. 

Blagoslovljena med Ženami
Evangelij po Luku 1,39–56
39
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na
Judovem. 40 Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. 41 Ko je Elizabeta
zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je
postala polna Svetega Duha 42 in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti
med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! 43 Od kod meni to, da pride k meni
mati mojega Gospoda? 44 Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je
dete v mojem telesu od radosti zganilo. 45 Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo,
kar ji je povedal Gospod!«
46
In Marija je rekla:
47
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,
48
kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,
49
kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.
50
Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo.
51
Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.
52
Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke.
53
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
54
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,
55
kakor je govoril našim očetom:
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«
56
Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
Ostala berila: Razodetje 11,19; 12,1–6.10; Psalm 45,10–12.16;
Prvo pismo Korinčanom 15,20–26.
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Božjem načrtu za njeno življenje. Sprejela je veliko čast, da bo mati Božjemu Sinu,
čeprav bo pri številnih ljudeh obveljala za nezakonsko mater.
Odlomek se začne z Marijinim obiskom pri sorodnici Elizabeti, ki je po dolgih
letih, ko ni mogla zanositi, zdaj v šestem mesecu nosečnosti, čeprav sta oba z
možem že prekoračila starost, ko bi lahko imela otroke.
Ko je prispela k njej v hišo, je Marija zaklicala v pozdrav. Elizabeta zasliši njen
glas in začuti, kako se otrok v njej premakne. Napolni jo Sveti Duh in Marijo počasti
z nazivom »Mati mojega Gospoda«, s čimer potrdi besede angela Gabriela. Pohvali
Marijino vero, ker je verjela Gospodovemu sporočilu. Spozna, da je premikanje
njenega otroka, ki bo zrastel v Janeza Krstnika, poskakovanje od veselja zaradi
prisotnosti Božjega Sina v Marijinem telesu. Kako čudovit preroški trenutek!
Marija odgovori s prekipevajočo hvalnico, ki poveličuje Božjo zvestobo in
usmiljenje. Najprej se zahvali Bogu, ker jo je izbral za to veliko čast. Potem slavi
Božjo osvoboditev revnih in nemočnih ter izpolnitev dolgo pričakovane zavezne
obljube Abrahamu. V Marijini pesmi odzvanjajo besede Anine molitve iz Prve
Samuelove knjige 2,1–10 in vzkliki starozaveznih mesijanskih prerokb.
V Božjem odrešenjskem načrtu je bilo Mariji podarjeno posebno mesto.
Katoliško izročilo uči, da je kmalu po Jezusovi smrti tudi Marija odšla za njim v
nebesa, čeprav Nova zaveza tega ne omenja. Vendar pa vsi zares verni kristjani
živijo v resničnem upanju in pričakovanju, da bodo tudi sami nekega dne za vso
večnost pridruženi Bogu v nebesih.

MEDITATIO:
Kaj nam to besedilo odkrije o Marijinem in Elizabetinem odnosu z Bogom?
Premisli, kako je Marija odgovorila Bogu. Česa se lahko iz tega naučimo in kaj
lahko prenesemo v svoje življenje?

ORATIO:
Večkrat v tem tednu preberi to hvalnico. Naj ti po njej spregovori Sveti Duh;
nato odgovori Bogu v molitvi. Daruj Bogu svoje lastne besede v zahvalo za vse, kar
je storil v tvojem življenju.

CONTEMPLATIO:
LECTIO:
Cerkev je izbrala to mogočno besedilo za praznovanje Marijinega vnebovzetja.
Opisani dogodki se odvijajo kmalu zatem, ko je angel Gabriel povedal Mariji o
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Vzemi del te pesmi in ga vsrkaj vase. Poskusi se ga naučiti, da bo vedno v tvojem
srcu, v tvojem duhu in v tvojem molitvenem življenju. Prosi Svetega Duha, naj ti
pri tem pomaga.
Vzemi si čas in občuduj izpolnitev Božjega odrešilnega načrta.
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