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Evangelium o Zvěstování: Lukáš 1,26-38 

Andělé naplňují své poslání díky své neochvějné poslušnosti 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Modlete se za milost, abyste byli jako anděl Gabriel, který naplnil 

své poslání. A vy také naplňte své vlastní poslání pro Boha, ano? 

Jste na to připraveni? Jste ochotni to udělat? Andělé naplňují své 

poslání díky svému sjednocení s Bohem a neochvějné poslušnosti. 

Když Kristus zemřel na kříži, byla to nesmírná prohra, strašná, 

hrozná. Přišel, aby shromáždil děti Izraele – a kolik jich shromáždil 

pod křížem? Plakal nad Jeruzalémem, nemohl Jeruzalém zachránit: 

„Přišel jsem, abych vás shromáždil jako kvočna, abych vás 

zachránil, ale vy jste nechtěli“ (Mat 23,37). Nepodařilo se mu 

zachránit Jeruzalém před zkázou. Podle lidských měřítek Kristovo 

poslání skončilo nesmírným selháním. Nekonečným selháním. Ale 

podle Božích měřítek to byl nekonečný, věčný úspěch. Proč? Díky 

Jeho naprosté poslušnosti Otcově vůli. Poslouchal Otce až 

doposledka, a proto to byl ten největší úspěch, nebyla v něm ani 

stopa, ani jediná myšlenka nebo skutek neposlušnosti vůči Otci. 

Někdo tedy může být zcela poražen, a přitom dosáhnout naprostého 

úspěchu. 



Němci mají takový vtip: „Operace se podařila, ale pacient 

zemřel.“ Jeden farář dal svým farníkům na další neděli úkol: 

„Přečtěte si všichni 18.-20. kapitolu Markova evangelia, připravte 

se, že během příští nedělní školy to budeme probírat.“ A během 

příští nedělní školy řekl: „Zvedněte ruku, kdo jste si to 

přečetl.“ Všichni zvedli ruku, jen jeden malý chlapec řekl: „Já jsem 

si to chtěl přečíst, ale nemohl jsem to najít.“ On jediný otevřel Bibli, 

aby se na to podíval. Jeho neúspěch tak byl tím největším úspěchem. 

Všichni ostatní naprosto selhali, protože v Markově evangeliu není 

18.-20. kapitola, Markovo evangelium končí 16. kapitolou – 

všichni to byli lháři, ale neúspěch toho malého chlapce byl 

úspěchem. 

Dělejte, co vám Bůh říká, a zbytek nechte na Bohu. Bůh umí udělat 

úspěch i z toho nejhoršího neúspěchu. Kristus věděl, že nebude mít 

úspěch, že ho zabijí, zavraždí, ale že Bůh ho z tohoto neúspěchu 

pozvedne ve vzkříšení. Vím, že stejně tak ani já nebudu mít úspěch 

v očích Církve. Jeden kněz mi řekl: „Otče Montforte, všechna ta 

snaha, kterou jste vynaložil tady na Ugwu-Nso, abyste byl 

přijat…“ Čím více je milujete, čím více dobra pro ně uděláte, tím 

více vás nenávidí. To je v souladu s Božím plánem. Není tedy 

potřeba získávat si jejich přízeň, protože Bůh to nechce. Snažil jsem 

se se jim zalíbit, ale to není potřeba. Vaším úspěchem je úspěch 

poslušnosti. 



„Konej, co ti říkám – slav mši svatou v tuto hodinu a při Vigilii, to 

stačí. Já ti dám úspěch.“ Jako svatý Pavel – on zasadil, Bůh zaléval 

a dal vzrůst (srov. 1Kor 3,6). Je nutné, abychom teď byli odmítáni, 

radujte se, když jste odmítáni. Měli byste chodit a kupovat si 

odmítnutí. Je to to nejlepší, co se vám může stát. Přijímám to, je to 

můj kříž. Budete odmítáni, ale později budete povýšeni. Kristus 

musel být odmítnut, než vstoupil do své slávy. 

Náš úspěch je zkrátka v tom, že konáme Boží vůli, konáme, co se 

nám řekne – to je náš úspěch. Bůh je ten, kdo dává úspěch. Já konám 

to, co se mi řekne, konám Boží vůli. Poslušnost až k smrti. 


