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Marija - uzviðen primjer
u åivotu Kristovih uðenika

Struðni ðlanak

Yjerai Zivot, neznatnost u velikim stvarima i veliðina u svakodnevnom åivotu
u Mariji su tako skladno objedinjeni.

viðe puta u svojoj dvotisuéljetnoj povijesti crkva se suoðava s brojnim pita-
njima i novim izazovima. zato i ne ðudi da ée, bilo kao zajednica ili pak mnogi
pojedinci unutar Crkve, viðe puta postavljati pitanje - ðto nam je ðiniti? prisje-
éajuéi se pitanja apostola - ito nam je ðiniti, braóo i sesfre (usp. Dj 2,37), mnogih
svetaca kroz povijest medu kojima spominjemo sv. Franju i njegovo pitanje Gos-
podinu - Gospodine, ito hoóeö da uðinim?,vjerujem da se i mi nalazimo u sliðnim
traåenjima i pitanjima. Danas åelimo odgovor na ovakva pitanja traäitipogledom
usmjerenim prema Mariji, koja je - otvorenoðéu i spremnoðóu na suradnju s Bo-
gom - ðitavoj Crkvi uzviðen primjer nasljedovanja.

cjelokupna povijest spasenja svjedoði o ðinjenici da Bog raðuna na ðovjeka od-
nosno na njegovu suradnju. Promatrajuéi Zivote svetaca vidimo razliðitije naðine
BoLjega djelovanja i moåemo spoznati 5to sve Bog ðini od osoba koje mu se daju
na raspolagan)e.Zato i ne ðudi ðtoje na pragu treóega tisuóljeéa papa Ivan pavao

II. pozvao da zastajemo nad njihovim äivotima i otkrivamo öto sve Bog ðini u nji-
ma i po njima. u veoma ðirokoj lepezi onih koji su spremno odgovorili na Bozji
poziv posebno mjesto zauzimaMarija. crkva, promatrajuói lik Marijin, a to ée biti
posebno istaknuto u tekstu II. vatikanskog sabora Lumen gentium,dvije temeljne
odrednice: Marija je majka Isusova, ali isto tako ona je primjer i uzor. Marija na
neki naðin stoji iza nas jer je poðetak, jer je svojevrsni arhetip Crkve. Ali isto tako
ona je za nas primjer koji nas poziva na nasljedovanje. Koliko je Marijina uloga
prepoznata i koliko su joj se vjernici kroz ðitavu povijest Crkve utjecali, govore
brojna hodoðasniðka mjesta, nebrojene crkve i oltari podignuti njoj u ðast. ona
Zivi u vjerniðkoj memoriji.

u ovom izlaganju neéemo u prvom redu promatrati Mariju kao onu kojoj se
crkva vjekovima utjeðe, veé u njoj gledamo uzor, primjer za nasljedovanje. pri-
tom, vjerujem, nije potrebno isticati da se ne radi o poticaju na puko imitiranje
njezinaLivota. Nasljedovanje Marije za nas je pozivna dublje promatranje njezina
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Livota upravo vjerniðkim oðima. Govoreói o Mariji pod ovim vidom,Ivan Pavao

II. u enciklici Redemptoris mater kaåe da vjernici "u njezinoj vjeÅ traLe potporu

za svoju vjeru"r, u njezinoj otvorenosti prema Bogu oblik svoje suradnje s Bogom,

u njezinoj ðovjeðnosti nadahnuée za vlastitu ðovjeðnost, a u njezinu majðinstvu

oblikuju svoje vlastito, doista majðinsko srce prema svim ljudima.

Zahvatom u Marijin áivot, Bog se na jedan novi naðin otkriva ðovjeku. Kako

é.ercêi negdaðnji milanski kardinal Tettamanzi - Vjerovati da se Isus'rodio od

Djevice Marije'znaði tvrditi da nije viöe ðovjek taj koji ðini neðto uz pomoé Boåju.

Sâm Bogje taj koji nastupa i donosi stvarateljsko djelovønje koje se oznaðuje kao

'novo radanjei Bog se, po tomu nastupu, ðini 'zaruënikom' svoga stvorenja. Bog
traäi ðovjeka ne samo zato da bi mu neðto darovao, nego da bi mu darovao sebe

sâma u radosnoj intimnosti zajedniðWa.2

Svjesni smo da misterij Boù:jegzal'nata i Marijina odaziva nije moguée u pot-
punosti shvatiti kao ni cjelovito predoðiti. Zato bih izdvojila nekoliko naglasaka

koje smatram vaZnim u Zivotu Marijinom.

