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MARIA � SLU�EBNICE PROMÌNY
Zmìny, promìny a støídání jednoho druhým patøí neoddì-
litelnì k �ivotu. Dne�ek støídá vèerej�ek, vteøina vteøinu,
staré ustupuje novému. Mìní se lidé i svìt kolem nás a my
se mìníme s nimi � jako rodièùm se nám pøed oèima mìní
dìti, èasem se mìní kvalita man�elských vztahù, mìní se
na�e úhly pohledu na �ivot i hodnota na�í víry.

EVA MUROÒOVÁ

� JE VDANÁ, MÁ 3 DÌTI.
JE ZAMÌSTNANÁ V KATECHETICKÉM

A PEDAGOGICKÉM CENTRU

PØI OSTRAVSKO-OPAVSKÉM BISKUPSTVÍ.

MARIE JE SLU�EBNICÍ MNOHA PROMÌN

� NEZPÙSOBUJE JE, ALE AKTIVNÌ

SE JICH ÚÈASTNÍ.

Promìny vytrhují z ustrnutí, poru�ují stereotypy
a mohou nás vést k rùstu i k regresi. Proto je dobré
mít pro tyto procesy promìn zvlá�tní pochopení,
rozpoznávat je a uvádìt je citlivým zpùsobem do
pohybu.

Pøíkladem èlovìka, který je zvlá�tním zpùsobem
citlivý k tìmto nevyhnutelným promìnám �ivota, je
Je�í�ova matka Marie. U� samotný biblický text ji
zachycuje, jak prochází jednotlivými �ivotními fá-
zemi a pomalu dozrává. V Nazaretì je dívkou,
v Betlémì matkou a pod køí�em �enou, která ztrácí
to nejcennìj�í, pro co �ila. Na konci svého �ivota
a po smrti se pak stává nositelkou dùstojnosti krá-
lovny.

V obyèejné dívce Marii nalezneme pokoru, èisto-
tu a ryzost, kterou zøetelnì zahlédneme v líbezných
a nì�ných tváøích gotických madon. Mateøstvím se
tyto vlastnosti doplòují o péèi, starostlivost a vel-
korysost a jsou urèeny nejen dítìti, které chrání ve
svém náruèí, ale dodnes také zástupùm lidí hleda-
jícím útoèi�tì pod jejím plá�tìm. Pak radost vystøí-
dá bolest a mateøství je nahrazeno ztrátou. Obraz
Marie stojící pod køí�em a pak dr�ící na klínì mrt-
vé tìlo svého syna se stal obrazem nadìje pro

v�echny, kterých se právì dotýká utrpení nebo ztrá-
ta nejbli��ích. K ní jsou smìøovány modlitby v bo-
lesti s dùvìrou, �e jim pro vlastní zku�enost nejlé-
pe porozumí. Poslední promìnou je Marie �
královna sedící na trùnu s korunou na hlavì,
�ezlem v ruce a mìsícem pod nohama. Je obrazem
té, která svým �ivotem promìnila staré v nové. Spo-
jila v sobì obrazy starovìkých a antických bohyò
mateøství, zemì, mìsíce a nabídla lidstvu cestu ze
zmìti magie a panteistických pøedstav k vlastní
hodnotì a identitì, která je zakotvena v Kristu a je
pramenem k samostatnému a svobodnému rozho-
dování a zralému pøijetí v�ech stránek �ivota.

Marie je slu�ebnicí mnoha promìn � nezpùso-
buje je, ale aktivnì se jich úèastní. Mnohokrát slou-
�í Bohu, který promìòuje k dobru a �ivotu, a vzhle-

dem k této rozmanitosti je �koda zkreslovat její ob-
raz na asexuální, poslu�nou a pasivnì se obìtující
�enu. Podívejme se na nìkteré z tìchto situací po-
drobnìji.

