Nepoškvrnené počatie P. Márie 2020
AI Určite každý z nás stál už niekedy pred nejakou ťažšou životnou
úlohou. Možno sa nám v takejto chvíli dostalo od niekoho z našich
veriacich priateľov povzbudenie, že, ak je taká úloha skutočne dobrá,
a ak sme to naozaj my, kto sme k jej vykonanie povolaní, tak nám Boh
už od samého začiatku k tomu ponúka tiež svoju pomoc. Zároveň tiež
platí, že čím väčšia úloha pred človekom stojí, tým väčšia a silnejšia
táto pomoc Božia musí byť. Lebo čím náročnejšia je úloha, tým
silnejšie je pokušenie od nej utiecť; čím je väčšia, tým rastie aj
nebezpečenstvo, že jeho naplnenie človek nejako pokazí. A niet divu.
Veď ten zlý, ktorý sa od úsvitu dejín pokúša ovládnuť ľudské srdcia
narušené hriechom, sa predsa všetkými možnými spôsobmi snaží
zabrániť ľuďom konať dobro, pretože vie, že v ňom na svet vždy
prichádza kúsok samotného Boha. A pretože Boh o tejto diablovej
snahe vie a zároveň chce na svet prichádzať skrze dobro ľudí, ponúka
ľuďom svoju pomoc už od samého začiatku.
KE Nepoškvrnené Počatie Panny Márie je práve najvýraznejším
príkladom tejto Božej pomoci vyjadrené slovami anjela: "Milosti plná".
DI 8. decembra slávi celá západná cirkev slávnosť Panny Márie
počatej bez poškvrny dedičného /dnes sa viac používa termín
prvotného/ hriechu. Mnoho veriacich sa domnieva, že nepoškvrnené
počatie sa týka spôsobu, ako Panna Mária počala Ježiša. To je však
omyl - jedná sa tu o spôsob, ako sama Panna Mária bola počatá. Preto
sa tiež Nepoškvrnené počatie oslavuje práve 9 mesiacov pred
sviatkom Narodenia Panny Márie, ktoré si pripomíname 8. septembra.
Učenie Cirkvi o nepoškvrnenom počatí je výsledkom mnohých storočí
vývoja, počas ktorých stále rástlo pochopenie úlohy Panny Márie v
dejinách spásy.
PAR Už Otcovia prvých storočí rozvíjajú teológiu Márie ako novej Evy.
Približne začiatkom piateho storočia sa začína, najmä zásluhou sv.
Augustína (430), presnejšie formovať náuka o dedičnom /prvotnom/
hriechu. Samozrejme si teológovia hneď potom začali klásť otázku,
ako tomu bolo s dedičným hriechom u Márie. Bola mu tiež podrobená?

Františkán bl. Ján Duns Scotus učil, že Mária podľa neho vďaka
svojmu prirodzenému pôvodu podliehala zákonu hriechu ako každý
iný človek. Aj ona potrebovala vykúpenie, rovnako ako všetky ostatné
Adamove deti. Zvláštnym Božím zásahom bola však uchránená
poškvrny hriechu, takže vstúpila do života už v stave milosti. Preto
milosti plná. Aj ona bola Kristom vykúpená, ale dokonalejším
spôsobom ako ostatní ľudia, pretože ona bola od hriechu oslobodená
už dopredu, zatiaľ čo ostatní sú zbavovaní zranenia už existujúceho.
Tento spôsob vykúpenia je jedinečnou výsadou, ktorú Boh udelil ako
nezaslúžený dar iba Márii, pretože sa mala stať matkou Vykupiteľa.
MY Aby sme pochopili toto tajomstvo, použijeme prirovnanie:
Predstavme si človeka, ktorý spadne do hlbokej jamy. Niekto iný ide
okolo a vytiahne ho z jamy von. Onen človek bol zachránený
(tj."spasený") z jamy. Predstavme si potom, že ide okolo, dajme tomu,
iná žena. Aj ona má už už spadnúť do jamy, avšak práve vtedy ju
niekto iný zachytí, takže do jamy nespadne. Aj ona bola zachránená
z jamy, ale evidentne lepším spôsobom: nebola z jamy iba následne
vytiahnutá, ale niekto zabránil, aby do nej vôbec spadla a pádom sa
zranila. Tohto prirovnanie kresťania už po stáročia užívajú, aby sa
pokúsili vysvetliť spôsob, akým bola Mária zachránená Kristom. Tým,
že prijala Kristovu milosť pri svojom počatí, dostalo sa jej tejto milosti
predtým, než by sa mohla poškvrniť dedičným hriechom a vinou.
ADE Je len jedna skutočnosť, ktorá človeku skutočne ničí život –
hriech. Dnešný sviatok nám ukazuje, že Boh nám chce všemožne
pomáhať, aby sme sa z otroctva hriechu vymanili. Je to namáhavá
práca. Dáva nám na to celý život. Dáva nám k tomu všetky prostriedky
a príhovor duchovnej matky Márie ešte navrch. Využívajme tieto
prostriedky a známosti, aby sme mohli byť aj my spasení. Amen.