Evo sluZbenice Gospodnje! Marija - neznatna sluZbenica

Poðetak govora o Mariji u Bibliji je usko povezan s govorom o milosti. Andeo,

prigodom pozdrava ne kaZe Mariji - Zdravo, Marijo veé Zdravo, milosti puna. A
Marija, kako Luka biljeåi, "na tu se rijeð smete i stade razmiðljati kakav bi to bio

pozdrav" (Lk 1,29). Veé od samoga poðetka o Mariji se govori kao onoj koja je

miloðéu ispunjena. U nastavku evandelist biljeåi: "Ne boj se, Marijo! Ta naðla si

milost u Bogd' (Lk 1,30). Marija je miloðéu ispunjena i milost je najdublji temelj

njezina identiteta. To da je Marija puna milosti, kako ée reéi J. Ratzinger, znaëi da

je ona kao ljudsko biée u potpunosti otvorena, u potpunost spremna da se odvaå-

no i bez pridråavanja izruði Bogu, u Boäje ruke bez straha za vlastitu sudbinu.3

Odnos ðovjeka i Boga ne moäe se zamisliti, a niti ostvariti bez milosti. Milost je

teren, prostor u kojem ðovjek-stvorenje moZe susresti svoga Stvoritelja. Odgovor

koji ðovjek moäe dati na milost BoZju sastoji se u prepoznavanju BoZje ispruåene

ruke prema ðovjeku kao milosti, neðega ðime je ðovjek obdaren, neðto ðto on pri-
ma kao dar. Zaðto je vaäno prepoznati u Boåjem djelovanju Prema ðovjeku uPravo

milosno djelovanje? DoZivljaj milosti je veoma vailan ier nam govori o tome da

nije u prvom planu rijeð o zasluzi, da se ne radi o raðunici ili trgovini. Marija je

svjesna da je sve ono ðto se dogada veliko milosno djelovanje, da je to Boåje djelo

i zato klikée : " .-velika mi djela uðini Svesilni!' (Lk 1,49).

t Ivan Pavao II., Redemptoris mater - Otkupiteljeva Majka, KS, Zagreb 1987,&.27.
t Usp. D. Tettamanzi,Ovo je nala vjera. Tumaðenje Creda,KS,Zagreb2009,60.
3 A. Stagliano, Madre dí Dio. La Mariologia personalistica di loseph Ratzinger, San

Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2010, 1l
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Kao ðto na poðetku Marijine povijesti, njezina aktivnog spasenjskog sudjelo-

vanja stoji milost, isto tako na poðetku naðe povijesti - povijesti vjere - stoji mi-
lost, stoji slobodan i gratuitivni Boåji odabir. Zato se i moåe reói da je milost prvo
naðelo krðóanstva. I prije negoli zapovijed, krðéanin prepoznaje dar, prepoznaje
milost.

U Marijinu odgovoru andelu - "Evo sluåbenice Gospodnje, neka mi bude po
tvojoj rijeði!" (Lk 1,38), dogada se najveéi i odluðujuói ðin vjere u ðitavoj povijesti.
Mariji nije bilo u tom trenutku sve jasno i zato postavlja pitanje: kako ée to biti?
Njezino se pitanje razlikuje od stava zaharije koji nakon navjeðtaja traäiznak.Ma-
rija traäi razjaðnjenje na koji naðin ispuniti Boåju volju. Marija ne smjera prema
tome da pod svaku cijenu dozna ili shvati volju Bozju nego traä svjetlo kako bi
BoZju volju mogla ispuniti.

Marijino prihvaéanje BoZje ponude nije dogadaj koji se tiðe samo nje. |. Ratzin-
ger u Marijinu fiat prepoznaje fat ëitavoga ðovjeðanstva. Bog sada na nov naðin
traåi ðovjeka,pruLa mu ruku i ovdje se oðituje paralelizam s Evom na poðetku
stvaranja. Marija nam otkriva Boga koji åeli stupiti u kontakt s ðovjekom. Bog da-
leki po Mariji postaje Bog s nama, Emanuel! On je Bog koji ðovjeka promatra kao
sugovornika i od ðovjeka oðekuje odgovo¡ njegov da. Zato Marijin fat, postaje
mjesto gdje Bog nalazi u ovome svijetu svoje boravi5te, mjesto susreta. On je Bog
koji ne stanuje u rukotvorinama veé u ðovjekovim duðama.a

Ivan Pavao II. u dokumentu Vita consecrata naglaðava da je Marija "uzviöeni
primjer savröenoga posveéenja, u punoj pripadnosti i posvemaðnjemu predanju
Bogu. Izabrana od Gospodina, koji je u njoj htio dovrðiti tajnu Urjelovljenja, pod-
sjeóa posveéene osobe naprvenstvo Boåje inicijaflve. Istodobno, davði svoj prista-
nak boäanskoj Rijeði, koja je u Njoj postala tijelom, Marija se postavlja kao uzor
prihvaéanja milosti od strane ljudskog stvorenjal's

Marij in da, neka bude, bio j e za nju samu veoma zahtjevan? Prihvaéajuéi ande-
lovu ponudu, neée viðe biti u prvom planu njezini osobniplanovi, njezini projekti
Livota, veé svoju cjelokupnu egzistenciju ona stavlja na raspolaganje za izvröenje
jedne misije. Zato I. Ratzinger promatrajuéi Mariju kaZe da ona ne ostaje u sebi
zatvorena, rekli bi usmjerena na samu sebe. Svoj Zivot ona ne Zeli svoditi na borbu
za osiguranje vlastitih prava i postizavanje interesa. Ziviusvijetu kako bi bila put
preko kojega Bog u ovaj svijet zalazikako bi ga preobrazio i kako bi on postao
mjesto Boi.jega obitavaliðta.6 Ono ðto pritom treba naglasiti jest da se Marija da-
ruje s radoðéu.