Luká� popisuje Marii jako èlovìka, který je pøi-
pravený s dùvìrou od základu zmìnit svou �ivot-
ní koncepci. Na andìlova slova se dává k dispozici
poselství, které ji oslovilo a které vnímá jako nejvý�
smysluplné pro sebe i pro druhé. Titul �slu�ebnice
Pánì�, kterým tato obyèejná dívka z Nazareta sama
sebe pojmenovává, není projevem poní�ení, ale
aktivního rozhodnutí stát se tou, na které se naplní
Bo�í pøíslib. Souhlasí ne proto, �e se chce zalíbit
nebo �e to po ní vy�aduje nìkdo druhý a ona si
chce zaslou�it jeho pozornost a lásku. Souhlasí,
proto�e to, co se má stát, se shoduje s jejím posto-
jem. Vyjadøuje tak vnitøní svobodu, která se ne-
orientuje podle oèekávaných spoleèenských norem,
ale podle vlastního pøesvìdèení. Její pøipravenost
k vnitøní promìnì pak uvede do pohybu promìnu,
která �obrátí dìjiny� a zasáhne celý svìt.

Tím, �e Marie øekla ano dítìti, øekla také ano
nìèemu novému v sobì, a stává se matkou. Dává se
do pohybu, aby se setkala s druhou �enou, která se
tím, �e èeká dítì v pokroèilém vìku, také dostala
mimo tehdej�í spoleèenské normy. Obì pro�ívají
své po�ehnání ve skrytosti, ale jejich setkání zpù-
sobí, �e se jejich pochybnosti a strachy mohou pro-
mìnit ve spoleènou radost. Spoleènì se mohou po-
stavit proti spoleèenskému tlaku a vìøit, �e Bùh
�povy�uje poní�ené�. To, co se stalo pøi jejich setká-
ní, platí stále napøíè dìjinami. Kdy� se vzájemnì
s otevøeností rozdìlíme o to, co se �v nás pohybu-
je�, máme �anci, �e se na�e nejistota a pochybnost
také promìní v odvahu a sebedùvìru.

V Betlémì se Marie aktivnì podílí na dal�í pro-
mìnì. Bùh se stává èlovìkem a jako ka�dý èlovìk
prochází v jejím lùnì jednotlivými stádii vývoje,
aby se nakonec mohlo tìlo od tìla oddìlit a vstou-
pit do �ivota. Poté, co se �slovo stalo tìlem�, teï
také díky ní pøebývá mezi námi. Marie se stává
matkou Bo�ího syna a svým zpùsobem tak pøisu-
zuje nesmírnou dùstojnost v�em lidem, kteøí se cítí
být rodièi reálnými i duchovními. Skrze nì pøichá-
zejí na svìt také dìti, které jsou Bohem poslané,
a díky nim mohou spatøit svìtlo svìta.
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Luká� popisuje Marii také jako �enu, která
v�echno, co se stalo, uchovávala ve svém srdci. Co
si nechá èlovìk proniknout a� do srdce, to se jej
dotýká a pøiná�í riziko zranìní. Proto Simeon øíká,
�e její �srdce pronikne meè�. Ve své moudrosti ví, �e
se jí radostnì i bolestnì dotkne v�echno, co se bude
dít v �ivotì jejího dítìte � od radosti z jeho naroze-
ní po bolest z jeho ztráty.

Evangelista Jan zachytil Marii zejména ve dvou
situacích a obì mají také nìco spoleèného s promì-
nou. V první je Marie na svatbì v Káni Galilejské
iniciátorkou promìny vody ve víno. Je citlivá k to-
mu, co lidem chybí, pojmenovává nedostatek
a dává do pohybu proces této promìny. Není to ná-
hoda, �e je tento Je�í�ùv zázrak oznaèován jako
první z jeho veøejných skutkù. Tím, �e se Bùh stává
èlovìkem, se mù�e voda na�eho �ivota promìnit ve
víno, �ivot dostává novou pøíchu�. Èlovìk, který
øídí svùj �ivot jen podle vnìj�ích hranic a který je
zvyklý pouze na vnìj�í mìøítka nastavovaná dru-
hými, je o tuto pøíchu� radosti ze slavení ochuzený,
a to je �koda. Maria pro nás v této situaci mù�e být
výzvou k citlivosti k nedostatkùm a k odvaze po-
jmenovat je, i pøes riziko odmítnutí nebo nedorozu-
mìní.

