Slovensko
4. adventna nedelja B
Tako govorí Gospod: Bil sem s teboj
kjer koli si hodil. Naklônil ti bom mir
pred vsemi tvojimi sovražniki. (2 Sam 7,9.11)
Prvo berilo

2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

Ko je kralj David prebival v svoji hiši in mu je Gospod naklonil mir pred vsemi
njegovimi sovražniki naokrog, je kralj rekel preroku Natánu: "Glej vendar, jaz
stanujem v cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala."
Natán je rekel kralju: "Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s
teboj!" A še tisto noč je Natánu prišla Gospodova beseda, rekoč: "Pojdi in povej
mojemu služabniku Davidu: Tako govorí Gospod: Mi boš mar ti zidal hišo za
stanovanje? Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu
ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse
tvoje sovražnike. Narédil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na
zemlji. Dolóčil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasádil vanj, da bo
prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več
stiskali kakor nekdaj, od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo
Izraela. Naklônil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja,
da ti bo Gospod narédil hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim
očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom
utŕdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje
kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke."

Drugo berilo

Rimljanom 16,25-27

Bratje in sestre, njemu, ki vas more po mojem evangeliju in po oznanjevanju
Jezusa Kristusa utrditi – v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana
skozi večne čase, a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena
v preroških Pismih vsem narodom, da bi bili poslušni veri – Bogu, ki je edini
moder, po Jezusu Kristusu slava na veke. Amen.

Evangelij

Luka 1,26-38

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici,
zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo
ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: "Pozdravljena, milosti polna, Gospod
Vienna International Religious Centre

www.virc.at

je s teboj!" Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je
to. Angel ji je rekel: "Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej,
spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval
bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca." Marija pa je
rekla angelu: "Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?" Angel ji je
odgovóril: "Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se
bo tudi Sveto, ki bo rojêno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica
Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali
nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče." Marija pa je rekla: "Glej, dekla
sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!" In angel je šel od nje.

V razmislek
Morda nam je danes težko razumeti, da naj bi bil tako pomemben dogodek kot je
učlovečenje Boga, razodet preprosti ženi iz ljudstva na tako neopazen način. Podrobnosti
o obisku Božjega sela pri Mariji v tem besedilu iščemo zaman. Če pa se prepustimo
samemu besedilu, lahko začutimo, kako se ob tem srečanju dotakneta nebo in zemlja.
Marija je po eni strani ena izmed velikih svetopisemskih žena (poleg Sare, Rebeke, Rahele,
Hane in navsezadnje tudi njene sestrične Elizabete), iz njihovih zgodb pa lahko vidimo,
da pri Bogu ni nič nemogoče. V upu in obupu so z molitvijo izprosile in pričakovale svoje
otroke. Po vsakem izmed njih pa je Bog vsemu ljudstvu daroval upanje, prihodnost in
obljubo.
Po drugi strani pa gre pri Mariji za neko čisto drugo vrsto poklicanosti. Bistvo ni dolgo
pričakovani otrok, temveč privolitev nečemu popolnoma novemu, ki se pojavi popolnoma
nepričakovano v njenem življenju in prekriža njene življenjske načrte. V njej naj bi se
uresničila obljuba, ki jo je dal Bog Davidu, po kateri naj bi se Božja obljuba odrešitve
dokončno in zagotovo uresničila. Ime napovedanega otroka (Jezus) in njegov naziv (Sin
najvišjega) sta znamenje od nekdaj napovedanega Odrešenika. Nekaj popolnoma
nepričakovanega in nerazumljivega Marijo sprva prestraši in vznemiri ("Kako naj se to
zgodi…"), nato pa jo napolni z vero, zaupanjem in s pritrditvijo Božjemu odrešitvenemu
načrtu.
Da izpolni svojo obljubo, se Bog ne potrebuje posluževati zunanjih, človeških sredstev
moči. Vsekakor pa potrebuje pritrditev človeka, ki ga je izbral za to nalogo. Šele Marijina
pritrditev je omogočila, da je postal Božji sin človek, da živi med nami in da daje
odrešenje vsem ljudem. Tu pride do izraza bistveni vidik odnosa med Bogom in
človekom, ki je vse prevečkrat spregledan – če ni človekove pritrditve je Bog, vsemogočni
Gospodar nad nemogočim, brez moči. Bog, ki je dal človeku svobodo odločanja, spoštuje
posledice svoje odločitve. Preko človekove zavrnitve ne more in ne želi iti.
Načini, kako lahko postane Bog v vsakem izmed nas človek, so različni. Zagotovo pa je,
da nam Bog zaupa vedno znova situacije, ki prekrižajo naše predstave in načrte. Kot
Marija, lahko tudi mi občutimo strah, negotovost in morda tudi razočaranje. Če pa se s
tem resnično soočimo, če se lahko dokopljemo do iskrene pritrditve življenjskim izzivom,
ko nam pridejo na pot, lahko Bog ustvarja novo. V nebogljenosti Jezusovega rojstva lahko,
če vanj položimo svojo nemoč, nebogljenost in našo pripravljenost, prepoznamo dejansko
Božjo moč in veličino.
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