4 lbid.,75.
s Ivan Pavao II., Vita consecrata, Apostolska pobudnica o posveéenom Zivotu u njego-

vu poslanju u Crkvi i svijetu, KS, Zagreb 1996,34.
u Usp. A. Stagliano, Madre di Dio. La Mariologia personalistica di loseph Ratzínger...,
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Potrebno je - osobito danas - istaknuti Marijin stav spremnog prihvaéanja i
stavljanja Bogu na raspolaganje. Naime, nað kultur(alni)ni, ali zapravo i cjelo-

kupni druðtveni ambijent snaZno proåima individualizam koji usmjerava i koji
odreduje kako osobni tako i druðtveni äivot. Pojedinac dolazi u srediöte i gotovo

postaje kriterij donoðenja odluka i djelovanja. Nekada prihvaéene vrijednosti kao

da su podvrgnute sudu i prihvaóanju odnosno neprihvaóanju pojedinaca. Profe-

sor na Teologiji u Ðakovu dr. Stjepan Radió kaZe da "nekada stabilne veze prema

vlastitoj naciji, religiji, braku i obitelji, u suvremenom postmodernom svijetu igra-
ju malu ili gotovo nikakvu ulogu. Postmoderna zahtijeva tumaðenje subjekata, ne

izpozicije ove ili one stvarnosti, tj. kontekstualno, veé iz subjekta samoga."7 Sve

treba biti usmjereno prema ðovjekovu (samo)ostvarenju. A takva usmjerenost na

samoga sebe postaje prepreka za uspostavom dubljih povezanosti izmedu ljudiza
Zivljenje dubljih oblika zajedniðtava.

lJtjecaja ovakve ideologije nismo liðeni niti mi vjernici, odnosno ðlanovi
razliðitih redovniðkih zajednica. Ne osjeéamo li da je åivot zajedniðtva u na-
ðim krugovima u mnogoðemu oteäan zbog ovakvog naðina doåivljavanja od-
nosno promiðljanja. Ako se prihvaéa sPomenuta logika Prema kojoj je u sre-

diðtu samoostvarenje pojedinca, veoma je ugroåena vrednota sluZenja. Vaåno
je shvaéati svoj åivot kao sluåenje za drugoga, za zaiednicu i u konaðnici za

Boga.

Marijin fiat kao plod jednog Zivotnog stava, poimanja Zivota koji nije bio
usmjeren prema vlastitom samoostvarenju, svjedoði kako je i u danaðnjoj kulturi
aktualan taj Marijin stav. Ona svoj åivot vidi u potpunom predanju i Zivljenju za

drugoga. Vrðiti volju Boäju u srediðtu je njezina Zivota. Rijeð je o jednom dubo-
kom äivotnom stavu i opredjeljenju. Bibliðar Tepert piðe: "Marija svemu pristupa
vjerniðki. Ona vjeruje u Boga i bezuvjetno mu vjeruje. Zato ie i spremna prihvatiti
ono 5to Bog od njetraLi, pa koliko to zahtjevno bilo.... Vjera i posluðnost koju
vjera iziskuje, mijenjaju Marijin i-ivot iz temelja. Marija ée pratiti Isusa, stajati

uz njegov kri¿, biti svjedok njegove smrti, ali i njegova uskrsnuéa. Marija óe ko-
naðno biti u srcu Crkve koja se rada. Svojom vjerom i svojim pristankom, ona je

postala sredstvo ostvarenja Boåjih obeéanja. Iz perifernog i ni po ðemu znaðaj-

nog Nazareta, Marija ulazi u srediðte povijesti spasenja. Dapaðe, periferni i ni po

ðemu znaðajan Nazaret, sada postaje najznaëajnije mjesto svijeta. Marijina vjera

nije promijenila samo njezin Zivot, nego i äivote njezinih bliZnjih, niezina naselja,

njezina naroda i cijeloga svijeta."s

? S. RADIÓ, Individualizam kao ðovjekovo egzistencijalno uporiðte. Filozofijsko-teo-
rijsko razmatranje individualizma s pripadajuéim mu posljedicama, u: Bogoslovskø smo-
tra,8l (2011) 3,544.

