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Že klije
Iz Lukovega evangelija 1,26-38
V šestem mesecu pa je bil angel Gabrijel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje
Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime
Marija. In stopil je k njej in ji rekel: »Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh
besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj ta pozdrav pomeni. Angel ji je rekel: »Ne boj
se, Marija, zakaj milost si našla pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime
Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in
bo vladal v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla
angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo
prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila; in zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Sin božji. In
glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki
se imenuje nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.« Marija je rekla: »Glej, dekla sem
Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
… da bi skrbel za kal novega življenja, njegovo Besedo v tebi, družini, bratstvu …
↻ Evangelij nam pripoveduje o angelovem begu iz templja, iz svetega in religioznega prostora,
v hišo v majhni poganski Galileji, v prostor, ki je brezbožen in nečist. Tu najde razpoložljivost,
ki je nemogoča za človeka Postave. Svoboda mlade žene, zaročene z možem po imenu Jožef,
da je verovala Besedi in se pustila presenetiti Božji ljubezni, ki presega človeški način gledanja.
Gospod je s teboj. Ime Boga torej nakazuje bližino. Marija je vedela, da se je Bog s tem imenom
razodel izraelskim očetom – Jakobu (prim. 1 Mz 28,15) in Mojzesu (prim. 2 Mz 3,12). Oni so
bili moški. Ona pa je bila ženska in po postavi ni bila vredna, da bi se lahko približala Svetemu.
Toda Postava je prišla do svoje dopolnitve, nastopil je čas, v katerem nam bo razodet njen
pomen. Marija, ki jo je pokril plašč Svetega Duha in ki jo je razvnel ogenj Ljubezni, postane nov
goreči grm, iz katerega bomo zaslišali Gospodov glas v joku Otroka. Ko bo odrasel, bo ta otrok
ohranil navado, da bo raje obiskoval hiše kot pa svete prostore, saj bo tam lahko govoril in
našel koga, ki bo pripravljen poslušati. Tako je storil v Kafarnaumu, že na samem začetku
svojega poslanstva – prišel je iz shodnice in vstopil v hišo (prim. Mr 1,29).
↻ Marija je našla milost pri Bogu in Bog je našel dom pri Mariji. To, kar se zgodi v njej, je čudež
Sina, ki povrne celemu človeštvu dar sinovstva, ki je bilo izgubljeno zaradi greha. V Mariji se
utelesi hrepenenje, ki je obstajalo že v Adamovem srcu. Želja, da bi se ponovno lahko
sprehajali z Bogom, kakor prijatelj s prijateljem, ob večernem vetriču (prim. 1 Mz 3,8). Tista
roža, ki se je razcvetela v njenem naročju, nam je ponovno vrnila objem Tistega, čigar obraz
smo pozabili. Najvišji je Oče. Oče naš. Mariji angel podeli nalogo, da poimenuje tega otroka.
Daj mu ime Jezus, kar pomeni Bog rešuje. Česa? Ponosa in ošabnosti, iluzije, da smo sami sebi
dovolj, načina življenja, kot bi bile sirote, tesnobe, da bi se morali iz težav izkopati sami,
osamljenosti in sovraštva, strahu pred življenjem in smrtjo in upiranja temu, da bi se podarjali
in delili.
↻ Maria je v dialogu z angelom. Razume, da ta Beseda prihaja od Boga in jo želi bolje spoznati.
Nebeška mati, ki je mojstrica v razločevanju duhov, nam kaže, kako se spoprijateljiti z
evangelijem in kako vstopiti v globlje razumevanje Božje volje. Ne smemo se bati postavljati
vprašanj. A da bi dobili odgovor, je pomembno postavljati prava vprašanja. Marijin dvom ni v
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zvezi z možnostjo Boga, da drži svojo besedo. On je velik, je Gospod življenja. Marija se
sprašuje, kako bo Bog uresničil svojo obljubo. Upravičeno vprašanje, saj je Marija neposredno
vpletena. Je zaročena, a še ne živi pri svojem možu. Torej: Kako je to mogoče? Angel ji
razodene skrivnost enega Boga, ki pa ni edini – je Oče, Sin in Sveti Duh. To občestvo treh
božanskih oseb je življenje, ki se naseli vanjo in preko nje v srce našega človeštva. Marija
začenja zaznavati, da lahko to občestvo uresniči to, kar je nemogoče.
↻ Marija se izroči oznanilu, ki ga je prejela s polnim in radostnim »Zgodi se mi«. Kot prva
služabnica Besede ponudi Svetemu Duhu svojo polno razpoložljivost, da začne živeti tako
obliko občestvenega življenja, kakršno ji je bilo izlito v naročje. Telo noseče žene se začne
spreminjati odznotraj. Naročje je poslušno prostoru, kakršnega novo življenje potrebuje. Telo
Matere in vseh mater postane za nas viden zakrament tega, kar se zgodi v srcu, v glavi in v
poklicanosti, ko sprejmemo Božjo Besedo. Življenje dobi podobo Besede, v katero verujemo.
Bog, v katerega verujemo, se razodeva skozi obliko naših življenj. Če je naše življenje majhno,
povprečno, zaprto, ozko, potem bo posledično tak tudi bog, v kakršnega mi verujemo in ga
oznanjujemo. Če pa živimo odprto, rodovitno življenje in ga delimo z drugimi, pa to kaže na
Boga, ki presega vse. To je Najvišji, Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. O kakšnem Bogu torej
govori podoba našega življenja in naših cerkvenih institucij?

