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Izraz veselja
Evangelij po Luku 1,39–45
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!«
Ostala berila: Mihej 5,1–4; Psalm 80,2–4.15–16.18–19;
Pismo Hebrejcem 10,5–10.

LECTIO:
Angel Gabriel je prinesel Mariji presenetljivo novico o nosečnosti njene
sorodnice Elizabete (Evangelij po Luku 1,36). Takoj se je odpravila, da jo obišče.
Tudi sama je prinašala neverjetno novico.
Pri mnogih Božjih napovedih in dejanjih se dogaja, da udeleženci le počasi
doumevajo njihov polni pomen. Abrahamova žena Sara se je smejala, ko je slišala,
da naj bi na stara leta postala mati (Prva Mojzesova knjiga 18,12). Elizabetin mož
Zaharija je dvomil in ostal nem med vso ženino nosečnostjo (Evangelij po Luku
1,18–20). Marija je ne glede na svoje dvome in strahove preprosto sprejela Božjo
voljo: »Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Evangelij po
Luku 1,38)
Marija je zaklicala svoj pozdrav Elizabeti in tedaj se je zgodilo nekaj nenavadnega.
Otrok v Elizabetinem trebuhu je poskočil. Verjetno je bila tedaj že navajena na
otrokovo premikanje. A ta gib je prišel od Svetega Duha. In Elizabeta, napolnjena
z njim, »prepozna« in razglasi Marijo za Gospodovo mater ter jo blagoslovi v tej
vlogi.
Ta kratki odlomek se pogosto imenuje »Obiskanje«. Ni samo Marija obiskala
Elizabete, ampak je tudi Jezus prvič obiskal »svoje ljudstvo«. Janez, skrit v
Elizabetinem trebuhu, v Jezusu prepozna Mesija in od samega veselja poskoči.
Kako čudovito srečanje je to moralo biti za obe noseči materi in za otroka, ki
sta ju nosili. Kakšna spodbuda za obe! Marijina vera je bila silno okrepljena. Ko
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Elizabeta blagoslovi Marijo, v njenih besedah odmeva sporočilo angela Gabriela
(Evangelij po Luku 1,28.30–33).

MEDITATIO:
Pomisli, kako se je morala Marija počutiti pred in po obisku pri sorodnici
Elizabeti. Na eni strani je čudovita novica o Elizabetini nosečnosti po dolgih letih
jalovosti. A kako naj bi se Elizabeta, žena duhovnika Zaharija, odzvala na Marijino
novico? Ji bo verjela ali se je bo začela izogibati?
Izpolnjena s Svetim Duhom je Elizabeta spregovorila in potrdila Marijo kot
mater dolgo pričavovanega Mesija. Kako se je počutila Marija ob teh besedah? To
razkrivajo vrstice, ki sledijo današnjemu odlomku (Evangelij po Luku 1,46–56).
Pomisli na vlogo Svetega Duha, ki je vodil Elizabeto in Marijo. Si že občutil
vodstvo Svetega Duha? Česa se spominjaš v zvezi s temi dogodki?

ORATIO:
Psalm 80 je srčna prošnja Bogu, da bi obnovil izraelsko ljudstvo. Pridruži se
psalmistu in kliči pravičnega Pastirja (Boga), naj reši ljudi, ki jih poznaš in ki so
daleč od njega.
Prosi Boga, naj obrne k sebi otrdela srca ljudi v tvoji domovini. Včasih tudi
naša srca potrebujejo nekaj takšnega omehčanja. Bog nam je obljubil, da bo naša
kamnita srca nadomestil s srcem iz mesa (Ezekiel 11,19).
Prosi Boga, da boš prepoznal vodstvo Svetega Duha, pa tudi za vero in pogum,
da boš poslušen njegovemu šepetu.

CONTEMPLATIO:
Bog je pogosto predstavljen kot pastir. Premišljuj, kako Bog kot dobri pastir vodi
tvoje življenje, in nato, kako vodi celotne narode, kadar mu to dovolijo.
Poglobi se v Jezusov naziv »Knez miru«.
Mihejeva prerokba je bila izrečena sedemsto let pred Jezusovim rojstvom. Ni bil
edini, ki je prerokoval o tem. Približno sto petdeset let pozneje ga je napovedal tudi
Jeremija. Njegove besede smo brali pred tremi tedni (Jeremija 33,14–16). Razmisli
o Mihejevi prerokbi. Kaj ti pomeni?
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