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Prichádza z neba anjel. Najskôr prichádza ku Zachariášovi – kňazovi, ktorému hovorí, že
bude mať syna. Zachariáš je čistý pragmatik a hovorí anjelovi, ako to spozná, akú mu dá
záruku, že to, čo vidí a počuje je pravda, že či sa mu to len nezdá, či to nie je výplod jeho
fantázie a prisilnej túžby po dieťati? Veď objektívne príčiny nasvedčujú tomu, že je to hlúposť.
On aj jeho manželka Alžbeta sú už starí. A čisto z ľudskej biologickej stavby nie je možné mať v
tomto veku dieťa.
Prichádza z neba anjel. Pozdraví Máriu – Zdravas Mária – jednoduché mladé dievča a hovorí
jej, že bude mať syna. Mária ostala zarazená. Opýtala sa, ako sa to všetko udeje, ako sa to
stane, veď ešte nebola manželkou, bola len zasnúbená, ale s mužom ešte nežila?
Obaja mali skoro identické zjavenie a predsa reakcia bola úplne iná. Zatiaľ čo Zachariáš
zapochyboval, ako keby sa vysmial Bohu, že nerozumie tým pozemským prírodným
zákonitostiam; „veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku“ , Mária
nezapochybovala, že bude mať syna, len sa spýtala na to, ako to Boh urobí; „ako sa to stane,
veď ja muža nepoznám?“. Spýtala sa na Boží spôsob naplnenia Jeho prisľúbenia.
Zaujímavé, skúšali sme sa už niekedy pýtať na Boží spôsob riešenia vecí? Alebo si len
pýtame od Boha niečo, o čom máme svoje vlastné predstavy, ako by sme to chceli dosiahnuť?
Boh má niekedy veľmi zaujímavé spôsoby, šokujúce, vtipné, zarážajúce, prekvapujúce,
vymykajúce sa zo stereotypu a zaužívaných vecí. Nuž nechajme sa Bohom prekvapiť. Ja si
myslím, že Boh miluje, keď ma môže prekvapiť; môj Boh je Bohom prekvapení. ... a Vianoce sú
tiež časom prekvapení...
Kiežby sme dokázali prijímať Božie prekvapenia s Máriinou pokorou a dôverou. A kiež by tie
prekvapenia boli len tie pozitívne... Ale Boh vie, čo je pre nás najlepšie.
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