Slovensky
4. Adventná nedeľa B
Toto hovorí Pán:
Bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal;
vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov.
(2 Sam 7,9.11)
Prvé čítanie

2. kniha Samuelova 7,1-5.8b-12.14a.-16

Dávid býval vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých
nepriateľov. Tu povedal kráľ prorokovi Nátanovi: "Pozri, ja bývam v dome z
cédrov a archa Božia stojí pod stanmi."
Nátan odpovedal kráľovi: "Všetko, čo máš na srdci, urob, Pán je s tebou."
V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: "Choď a povedz môjmu služobníkovi
Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Ja
som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol
som s tebou pri všetkom, čo si podnikal; pred tvojimi očami som vyhubil
všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší
na zemi. Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude
bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi, v
dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Oslobodím ťa
od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám
vybuduje dom. A až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim
otcom, ustanovím ti potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním
jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.
Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou na veky, tvoj trón bude
upevnený navždy."

Druhé čítanie

List Rimanom 16,25-27

Bratia a sestry, Boh má moc utvrdiť vás v duchu blahozvesti o Ježišovi Kristovi,
ktorú ja hlásam. V nej je zjavené tajomstvo, ktoré bolo od vekov ukryté, ale
teraz prorockými spismi na rozkaz večného Boha bolo odhalené a oznámené
všetkým národom, aby ho s vierou prijali.
Tomu, jedine múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista sláva naveky.

Evanjelium

Lukáš 1,26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne
zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozef. A meno panny bolo Mária.
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Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad
tými slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená ten pozdrav.
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš
syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.
Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým
rodom a jeho Kráľovstvu nebude konca."
Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"
Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.
A preto tvoje dieťa bude sväté, bude sa volať Synom Božím. Aj Alžbeta, tvoja
príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je
neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."
Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
Anjel sa potom vzdialil.

Na zamyslenie
Naše bežné myslenie sotva pripustí, že táto veľmi dôležitá udalosť, keď sa Boh stane
človekom, je zvestovaná nenápadným spôsobom jednoduchej žene. Podrobnosti o návšteve
Božieho posla u Márie, v tomto texte hľadáme zbytočne. Čo však môžeme cítiť, keď sa
pozornejšie zahĺbime do tohoto textu, je to, ako sa v tomto stretnutí navzájom dotýkajú nebo a
zem.
Na jednej strane patrí Mária medzi veľké biblické ženy ako Sára, Rebeka, Ráchel, Hana a
napokon aj jej sesternica Alžbeta, v životoch ktorých sa vždy ukázalo, že pre Boha nie je nič
nemožné. Prežívajúc raz nádej a raz pochybnosť, počali ich očakávané a vyprosené deti. Cez
každú z nich daruje Boh príkladným spôsobom pre celý národ nádej, novú budúcnosť a
prisľúbenie.
Na druhej strane ide u Márie o úplne iný spôsob poslania. V jej centre nie je túžba po
dlhoočakávanom dieťati, ale je to "áno" pre niečo úplne nové, ktoré nečakane vstúpi do jej
života a zmení úplne jej životné plány. V nej sa má naplniť prisľúbenie, ktoré dal Boh kráľovi
Dávidovi. V nej sa má zavŕšiť Božia spása človeka, ktorú už nič iné nemôže prekaziť. Meno
prisľúbeného dieťaťa (Ježiš) a jeho postavenie (Syn Najvyššieho) označujú ho ako už dávno
očakávaného Mesiáša. Táto neočakávaná a nepochopiteľná udalosť vyvolá v Márii najprv
preľaknutie, zaskočenie a neistotu ("Ako sa to má stať…"). No potom prichádza viera, dôvera a
prijatie Božieho plánu spásy.
Na to, aby sa vyplnilo Jeho prisľúbenie, Boh nepotrebuje vidieť vonkajšie ľudské prostriedky
moci a silné stránky. On potrebuje počuť len toto bezpodmienečné "áno" človeka, ktorého si
vyvolil pre túto úlohu. Až Máriin vyjadrený súhlas umožňuje, že Boh sa stane človekom, aby
žil medzi nami a priniesol všetkým ľuďom spásu. Tým je zároveň vyjadrený aj jeden dôležitý
aspekt v dejinách medzi Bohom a človekom, ktorý sa často prehliada: bez súhlasu človeka
zostáva Boh, Všemohúci Boh a Pán, bezmocný. Boh, ktorý daroval človeku absolútnu
slobodu, rešpektuje dôsledky jeho rozhodnutia. Boh rešpektuje "nie", vyslovené človekom.
Spôsob, akým sa Boh prihovára k nám, je rozličný. Isté je však, že aj Boh nás navštevuje v
situáciách, ktoré narúšajú naše predstavy a plány. Tak ako Mária, aj my sa môžeme zľaknúť,
môžeme cítiť neistotu, strach a možno aj sklamanie. Keď sa však nad Jeho pozvaním naozaj
zamyslíme a prebojujeme sa až k tomu, že povieme naše úprimné "áno", tejto výzve života, tak
potom Boh môže nechať v nás rásť niečo nové. V bezmocnosti narodeného Ježiša môžeme aj
my prežiť Božiu moc a veľkosť, len vtedy, keď aj my úplne vložíme svoju bezmocnosť a
neschopnosť do Božích rúk.
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