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Plná milosti, ale ešte nie zbožštená – kto patrí do rodiny? – kto patrí do Božej rodiny – anjelovo pozvanie a kde 
začína kresťanstvo – ako sa to stane? – podmienka, bez ktorej sa nestane vôbec nič – dokonaná misia 

Mária a Gabriel nám vo svojom krátkom dialógu predvádzajú 
niečo ako „rýchlokurz základov kresťanstva“ – stačí sa pozor-
nejšie na tento dialóg pozrieť. Poďme to teda urobiť! 

 

Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná,  
Pán s tebou."  

(Lk 1,28 SSV) 

Mária je kecharitomene, preplnená Božou milosťou – nie preto, 
že by sa jej Boh dával nejako viac, než iným tvorom, to by 
odporovalo Jeho podstate, ktorou je láska, bezvýhradná, bez-
podmienenčná, dávajúca vždy celého seba. Mária je takto 
naplnená preto, že sa dokonalo tejto milosti otvára a teda ju 
dokonalo prijíma. 

Ak niekedy chodil po svete človek, ktorý mohol s pokojným 
srdcom povedať: „Do kostola (synagógy) chodím, modliť sa 
modlím, nikoho som nezabil, nikoho neokradol, s nikým nič 
nemám, nikomu nič zlé neželám, komu môžem, tak mu pomô-
žem,…“ – tak potom to bola práve Mária, Milostiplná. A mohla 
k tomu pokojne pridať ešte fúru ďalších vecí, ktoré robila, či 
nerobila a tak žila podľa slov Pavla: „V židovstve som prevýšila 
mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlila za 
obyčaje svojich otcov“ (porov. Gal 1,14 SSV)“ 

Bola vďaka tomu Mária Božou dcérou? Členkou Božej rodiny? 
Bola už zbožštená a teda spasená? 

Myslím, že nie – nakoniec, byť členom Božej rodiny a sy-
nom/dcérou Boha znamená byť spasený a ospravodlivený a 
Písmo nám o tom  hovorí, že „zo skutkov podľa zákona nebude 
pred ním [Bohom] ospravodlivený nijaký človek“ (Rim 3,20). 

Prečo je to tak – to môžeme pochopiť aj z našej bežnej pozem-
sko-rodinnej skúsenosti: Okolo Vás žije určite veľa vcelku 
dobrých a statočných ľudí. Považujete ich preto za súčasť svojej 
rodiny? Ani náhodou! Rodina – to sú ľudia, ktorí s Vami žijú, 
zdieľajú Vaše ciele, pracujú s Vami na Vašich dielach, starajú 
sa spoločne s Vami o Váš – a teda aj o ich – dom, domov,… 
Žijete jednoducho jeden spoločný život a kráčate spoločnou 
cestou. Preto keď sa napríklad Vaše deti poženia a povydávajú, 
tak poviete: Už sa osamostatnili. Už majú svoje rodiny. Čím len 
dávate najavo, že v podstate ste stále s nimi skvelí priatelia, ale 
členmi vašej rodiny už fakticky nie sú, odišli, osamostatnili sa a 
založili si rodiny vlastné. A Vy zase už súčasťou tejto ich 
rodiny nie ste, pretože už s nimi nežijete, nezdieľate s nimi 
jednu cestu, jedny túžby, jeden cieľ… Navštevujete sa, telefo-
nujete si, dávate si darčeky, máte sa radi – ale už ste dve roz-
dielne rodiny. 

Toto isté platí aj o Božej rodine. Božou rodinou je Trojica. Tri 

osoby, hľadiace jedným smerom, milujúce jednou láskou, 
spojené jedinou vôľou, hľadiacou k jedinému cieľu a konajú-
ce jediné dielo. Tým, že zachováme nejaké morálne predpi-
sy, zúčastníme sa nejakých pobožností a tak, sa stávame 
milými Bohu, stávame sa Božími priateľmi (ako hovorí 
Biblia napríklad o Mojžišovi v Ex 33,11), známymi, máme 
Božiu priazeň – ale nie sme súčasťou Božej rodiny. On žije 
svoj život sám v sebe, vo svojej rodine Trojice – a my si 
žijeme svoje vlastné životy a sledujeme svoje vlastné túžby a 
ciele vo svojich vlastných rodinách a spoločenstvách. 

A tak Mária bola dokonalou priateľkou Božou a Boh v nej 
mal dokonalé zaľúbenie. Ale nebola súčasťou Božej rodiny. 
Spolu s Jozefom, svojim snúbencom, si žila svoj vlastný 
život, dobrý, pekný, ľudsky dokonalý – ale stále svoj život, 
nie ten Boží, svoje a Jozefove plány a ciele, nie tie Božie. 