Na konci Janova evangelia pak Je�í�ova matka
stojí pod køí�em a pro�ívá dal�í promìnu. Je to opìt
promìna �ivotního nasmìrování. Od svého syna
sly�í do této situace slova: ��eno, to je tvùj syn, synu,
to je tvá matka.� Je�í� vybízí Marii, aby nezùstávala
uzavøená, ale aby nasmìrovala svou lásku k tomu,
kdo ji potøebuje. Jeden úkol je dovr�en, je tøeba jej
uzavøít, odpoutat se od nìj a odkrýt nový.

Obraz matky s mrtvým synem v náruèí je èlovì-
ku s podobnou zku�eností velice blízký. Maria je
v této situaci zase slu�ebnicí promìny � prochází
temnotou smutku a bolesti, aby je promìnila v nìco,
co je �ivotodárné. Nerezignuje, pøijímá bolest a ptá
se: �Co se mám nauèit, abych to, co pro�ívám, pøe-
stála?� Bolest a smutek provázejí pocity samoty, ne-
jistoty a zranìní. V tu chvíli potøebujeme pøítom-
nost druhých lidí a uèíme se pøijímat jejich pomoc.
Kdy� ji odmítneme, snadno pøijmeme roli obìti,
která obviòuje své okolí a dìlá je za svou situaci
odpovìdným. Ani Maria nezùstává po Je�í�ovì od-
chodu sama. Má kolem sebe pøátele, kteøí ji podpo-
rují, a ona jim vìøí. Maria ztrácející své dítì, je èlo-
vìkem, který je s vírou pøipraven v èase prázdnoty
poslouchat, co se v nìm dìje. I kdy� èlovìk zdánli-
vì není schopný nic dìlat, mù�e v sobì objevit mís-
ta, která mohou dozrát. Marie tento èas pro�ívá ve
spoleènosti pøátel tak dlouho, dokud se nevyjasní,
jakým smìrem by se v�echno mìlo ubírat dál.
V pøírodì je viditelné, jak zánik a smrt vedou

k novému �ivotu. V utrpení je tato nadìje, �e na-
vzdory v�emu, co se stalo, smìøujeme k nìèemu
novému, dùle�itá. Hloubku �alu to sice nezmen�í,
ale èlovìk snáze zahlédne �hvìzdy nadìje�, které
mu pomohou vnímat jeho situaci aktivnì a poma-
lu dozrávat k poznání, �e i bolest se dá promìnit
v pozitivní sílu.

V Marii královnì se pak na�e lidství promìòuje
v lidství s královskou dùstojností, kterou nám Kris-
tus svou smrtí a vzkøí�ením vrátil. S Marií Bùh do
svìta vstupuje a s Marií z nìj zase odchází, aby
od té chvíle mohl mít ka�dý èlovìk podíl na této
nejvìt�í promìnì � na promìnì lidského v bo�ské,
na zpøítomòování Boha ve svìtì, na posvìcování
svìta.

Pro køes�any je Maria èlovìkem, na kterém se
dokonale vyplnilo Bo�í zaslíbení. Díky tomu, �e se
skrze ni stal Bùh èlovìkem, získala jako první z lidí
podíl na královské dùstojnosti, kterou u� nepromì-
ní ani nedostatek, ani odmítnutí, bolest nebo smrt.
A vìdomí této nezmìnitelné královské dùstojnosti
nám v�em pøeji, tváøí v tváø v�em promìnám èasu.
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