8 D. TEPERT, Rijeð o vjeri. Lectio divina o åivotu iz vjere, Teovizija, Zagteb 2013, 60-
61.
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Marija je sve te dogatlaje ðuvala u svome srcu!
Marija -i,ena koja osluSkuje

Koncilski dokument Lumen gentium kaåe da je Marija u svojoj vjeri rasla, 5to-
vi5e da je u vjeri napredovala. Prema tumaðenju fra Bonaventure Dude, izvorni
koncilski izrië,aj prema kojemu je Djevica - napredovala na putu vjere - "in pere-
grinatione fidei processit" ne oznaöava samo put vjere, nego neðto mnogo viðe.
u pozadini biblijskog izraza peregrinatio stoji Abrahamovo putovanje iz krvne
domovine u "zemlju koju ée mu Bog pokazati" (usp. Post 12,1 sl. = Heb l l,8 sl.).
Papa ée u enciklici Redemptoris mater vjeru Marijinu nadovezati na Abrahamovu
(RM 14). Na to se nastavlja cjelokupni izlazak - polazak - ulazak Bo|jega naroda
izEgipta u obeóanu zemlju, kao praslika svega putovanja crkve, novog rzraela.
I to nije jednostavno put - putovanje, nego je napredovanje, s popratnom idejom
kroðenja, probijanja naprijed.e I Marijin hod vjere oznaðen je tom dubokom di-
namikom izlaska, hoda u nepoznato iizlaganjaðinjenici da nema nikakva drugog
oslonca osim same BoZje rijeði iBoLjegaobeéanja.

U njezinu rastu vjere posebno ê,e vaLni biti trenutci osluðkivanja, razmatranja
nad dogadajima vlastitoga Livota. Marija se nalazila pred situacijama i dogadaji-
ma koje u tom trenutku nije shvaéala. Nakon samoga rodenja odnosno poklona
pastira, evandelist Luka biljezi da je Marija "u sebi pohranjivala sve ove dogadaje i
prebirala ih u svome srcu" (Lk, 2,19;2,51). Õuvanje, prebiranje, razmatranje ono-
ga ðto se dogodilo nije samo spomen, prisjeóanje nego je to promatranje dogadaja
u svjetlu Boåje rijeði. Sto ta.¡ dogadaj znaëi za nju, za njezin Livot i ðto joj to Bog
preko toga dogadajaZeli poruðiti?

Marija o svojem jednostavnom pozivu, o svojem materinstvu i sudjelovanju u
otkupiteljskom áivotu i smrti svojega Sina - osim Navjeõtenja - nije morala primiti
nikakvu posebnu Boäju objavu. I onaje, kao i svaki vjernik, bila upuéenanaraz-
miöljanje o svemu ðto se oko nje zbiva da, usporedujuói s biblijskim dogadajima
svete povijesti i iskustvima drugih, pronalazi put k sve veéem razumijevanju Boz-
jih misterija i k ðto svesrdnijem sudjelovanju u njima (usp. Lk 2,19 i 5l).'0

U svojoj prvoj enciklici Lumen fidei - Svjetlo vjere papa Franjo kaäe da)evjera
povezana sa sluðanjem. Polazi od starozavjetnog primjera, od poziva Abrahama,
koji ne vidi Boga, ali ðuje njegov glas. Na taj naðin vjera zadobiva osobni karakter.
rz toga slijedi da Bog nije bog nekog mjesta niti je to boåanstvo vezano uz neko
toðno odredeno sveto vrijeme, veé je to Bog osobe, toðnije Bog Abrahama, Izaka i
|akova, koji je kadar stupiti u kontakt s ðovjekom i uspostaviti s njim savez (br. 8).
Tako je istaknuto osobno iskustvo pojedinca koje se prenosi kroz naraðtaje, poput

^ - 
o U.!P. B. Duda,.Marija i Crkva na putu vjere.lJz encikliku >Otkupiteljeva Majka<, u:

Obnovljeni àivot 43 (1988) 2, 107-108.
t0 lbid' to8.
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Franjinog, Dominikovog, Ignacijevog, Drinskih muðenica i svih naðih utemelji-

telja. Ta iskustva su jedinstvena, ali plodna, jer radaju novim osobnim iskustvom.

Stoga ova enciklika govori: "Vjeraje odgovor na Rijeð upuóenu pojedincu osobno,

na Ti koji nas zove po imenu" (br. 8).

U vremenima prenatrpanosti nairazliðitijim informacijama, nasilnom dono-

ðenju novih vijesti, stalne usmjerenosti na ono ðto je neposredno prisutno, postoji

opasnost da se gubi izvida cjelokupna vizija ðovjekovaLivota. Doäivljaj cjeline

Livota u kojoj bi ðovjek mogao otkfiti Boåju prisutnost i BoZje djelovanje veoma

je otelan. Stoga i ne ðudi da ée mnogi duhovni pisci danas snaZno isticati potrebu

razmatranja. Ono bi trebalo, kako ée reéi isusovac Rupnik, usmjeriti ne samo ka

promatranju BoZje veliöine nego ka poniranju u misterij BoLjegkomuniciranja sa

mnom. Pozvani smo otkrivati naðine na koje se Boåje spasenje aktualizira kon-

kretno u mojoj osobnoj povijesti.tt Poput Marije koja razmatra o onome ðto se u

njezinu i Isusovu Zivotu dogada kako bi mogla uoðiti naðin Boi,ieg djelovanja i
Njegov plan, tako smo i mi pozvani uoðavati dublje znaë,enie dogadaja u vlastitom

Zivotu. Spoznati da sam i sàmla predmetBoLje ljubavi, da se Bog na viðe razliðitih

naðina oðitovao u mome Zivotu. To je bio temeljni naðin Zivljenja vjere mnogih

svetaca. Prisjetimo se samo koliko je puta sv. Pavao i u pismima spominjao tre-

nutak obraéenja, trenutak u kojem je na osobit naðin prepoznao milosno Boåje

djelovanje u njegovu åivotu? Pa i sv. Franjo!

