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>Marija - model vjere<

Struðni ðlanak

Predavanje je podijeljeno u ðetiri dijela. U prvom óu govoriti o vjeri opéeni-
to. U drugom dijelu ukratko éu prikazati 5to vaåniji dokumenti Crkve, od Dru-
gog Vatikanskog koncila pa nadalje kaåu o Mariji kao modelu i uzoru vjere. U
treéem dijelu djelu óemo promiðljati o Marijinoj vjeri s osvrtom na Elizabetin
pozdrav:<<Blaùena ti íto povjerova da óe se ispuniti íto ti je reðeno od Gospodina,
(Lk 1,45), a u ðetvrtom éemo razmiðljati o tome kako nam Marijina vjera moZe

pomoéi u konkretnom åivotu.

Papa u miru Benedikt XVL I l. listopada 2012.otvorio je jubilarnu Godinu vje-
re koja je uistinu godina milosti za cijelu Crkvu, a trajalaje do svetkovine Krista
Kralja 24. studenog 2013. Tom prigodom Sveti Otac je uputio i Apostokko pismo u

obliku motuproprija. Uðinio je to na spomen pedesete obljetnice otvorenja Dru-
gog vatikanskog koncila i dvadesete obljetnica izlaska Katekizma Katoliðke Crkve,
kao ploda saborskih nastojanja. Ta godina bila nam je svima prilika da proðistimo,
obnovimo i ojaðamo svoju vjeru, u ðemu je pred nama stajala i joð uvijek stoji
Marija kao model i primjer autentiðne vjere. Ona u nauku Crkve kao i u naðem

krðóanskom iskustvu nije neka sporedna frgura, jer ne moåemo biti autentiðni
krðéani ako ne poznajemo i ðtujemo naðu nebesku majku Mariju; ako nedostaje

marijanska duhovnost jer nas nitko ne moZe bolje od Marije uvesti u poznavanje
Kristova otajstva.

1. Sto je to vjera?
Vjerø je povjerenje u Boga i istovremeno posluínost Bogu, ðovjekov odgovor na

BoZju objøvu. To je posluínost s kojom se ëovjek slobodno predaje cijelim svojim
biéem Bogu koji se objavio u Isusu Kristu. Vjerø znaëi dopustiti da se prepustimo

u Boåje ruke, predajuéi se i povjeravajuéi se njemu u svemu. U Starom zavjeta je

opisana povijest Saveza koji je Bog htio sklopiti s izraelskim narodom polazeéi od
povijesnog poziva Abrahamu sve do dolaska Mesije. Vjera je pozitivan odgovor i
prihvaéanje ovog dragocjenog plana spasenja koji nam dolazi od naðeg Spasitelja.
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<Viíe od jednostavnog znanja o Bogu, vjera je àivi susret s njim. Kroz vjeru Boga
upoznajemo i volimo, Boga koji nam se otkriva hivotom, smróu i uskrsnuéem Kristovim
te nøm na taj naðin otlciva najdublji smisao i istinu naíeg ljudskog postojanja. Vje-
rA nam nudi sigurnu nadu i smjer usred duhovne zbrke naëeg vremena. kpred svega

drugoga, vjera je bolanski dar koji nam omoguéøva otvoriti srca i umove BoÈjoj rijeði,
i preko kritenja, sudjelovati u njegovom boàanskom å,ívotu unutar crkvene zajednice.
Ipak, vjerø je i istinski ljudski ëin, ukljuðuje naíu inteligenciju i slobodu>, kaàe papa u
miru Benedikt )Ã4. Blaàena Djevica Marija je svojim pozitivnim odgovorom Andelu
Gabrielu: <Evo sluåbenice Gospodnje, neka mi bude po rijeöi tvojoj> (Lk 1,38), postala
aktivna sudionica u ostvarivanju Bohjeg naumø spasenja. Marijina je vjera prethodi-
la utjelovljenju Sina Boäjega, tako da je Marija ðvrsto smjeðtena u povijest spasenjø
(usp. LG 55-59), poðevði od njezinih poðetaka. Sudjelovati i dijeliti istu vjeru u Krista
moguée je zato jer je upravo On temelj te iste vjere, koji se proteåe u vremenu i prostoru
svojim djelima ljubavi i spasenja po syom mistiönom tijelu koje je Crkva. Vjera svakog
vjernika nije pojedinaðni öin nego se raãa u Crkvi, razvija se u Crkvi i obuhvaéa cijeli
svijet. ,,Yjera nije neka dekorativna, uk¡asna stvar; to nije ureðavanje Zivota s malo
religije, kao da je on torta pa ju se ukrasi ðlagom. Ne! Vjera zahtijeva da izaberemo
Boga kao temeljno mjerilo Livota;a Bog nije prazan,Bognije neutralan, Bog je uvUek
pozitivan, Bog je ljubav, a ljubav je pozitivna!'l pouðava nas papa Franjo.

