Celý tvoj (sv. M. Grignion de Montfort)
Napísal Balek Robert
Streda, 28 Apríl 2010 13:09

Keďže všetka naša dokonalosť spočíva v tom, že pripodobnení Ježišovi Kristovi sme s ním
spojení a jemu zasvätení, najväčšia zbožnosť je nesporne tá, ktorá nás čoraz dokonalejšie
pripodobňuje Ježišovi Kristovi a s ním sa spája a jemu zasväcuje. A keďže Mária sa zo
všetkých stvorení svojmu Synovi podobá najviac, prednosť pred všetkými pobožnosťami má
úcta k najsvätejšej Panne, jeho matke, lebo ona najviac zasväcuje a robí dušu podobnou
nášmu Pánovi, a čím viac je duša zasvätená Márii, tým viac bude zasvätená Ježišovi Kristovi.

Teda dokonalé zasvätenie sa Ježišovi Kristovi nie je nič iné ako vrcholné a plné zasvätenie
seba samého najsvätejšej Panne, a to je úcta, ktorej učím. Táto forma nábožnosti sa veľmi
dobre môže nazvať dokonalé obnovenie sľubov a záväzkov svätého krstu. V nej sa totiž veriaci
darúva celý preblahoslavenej Panne, aby tak skrze Máriu celý patril Kristovi.

Z toho vyplýva, že sa každý má súčasne zasvätiť preblahoslavenej Panne a Ježišovi Kristovi:
Panne Márii preto, lebo je najvhodnejšou cestou, ktorú si sám Ježiš vyvolil, aby sa s nami
zjednotil a nás zjednotil so sebou, Pánu Ježišovi zasa preto, lebo je naším posledným cieľom,
ktorému musíme dať všetko, čo sme, lebo on je náš Vykupiteľ a Boh. Okrem toho si treba
uvedomiť, že každý človek sa pri krste vlastnými ústami alebo ústami krstného otca a krstnej
matky slávnostne zrieka satana, jeho pokušení a skutkov a volí si Ježiša Krista za svojho
Učiteľa a najvyššieho Pána a z lásky ho poslúcha ako služobník. A toto sa naozaj stáva aj v
tejto úcte: kresťan sa zrieka zlého ducha, sveta, hriechu a seba samého a celý sa daruje
Ježišovi Kristovi skrze Máriu.
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V krste sa nikto nedáva Ježišovi skrze Máriu, aspoň nie vyslovene, ani nedáva Pánovi zásluhy
svojich dobrých skutkov. Aj po krste je kresťan celkom slobodný v tom, či má privlastniť zásluhy
dobrých skutkov iným alebo či si ich má ponechať pre seba. V tejto úcte sa však veriaci kresťan
výslovne darúva nášmu Pánovi skrze Máriu a jemu zasväcuje celú svoju činnosť.

Z traktátu O pravej úcte k blahoslavenej Panne od svätého Ľudovíta M. Grigniona de Montfort,
presbytera
(Nm. 120-121, 125-126: Oeuvres completes, Seuil, Paris 1966, 562-563. 566-567)
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