Ali to prisjeéanje nije gledanje unatrag Prema onome ðto se dogodilo. Ono
je prvenstveno usmjereno prema otvaranju proroðwa buduónosti, nade. O tome

govori i papa Franjo u svojoj enciklici: "Istina je da ée, kao odgovor na Rijeð koja

prethodi, Abrahamovavjera uvijek biti spomenðin. No ipak taj spomen nije zau-

stavljen i zakopan u proðlosti, veé, buduéi da je to spomen obeéanja, moZe prema

buduénosti, osvijetliti korake na putu. Na taj se naðin vidi kako je vjera, kao spo-

men buduóe ga, memoriø futuri, usko povezana s nadom" (LF br. 9).

Prostor u kojem se ona ostvaruje jest ðutnja. To je bio Marijin put a to je i put
na koji nas Marija poziva kako bismo mogli prepoznatiBoùie tragove i njegovo

djelovanje u naðem Zivotu. U mnogim redovniðkim zajednicama postoji toðno

odredeno vrijeme ðutnje koje nije ne5to nametnuto izvana nego ðlanovi zajednice

osjeéaju da je ðutnja potrebna kako bi mogli ðuti ono najvaåniie.Za nas osobe po-

sveéenoga Livota doista bi u srediðtu trebala biti Rijeð BoZja kako bismo u svjetlu

evandeoskoga duha mogli promiðljati dogadaje.BoLia Rijeð je u temelju. Ona je'

kako je viðe puta bilo spominjano i na Medunarodnom kongresu posveéenogaLi-

vota u Rimu 2004., izvor posveóenog àivota. Kongres to potvrduje rijeðima: "Rasti
u äivotu vjere i graditi zajednicu plod je sluðanja Rijeði. Hranjeni rijeðju preobra-

i.avamo se u posluåitelje Rijeði koji äele evangelizirati. Zar prema Rijeði dovodi

" Usp.M. I. Rupnik, Il discernimento, Lipa, Roma 2004,23
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do Lara prema ðovjeðanstvu. Sluðanje Rijeði hrani ozraëje medusobnih odnosa."

Zato i ne ðudi da su svi utemeljitelji redova bili neumorni sluðatelji Rijeði, i svoj
äivot oblikovali kao ðvrst i proroðki odgovor Rijeði. Oni su znali da ée se samo iz
rijeði moéi nanovo roditi (Iv 3,3) i dobiti na znaðajnosti, te koraðati s jasnoóom i
odvaänoðéu oðiju uprtih prema buduénosti (usp. VC 110).

Treba takoder spomenuti da Rijeð ima veliku preobrazbenu snagu. Bivði ge-

neralni ministar Manje braée fra |osé Rodríguez Carballo u svom pismu Prosjaci
smisla, voãeni Rijeðju govoreéi o molitvenom ðitanju Boåje rijeði kaäe: "Dadne li
se nað åivot od nje dotaknuti,bez sumnje ée se preobraziti: uhodanost ée prepu-
stiti mjesto evandeoskoj novosti, umor hrabrosti, maloduðnost jasnoéi i odvaZ-

nosti, strahovi slobodi. Kad smo kadri prepustiti se Rijeði, imati povjerenja u nju,
sve zaigrati na jednu jedinu kartu, bilo ðto bilo, ona ée nam ostaviti snaZan okus
koji óe nas uvjeriti da smo BoZji i zaBoga, da nismo sami. Ako se nað Zivot stavi
u sluðanje Rijeði i dade da ga ona vodi za ruku, susrest ée nova podruðja i nove
staze da uðini hod podnoðljivijim i radosnijim. NuZno je otvoriti Rijeði osobne i
zajedniðke prostore. Naða buduénost, kao i buduénost svega posveóenoga ã,ivota,

jest u tome da dopustimo da nas Rijeð ðini."t2 Zato je za redovnike i redovnice
nuånost susretanje s Rijeðju, ðitanje Rijeði koje zahtijeva da joj posvetimo odre-
deno vrijeme koje ée nam omoguéiti smirenost i ðutnju. Tu je potrebna ustrajnost
koja stvara bliskost s Rijeðju. Samo ustrajno ðitanje dovest ée do molitve, ojaðati
vjeru i preobraziti nað Zivot. Znamo da nije dovoljno samo ðitati nego meditirati
i usvajati, nuZno je njegovati je, ðuvati je i pohranjivati u srcu poput Marije da

mogne proizvesti oðekivane plodove.