 

Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u 
Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude 
veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá 
trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubo-

vým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." 

(Lk 1,30-33 SSV) 

Toto je pozvanie do Božej rodiny! V tejto chvíli anjel pozýva 
Máriu, aby sa stala súčasťou Božej rodiny Trojice, aby sa tak 
stala prvou adoptívnou Božou dcérou v poradí dejín. Zname-
ná to ponuku, aby sa jej život stal súčasťou Božieho života, 
súčasťou Božích túžob a zámerov, aby jej cesta bola cestou 
Boha, jej diela aby sa stali súčasťou Božích diel a aby sa 
Božie diela úplne stali Máriiným dielom a aby tak odteraz 
žila Mária v dôvernom spoločenstve a zdieľaní s Bohom1 a 
bola tak domácou Boha2. 

Tu sa začína kresťanstvo. Kresťanstvo – to je pozvanie 
človeka, ktorý je dobrý a vychovaný Zákonom3, aby zane-
chal svoj starý život, isteže už morálne dobrý, ale vo svojich 
cieľoch a cestách odlišný od Boha, život, v ktorom človek a 
Boh sú stále dve rodiny a nie jedna; a aby sa pripojil k Bohu4, 
k Božiemu životu, prijal pozvanie byť adoptovaný do Rodiny 
Trojice a začal tak v Bohu a s Bohom žiť Boží život Božej 
rodiny – a teda mal tak aj podiel na jej blaženosti a radosti, 
pretože žije a prežíva a zažíva všetko to, čo žije a zažíva sám 
v sebe Boh5. 

                                                           
1 „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20 SSV) 
2 „ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny“ (Ef 2,19 SSV) 
3 „A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli osprave-
dlnení z viery“ (Gal 3,24 SSV) 
4 „aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi“ (1Kor 7,35 SSV) 
5 „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak 



Bez tohto nie je možné byť kresťanom, nie je možné byť spase-
ný, nie je možné žiť Boží život a mať podiel na Božej blaženos-
ti6. Toto je kľúčový, podstatný a zásadný rozdiel medzi nie-
kresťanstvom a kresťanstvom: prijatie ponuky a „zadoptovanie 
sa“ do Božej rodiny so všetkými dôsledkami, ktoré z toho 
vyplývajú. Bez tohto posledného je všetko ostatné ničím – úplne 
rovnako, ako keby sme sa dokonalo pripravili na zájazd do 
Paríža, ale nakoniec tam nešli; či keby sme dokonalo pripravili 
všetko na veľkú hostinu, ale potom už nezaistili žiadne jedlo. 
Takisto v kresťanstve všetko ostatné – viera, modlitba, liturgia, 
spoločenstvo, sviatosti, katechéza,… – majú zmysel len vtedy, 
ak sa završujú v našom členstve v Božej rodine Trojice, zrkad-
liacom sa tu, na Zemi, v spoločenstve a rodine Cirkvi. Bez toho 
sú márne a zbytočné a neúčinné a nikam nevedú… 

 

Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám?" 

(Lk 1,34 SSV) 

Byť ako Boh? Žiť Boží život? Konať Božie dielo? Nie je to 
priveľa? Priveľké pre ničotného človiečika? Ako by sme mohli 
vôbec dúfať, že sa nám niečo takéto podarí? A tak aj Mária sa 
pýta: „AKO sa to môže stať…?“ Mne? Obyčajnému dievčaťu v 
nevýznamnej porobenej krajine? 

 

Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 

bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v 
starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplod-

ná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." 

(Lk 1,35-37 SSV) 

Anjel Márii odpovedá zhruba toto: Mária, o toto sa nestaraj. To 
je Božia vec. Bohu a Jeho moci nie je nemožné nič. Ani preme-
niť človeka na Boha. Všetko sa dá. Od Teba nepotrebujeme ani 
silu, ani moc, aby si toto Božie dielo vykonala. Ale aj Boh sám 
potrebuje na to Tvoj súhlas, slobodný, úplný a bezvýhradný, 
opravdivé a úplné ÁNO, v ktorom sa úplne a celá, bezvýhradne 
a bezpodmienečne daruješ Bohu, aby sa On mohol rovnako celý 
darovať Tebe a aby tak medzi Tebou a Bohom nastal opravdivý 
a skutočný trojičný vzťah, v ktorom – úplne rovnako, ako Otec 
Synovi a Syn Otcovi7 – sa aj Ty úplne celá, v láske a nezištne, 
daruješ svojmu Bohu, blaženej Trojici a Ona sa potom daruje 
úplne celá Tebe a pozdvihnete Ťa k sebe a do seba a urobí Ťa 
Bohom v Bohu! 

