keď sa tak stalo, bol pri ňom prítomný kňaz, ktorý sa ho
spýtal, či sa nechce vyspovedať.
„Ja som bol len jedenkrát vo svojom živote na spovedi, pred prvým
svätým prijímaním.“
„To nevadí, ja vám pomôžem,“ odvetil kňaz a vyspovedal ho.
sa nikdy nemodlili?“
„Nie,“ odvetil spevák.
„Nikdy ste nemysleli na Boha?“
„Nie, nikdy.“
„To je zaujímavé,“ čudoval sa kňaz, „že ste dostali takú veľkú milosť.“
„Počkajte, spomínam si! Raz som na koncerte spieval „Ave Mária“
a vtedy som zrazu pocítil takú úctu k žene, o ktorej spievam, že som s celou
mojou láskou spieval len pre ňu.“