Zivotopisac je zabiljeäio da je Franjo, iako jednostavan i neuk (neznalica i ne-
pismen), kako se sam obiðavao predstavljati (usp. 2PVj 39), nije studirao nikakve
znanosti, a ipak je nauðio onu mudrost koja dolazi odozgor, i da je poznavao Rijeð

te da je prodirao u "skrivenost otajstva i gdje je uðiteljska znanost ostajala vani,
uzlazila je Larka ljubav onoga koji ljubi" Qe,el 102). On je, iako nije bio uðitelj
govorniðtva, rjeðavao dvoumice i, poput Joba (usp. Job 28,11), rasvjetljivao tamne
toðke, uspijevajuéi rasvijetliti ono ðto je svetopisamski tekst skrivao znanstveni-
cima. Franjo je neumorno nastojao da iz Livota prelazi u Rijeð i iz Rijeði u åivot,
utjelovljujuéi u konkretne prijedloge Livota svaki ulomak Rijeði koji je ëitao ili
sluðao.

O Mariji kao sluðateljici Rijeði Franjo govori iu Pozdravu BDM. Ondje je sveta

Bogorodica Marija koja je djevica Crkvom postala, palaða, kuóa i ðator Rijeði, po-
zorna na Rijeð, sposobna ðuvati je i meditirati u svome srcu, i kao takva je paradi-
gma svih nas koji Zelimo sluðati, prihvatiti i Zivjeti Rijeð. Pozvani ponovno krenuti

'2 ). Rodríguez Carballo, Prosjaci smisla, vodeni Rijeëju. Molitveno ëitanje BoZje Rijeëi,
Kaptol 9, Zagreb 2008, 22-23.
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od Krista, Rijeði Oðeva ðovjeðanstvu, osjeéamo potrebu da gledamo na Mariju,
pozornu sluðateljicu Rijeði, da na sluðanje Rijeði, u drevnoj i uvijekvaljanoj baðtini
moliwenog ðitanja Rijeði, poziva, usmjerava i oblikuje na$e postojanje i åivljenje
(usp. NMI39).'3

Marij a - ùena nenametljive prisutnosti
Sto se to, izvanjski gledano, promijenilo nakon ðto je Marija prihvatila andelov

poziv, nakon tog - kako smo veé prije rekli - najveéeg dogadaja vjere u povijesti?
Naizgled, gotovo niðta. Marija je i nadalje ostala u neznatnom Nazaretu zauzima-
juéi isti status u ondaðnjem druðtvu, obavljajuéi isti posao kojim se do tada bavila
... Zivotni put åene po kojoj Bog ulazi u ljudsku povijest nije se ni po ðemu razli-
kovao od åivota ostalih ljudi onoga vremena. Ona ée - upotrijebimo li danaðnji
rjeðnik - rasti claleko od svjetla reflektora, o njoj se ne govori u posebnim kru-
govima, a njezino se ime ne spominje medu poznatim osobama onoga vremena
... Ona prihvaéa i Zivi svoju misiju u skrovitosti, mogli bismo reéi u neznatnosti.
Kao da se sve odvija u tiðini njezinog srca. Odgovorom na Boíjipoziv i prihvaéa-
njem Zivota u skrovitosti Marija potvrduje potpunu oslonjenost na Boga. Ona ne
raðuna na potporu ili divljenje masa, a niti ée sigurnost njezinom koraku pruíati
potvrde, priznanja ili iskazi udivljenja i veliðine misije. Iedini i potpuni oslonac
Mariji bit ée Bog i njegovo obeéanje. Ovdje prepoznajemo Marijinu spremnost za

noðenje vlastite neznatnosti, svakodnevnog åivljenja vlastitih granica. Marija ée u
takvoj neznatnosti prepoznati irazloge zaðto je Bog na nju pogledao. Ona veliða

Gospodina jer je pogledao na neznatnost sluZbenice svoje izbogtoga je svi narodi
nazivaju blaäenom! (Lk 1,48).

Drugaðija je logika koju slijedi Marija od logike koju sugerira naðe vrijeme.
Kriteriji postojanja i uspjeðnosti, gotovo nuZnost za ostvarenja vlastitoga identite-
ta jest biti izlo¿en, biti u srediðtu pozornosti. Sto sve neée danaðnji ëovjek årtvo-
vati, a sve to zbog toga da bi se o tim osobama moglo govoriti. MoZda nesvjesno
i mi u naðem redovniðkom åivotu poðinjemo pribjegavati takvoj logici ili meto-
dama koje obeéavaju brz uspjeh, pljesak i pohvale mnogih. A s druge strane ono
svakodnevno tkanje, oblikovanje vlastite duhovnosti i svakodnevno - reéi óe Isus
noðenje kriZa - kao da ostavljamo za neke druge situacije.Zato je potrebno vraéati
se na prave izvore, o ðemu govori papa Benedikt kad se obraéao redovnicima i
redovnicama u prigodi Dana posveéenog Livota: "Potiðem vas zato da se, kao u
nekom duhovnom hodoðaðéu, sjetite 'prve ljubavi' kojom je Gospodin Isus Krist
zagrijao vaöe srce, ne iz nostalgije, veé zato da osnaåi taj plamen. Zato treba biti s

njim u tiðini klanjanja. Tako éete ponovno probuditi spremnost i radost da budete