Boh sa už rozhodol, Mária, preto ma k Tebe poslal. Teraz je rad 
na Tebe! 

 

Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova." 

(Lk 1,38 SSV) 

Toto je Máriina odpoveď. Definuje samu seba ako služobníčku 
Pána, toto je odteraz jej identita: nie Jozefova snúbenka, nie 
nazaretčanka, nie tkáčka, ani nič podobné. Je, bytostne a 
podstatne, služobníčka Pána, pretože sa Mu darovala celou 

                                                                                                        
vytrváme, s ním budeme aj kraľovať.“  (2Tim 2,11-12 SSV) 
6 „Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale 
iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň 
povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v 
tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” 
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa…“  (Mt 7,21-
23 SSV) 
7 „A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ (Jn 17,10 SSV) 

silou svojej lásky. Odteraz má už len jedinú túžbu: „nech sa 
mi stane podľa tvojho slova“, nech sa vo všetkom na mne 
deje Božia vôľa. Jedno kde, jedno ako, jedno za akú cenu, 
len nech sa naplno a dokonalo uskutoční8! A to nielen pasív-
ne, ale aktívne: Mária odteraz bude sama konať už len a 
jedine túto Božiu vôľu v dokonalej odovzdanosti9. Odteraz 
Božia vôľa je jej vôľou, pretože „miluje všetko to, čo miluje 
Boh“ (sv. Klement Alexandrijský). Je s Bohom jedno. 

Tento AKT ÚPLNEJ VYDANOSTI BOHU V LÁSKE – a 
teda nie v nejakej „obeti“, v útrpnej podriadenosti, či z 
vypočítavosti v štýle: „No dobre, teraz sa teda nejako zriek-
nem svojich túžob, veď potom v Nebi si to vynahradím…“, 
ale v láske, z lásky, s opravdivou túžbou, pretože sme sa 
zamilovali do Boha, do toho, kým On Je, do Jeho Života, do 
všetkého, čo On miluje – je aktom nášho vstupu do Božej 
rodiny Trojice. Toto je naša časť práce, ktorú za nás nemôže 
urobiť nik, ani sám Boh. Toto je cieľ, ovocie, ku ktorému 
smeruje uverenie, obrátenie… Týmto jediným aktom sa na 
nás spása uskutočňuje a ním sa jej konečne zmocňujeme10, 
ako píše sám o sebe Pavol: „Ale čo mi bolo ziskom, kvôli 
Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za 
stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. 
Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som 
získal Krista a našiel sa v ňom … bežím, aby som sa ho 
niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. … 
zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo 
mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania 
zhora v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 3,7-14 SSV)“ 

 

Anjel potom od nej odišiel. 

(Lk 1,38 SSV) 

V tej chvíli, keď Mária tento krok urobila, je Gabrielova 
misia splnená. Mária prijala ako prvá žena na svete pozvanie, 
ktoré zaznieva v Evanjeliu ku všetkým nám a pozýva nás k 
tomu istému: k zbožšteniu sa v Božej rodine. A tak obdobne, 
ako sa Dieťa Ježiš narodil do rodiny Jozefa a Márie, Mária (a 
s ňou aj Jozef) sa týmto aktom odovzdania a zjednotenia s 
Bohom v láske stali súčasťou Božej Rodiny Trojice, ako 
neskôr jasne vyjadrí aj sám Ježiš: „Rozhliadol sa po tých, čo 
sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji 
bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i 
matka."“ (Mk 3,34-35 SSV) – pretože presne týmto sa láska 
prejavuje: „Pri láske vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou 
milovaného“ (sv. Augustín) a takto sa prejavovala aj u 
samého Ježiša, Druhého z Božej Rodiny Trojice: „Mojím 
pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho 
dielo“ (Jn 4,34 SSV) 

Nie nadarmo je Mária už v Písme vykreslená ako obraz a 
symbol Cirkvi11. Od nej sa môžeme dnes aj my naučiť, ako 
sa spasiť… 

 

Boh Vám žehnaj!  

Váš Inky 

                                                           
8 porov.: „Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a 
službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša.“ (Sk 20,24 SSV) 
9 „Pri láske vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou milovaného“ (sv. 
Augustín) 
10 porov. „Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si 
povolaný“ (1Tim 6,12 SSV) 
11 porov. Zjv 12,1 – 18; 


