3. Správca Božieho tajomstva
Anjel navštívil Jozefa
Boh nás obdaril ďalším krásnym dňom. Je to prvý darček, aký sme dnes dostali. Po
prvé: otvorili sme oči, po druhé: vstali sme zdraví z postele, a po tretie: mohli sme vyjsť z domu,
aby sme chválili Boha a spravili ďalší krok k Narodeniu Pána.
Ten, ktorý nás najviac obdarúva a to každučký deň, je Boh. Boh od stvorenia sveta túžil
dať ľuďom všetko len to najlepšie. Chcel, aby bol človek šťastný, aby nemusel trpieť a ani
zomierať. Ale ľudia všetko pokazili, lebo chceli žiť podľa seba a nie podľa Boha.
Na začiatku, keď človek dostal od Boha výnimočný dar života stráveného v raji s
Bohom, človek ho odmietol. Povedal Bohu: „NIE! Budem žiť tak, ako sa mne páči. Keď
milované dieťa veľmi neposlúcha, dostane trest, ale to neznamená, že ho rodičia prestanú
milovať. Trest slúži na to, aby pomohol dieťaťu zmeniť sa. Tak to bolo aj v raji po prvom
hriechu, po neposlušnosti, po spáchaní hriechu prvými ľuďmi. Boh už vtedy prisľúbil, že pošle
pomoc z neba. Sľúbil, že satan bude porazený, že prehrá vo vojne o človeka.
Boh povedal satanovi: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím
potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.” (Gn 3,15). Potomok
nevesty zasadí satanovi takú ranu, ktorá rozhodne o jeho porážke. O akú nevestu ide a o akého
potomka? Nevestou je Mária a Pán Ježiš je jej potomkom, jej dieťaťom. Storočia plynuli a Boh
často pripomínal ľuďom cez prorokov svoje prisľúbenie. Izraeliti pozorne počúvali, vedeli, že
spomedzi nich si Boh vyberie matku pre svojho Syna. Mal taký plán. Ale čo s otcom? Určite
ste si všimli, že sa tam nič nehovorí o mužovi. Je to tak, ale to neznamená, že nebol. Boh vybral
pre Máriu muža a pestúna pre svojho Syna. Dávid bol predkom Jozefa, preto hovoríme, že
pestún Pána Ježiša pochádzal z kráľovského rodu.
Jozef spoznal svoju budúcu manželku v Nazarete. Bola to krásna veľmi mladá dievčina. Mala
možno dvanásť, možno štrnásť rokov. Kedysi sa dievčatám v tomto veku vyberal manžel.
Jozefa vybral Márii samotný Boh. Keď Jozef pochopil Boží plán, keď sa dozvedel, že Mária
čaká dieťa, nevedel, o čo ide, nechápal to. Nebol si istý, či to zvládne. Bál sa, či bude mať dosť
síl a odvahy. Dokonca sa chcel – akoby sme to dnes povedali – rozísť s Máriou, “prepustiť ju”
– ako hovorí evanjelium. Avšak vtedy poslal Boh k nemu anjela. Anjel povedal: „Jozef, syn
Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého.” (Mt 1,20) Bolo to veľmi náročné, ale Jozef, muž veriaci, spoznal, že Boh má pre
neho určenú nejakú zvláštnu úlohu. Jozef veľmi miloval Máriu. Nechcel sa s ňou rozísť. Chcel
s ňou byť, hoci povedala, že túži patriť iba Bohu. Súhlasil, rešpektoval jej rozhodnutie.
Otázky:
1. Kde a kedy prvýkrát Boh predpovedal príchod Mesiáša, Spasiteľa?
2. Ako sa volá krajina, v ktorej leží Nazaret?
3. Ako inak voláme prvé prisľúbenie z raja o príchode Spasiteľa na svet?
Úlohy:
4. Podeľ sa s úsmevom, dobrým slovom, priateľským gestom s tými, ktorých dnes stretneš.
Urob dobrý skutok.
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