Vjerovati opéenito znaði slobodno prihvatiti izjavu neke osobe u povjerenju
prema njoj. Kod vjere se radi uvijek o odnosu izmedu osoba koji stoji ili pada
s vjerodostojnoöéu onoga kojem se vjeruje. Po tome se vjera razlikuje od doka-
zanogznanja ili od neutemeljenog slijepog vjerovanja. Vjerom se otvaramo bo-
Zanskom åivotu jer nam pomaZe da udemo u zajedniðtvo s Gospodinom, kome
moäemo slobodno reéi: Ti si moj Gospodar i Gospodin, a on nam moäe reéi: Ti si
moj ljubljeni sin, moja ljubljena kéi. Vjerom se ðovjek u slobodi potpuno predaje
Bogu. To je naðe 'D.{ Bogu koji se objavljuje, koji se predstavlja i koji nam govori.
To je jedan temeljni, odluðni ðin po kome svaki ðovjek prihvaéa objavu spasenj-
skog nacrta u Kristu Isusu, umrlom i uskrslom, koji nam daruje Duha Svetoga. To
je Radosna vijest, Evandelje kojem se otvaramo izgovarajuéi Vjerovanje koje uvi-
jek iznova ispovijedamo na svakoj nedjeljnoj misi. Sve ovo ujedinjujemo zajedno
kad ðinimo znak kriZa, znak kojim je obiljeåen svaki krðéanin na krðtenju, a koji
ðinimo na poðetku svakog dana koji zapoðinjemo molitvom, na poðetku mise,
blagoslova, posla, a sa znakom k¡iäa zavrðavamo dan.

2. Govor o Marijinoj vjeri u dokumentima Crkve
od Drugog vatikanskog koncila do na5ih dana
Crkva je u svom uðiteljstvu od poðetka promiðljala o ulozi, znaðenju, ðtovanju

i vjeri BlaZene Djevice Marije. Marija je u potpunoj slobodi prihvatila BoZji plan
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kojijojjenamijenilaBoLjamilost, zaëelajeSinaBoåjegaidarovalamuZivotkojim
je postao dio ðovjeðanstva, jedan od nas, u svemu nam jednak osim u grijehu.

2.1. Drugi vatikanski koncil (1962,-1965.)- Lumen gentiutn,

VIII. poglaüe
Osmo poglavlje Dogmatske konstitucije o Crkvi Lumen gentium (1964.) Dru-

gog vatikanskog koncila nosi naslov: BlaZena Marija Bogorodicø u misteriju Kri-
stø i Crkve. Veé samim naslovom Zeljelo se pokazati kako je mariologija utkana

u kristologiju i ekleziologiju, pokazujuéi tako jedinstvenost i postupnost BoZjeg

zahvatau povijesti spasenja. Upravo je ovaj dokument bio poticaj za obnovu mari-
ologije odgovarajuói na izazove tadaðnjeg vremena te stoji i danas pred nama kao

neiscrpno nadahnuée i daje usmjerenjezamariologiju naðih dana. U njemu je na-
pravljena potpuna sinteza dotadaðnje mariologije, u kojem je Marija predstavljena

kao otajstvo - tajna milosti i vjere koju ona nije stekla jednom zauvijek nego ie na-
predovala na putu vjere ivjernoje saðuvala svoje sjedinjenje sa Sinom sve do kriZa,
gdje je, ne bez BoÍjeg nacrta, stajala (usp. Iv 19,25), sa svojim Jedinorodencem
mnogo trpjela i materinskim se srcem pridruZila njegovoj Zrtvi...> (LG, br. 58).