'' Utp. Ivan Pavao II., Noyo millennio ineunte. Ulaskom u novo tisuóljeée, KS, Zagreb
2001, br. 39.
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dionici njegova Livora, odluka, posluðnosti vjere, blazenstva siromaðnih, radikal-
nosti ljubavi. Polazeéi uvijek iznova od toga susreta ljubavi vi óete ostaviti sve da
biste bili s Njim i poput Njega se stavili u sluZbu Bogu i braéi'i'a

Evo ti Majke!
O Mariji smo govorili kao onojkoja je nadahnuée zaLivotvjernika. Medutim,

Crkva nas poziva da prema Mariji gradimo odnos povjerenja, predanosti, sinov-
stva. Crkva u njoj ne prepoznaje samo uzor åenu veé i majku. Dovoljno je samo
prisjetiti se koliko li ée puta ona u litanijama biti spomenuta kao majka!

Treba imati u vidu da se njezino majðinstvo osobito doävljava kako se pro-
matra u kontekstu odnosa Marije i Isusa. Papa Franjo u veé spomenutoj enciklici
Lumen fidei kaZe: "Pravo Marijino majðinstvo osiguralo je zaBoLjeg Sina pravu
ljudsku povijest, pravo tijelo u kojem óe umrijeti na kriZu i uskrsnuti od mrtvih.
Marija ée ga pratiti sve do kriäa (usp. Iv 19,25), odakle ée se njezino majðinstvo
protegnuti na sve uðenike njezinaSina (usp. rv 19,26-27). Bit ée nazoënai u dvora-
ni Posljednje veðere, nakon Isusova uskrsnuóa i uzaðaðéa, dazajedno s apostolima
zaziva dar Duha Svetoga" (br. 59).

Slijedeói misao njegova prethodnika na rimskoj stolici, pape Benedkita XVI.,
htjela bih ovom prigodom progovoriti o stavu kojeg bi svaki vjernik trebao izgra-
divati u odnosu prema Mariji - to je sinovstvo. Benedikt xvl. polazi od ðinjenice
da je Isus - poput svakoga ðovjeka - postao dijete. Postavlja pitanje - ðto to zapravo
znaëi biti dijete?ts Dijete u sebi ukljuðuje odnosno oznaëava ovisnost, potrebu po-
moéi, upuéenost na druge. Isusa, promatrajuéi ga kao dijete, vidimo da On ne
dolazi samo od Boga veó i od ljudi. On u svijet ulazik¡ozkrilo jedne Zene.
Od nje prima svoje tijelo i svoju krv, uði geste i jezik.Isus je primio Zivot
od Zivota jedne druge osobe. Topodrijetlo nije samo biolosko. Isus je svoje
miSljenje i svoj svjetonazor,moùese reói oblikovanje svoje duðe dobiva od
drugih ljudi i ponajveóma od svoje Majke. S baðtinom predaka Isus prima
i usvaja veoma sloZenu ba5tinu konkretno izraelskog naroda, sve ono Sto
vodi od Marije natrag prema Abrahamu i joð dalje prema Adamu.

Zanimljivo da óe i sam Isus kada bude nauðavao isticati vaZnost onoga
ðto bi mogli definirati: biti-kao-dijete. Isus kaäe: "Zaistakaäem vam, ako
se ne obratite i ne postanete kao djeca, neóete uói u kraljevstvo BoZje" (Mt
18,3). Biti kao dijete nije za Isusa tek neki privremeni stadij ljudskog Zivo-

ra Benedikt XYl., HomíIija za Dan posveéenog hivota,2. veljaëe 20L3.
rs 

J. Ratzinger, Bog Isusa Krista. Razmatranja o Trojedinom Bogu, KS, Zagreb 2005,
55-60.
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ta, uvjetovan biolo5kim odrednicama koji rastom i sazrijevanjem nadilazi.

U Isusovim rijeðima i shvaóanju: u biti kao dijete ostvaruje se srZ salnoga

ðovje5tva.

Ali, Sto je u sredi5tu takvoga odnosa biti kao dijete, koje je za Isusa od

tako veliko ga znaóenja? Znamo da se ne radi o nemoguóem povratku u dob

djetinjstva ili naðinu razmiðljanj a, veóje rijeð o neðemu mnogo dubljem.

J. Ratzinger u tumaðenju polazi od toga da je srediðnji teolo5ki naziv

za Isusovo dostojanstvo Sin. Brojni su momenti kada óe upravo ta oznaka

sinovstva biti jasno prepoznatljiva. U trenutcima kada se obraóa Bogu, na-

ziva ga: Abba! Bog je dragi Otac. Isus nikada nije osjeóao da je sam i sve

do zadnjega krika na kriZu stalno je bio usmjeren prema Onome kojega na-

ziva Ocem. Uoðavajuói vaZnost tih rijeöi, postaje jasno zaðto stvarni naziv

za Isusovo dostojanstvo nije kralj, niti neki sliðan atribut moói, nego jedna

rijeö koju bismo mogli prevesti s dijete. "Biti-kao-dijete" stoji u najdubljoj
podudarnosti s Isusovom osobnom tajnom, s njegovim sinovstvom. Isuso-

vo najvi5e dostojanstvo ne bazira se na moói koju kao Bog posjeduje, nego

upravo na otvorenosti prema drugome - prema Bogu kojega naziva Ocem.

Ovdje papa Benedikt XVI. citira njemaðkog luteranskog teologa Joachima

Jeremiasa, koji je vrlo lijepo rekao da biti kao dijete - u Isusovu smislu -

znaði jednostavno nauðiti govoriti Oðe.t6

Osim Zivljenja sinovstva, i to na specifiðan naðin u odnosu Prema Bogu Ocu,

papa Ivan Pavao II. govori o Marijinom materinstvu koje "postaje ðovjekova baðti-

na koja je dar ðto ga Krist osobno dariva svakomu ðovjeku". Podno kriåa poðinje

povjeravanje ðovjeka Majci Kristovoj:"Zeno, evo ti Sina" i "Sine, evo ti majke'i S

tim u vezi Papa govori o "marijanskoj dimenziji äivota Kristovih uðenika" (RM

45), ðtoviðe, o izrazitoj "marijanskoj duhovnosti" (RM 4B). Po toj povjeri Kristov
uðenik "uzima k sebi Mariju, Majku Kristovu i uvodi je u svekoliki Prostor svoga

nutarnjeg Livota, to jest u svoj ljudski i krðéanski j ø:'Uze je k sebi!' Na taj naðin on

nastoji da ude t ozraëje djelovanja one møjëinske ljubavi s kojom se Majka Otku-
piteljeva brine zø braéu svoga Sina" (LG 62).t7

Zbogtogasinovski odnos s Marijom predstavlja povlaðteni putzavjernost pri-
mljenom zvanjui djelotvornu pomoé za napredovanje u njemu i njegovo Zivljenje

u punini.

Na koncu, moåemo se zapitati na ðto Marijapoziva nas redovnike i redovnice?

'6 J. JEREMIAS,NeutestamentlícheTheologiel: DieVerkündigunglesu, Güterslohl97l,
154: >'Ponovno postati dijete'znaði: ponovno nauðiti govoriti Abbal<

17 Ivan Pavao II., Redemptoris mater,45.
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Mariju razumijevamo i vjerujemo ne samo kao Isusovu majku nego kao i vla-
stitu, naðu majku. Majka je nezaobilazna osoba naðe obitelji. Sve ðto veåemo uz
naöe majke to joð viðe pripisujemo Blaåenoj Djevici Mariji. Ona je majka milosti i
milosrda, ona je utjeha à,alosnih, ona je naða majka. Marija je sastavni dio naöega

vjerniðkog i duhovnog identiteta. Ona je u naðem Zivotu uzdanje u vrijednost
skrovita i samozatajnaLivota; ona nam je uzviðeni primjer u Zivotu. Marija se

duboko urezala u memoriju naðega vjernièkog identiteta.

Marija je trajno nadahnuée redovnicima i redovnicama. Ona je uðiteljica vjere
i redovniðtva, a redovnici su prvi koji trebaju biti njezini uðenici. Redovnici su
privilegirani, osobiti uðenici Marijine Skole ili bolje reðeno redovnici su uðenici iz
vjerniðkog naroda u Marijinojðkoli. Mi smo pozvani biti kao Marija.

Marija je redovnicima trajni poziv da budu osjetljivi za potrebe bliZnjega, kon-
kretno, potrebe danaðnjeg ðovjeka. Mi ne smijemo zatvarati oði pred duhovnim i
materijalnim potrebama svijeta, veé smo pozvani na solidarnost poput Marije u
Kani Galilejskoj.

Takva osjetljivost ponajprije bi se trebala oðitovati u Zivotu unutar redovniðkih
zajednica kroz bratsku/sestrinsku ljubav i sluäenje poput Marije koja je osjetivði
potrebu pohitila u pohod svojoj rodakinji Elizabeti da joj pomogne. Duh takvoga
sluZenja nemoguée je ostvariti ukoliko se izmedu nas redovnika ne budu dogadali
otvoreni i istinski susreti. Marija nam moZe biti uzorom i u naðem medusobnom
susretanju.rs

Marija nas uði svakodnevnojpredanosti, tj. da se posveéujem u svakodnevnim
poslovima. Ona je osmislila svoj Zivot u vrðenju svakodnevnih stvari, zapravo po-
sveéuje svoj svakodnevni åivot vrðeói svoje svakodnevne, gotovo rutinske poslove.

Ona je majka naðe vjere. U Godini vjere Marija je pred nas stavljena kao uzor
vjere. Vjera i åivot, neznatnost u velikim stvarima i veliðina u svakodnevnom Zi-
votu u Mariji su tako skladno objedinjeni. Ona koja je vjekovima nadahnjivala
generacije vjernika, bila i nama danas nadahnuée, uzviðen primjer nasljedovanja,
ali i zagovornica.

't U.p. lohnson Elizabeth, Vera nostra sorella. tJna teologia di Maria nella comunione
dei santi, Queriniana, Brescia 2005,487-489.
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