Bogorodica je tip Crkve, kako je uðio veé sv. Ambrozije, tj. u redu vjere, ljubavi
i savrðenog sjedinjenja s Kristom (LG br. 63). Marija, koja po svom tijesnom su-

djelovanju u povijesti spasenja, u sebi na neki naðin sjedinjuje i odrazuje najveée

istine vjere, i dok se o njoj propovijeda i dok joj se iskazuje ðtovanje, ona vjernike
zove k svom Sinu, k njegovoj årtvi, ljubavi k Ocu. <Dok je Crkva u blaåenoj Dje-
vici veó cloðla do savrðenosti, po kojoj jebez ljage i nabora (usp. Ef 5,27), k¡ðéani

se joð trude da rastu u svetosti pob;edu;uéi grijeh; i zato diäu svoje oði k Mariji,
koja sja kao uzor kreposti pred svom zajednicom odabranih> (LG, br. 65). Cilj IL
vatikanskog koncila nije bio izreéi sve o Mariji jer bi to bilo nemoguóe, nego je cilj
bio odrediti njezinpoloi,aj i ulogu u Crkvi.

2.2Marialis cultus
Deset godina nakon Drugog vatikankog koncila papa Pavao VI. izdaje enci-

ldlku Marialis cultus (1974.) o ispravnom ðtovanu Blaåene djevice Marije koja je

zajedno sa VIII. poglavljem dogmatske konstitucije Lumen gentium postala upo-
riðna toðka mariologije nakon Drugog vatikanskog koncila. Enciklika je preuzela

i precizirala neke aspekte iz VIII. poglavlja. U broju 35. se kaZe kako je <...Crkva

Blaäenu Djevicu Mariju uvijek stavljala pred vjernike kao uzor za nasljedovanje,

ali ne bað toðno po naðinu Livota kakav je ona provodila, to manje ðto su druð-

weno-kulturne okolnosti u kojima se on odvijao, danas gotovo prekoraðene i za-

starjele, nego zato 5to je ona, u konkretnim okolnostima svoga Livota, cjelovito i
slobodno prianjala uz volju Boåju (usp. Lk 1,28), prihvaéala rijeð i provodila je u
djelo, bila u svome djelovanju nadahnuta ljubavlju i duhom sluåenja: sve u svemu,
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ona je bila prva i najsavrðenija uðenica Kristova. A sve to ima univerzalnu i trajnu
vrijednost primjero. Nekoliko brojeva naprijed kako bi se izbjegao bilo kakav
ostatak'þretjerivanja u mariologiji'l kako to neki vole i danas reói, a to je prigovor
iz proðlosti, Papa jasno precizira: <Konaèno, ako je i to potrebno, mi bismo åeljeli
dozvafi u pamet, da je konaðni cilj ðtovanja koje se iskazuje Djevici proslavljivanje
Boga i postizavanje da k¡ðéani Zive åivotom koji ée u svemu biti u skladu s voljom
BoZjom (MC, br. 39), koja je i za Isusa bila istinska hrana u njegovu zemaljskom
äivotu ðto on i potvrduje u Ivanovom evandelju: <Moja je hrana vrðiti volju Onoga
koji me poslao> (Iv 4,34).

2.3. Redemptoris mater
Blai,eni papa lvan Pavao IL bio je, da tako kaåemo, na istoj valnoj duäini sa

svojim prethodnicima. Nedvojbeno je kako je i enciklika Redemptoris Møter
(1987,) pomogla bolje razumjeti Marijinu vjeru kao sastavni dio krðéansko g otaj-
stva. Drugi dio enciklike nosi naslov Majka Boäja u srediitu Crkve nø putu. Papa u
prvi plan stavlja Marijinu vjeru, pa stogø i vjeru Crkve i svakog vjernika. Marijina
je vjerø pralik vjere Crkve. Njezin izvanredni put vjere stalni je poticøj i usporednica
za Crkvu. Enciklika je duboko ukorijenjena u nauku lI. vatikanskogkoncila. Crkva
svoj put prolazi kao hodoðasnica u vjeri, nadilazeéi pustinje svijeta i povijesti. U
broju 17. pi5e kako je <...Marija, Majka, stalno u sjedinjenju s istinom svojega Sina
samo u vjeri i po vjeri! Ona je dakle blaZena, jer je "povjerovala i svaki dan iznova
vjeruje u svim iskuðenjima i protivðtinama: i u razdoblju Isusova djetinjstva i kroz
godine skrivena Livota u Nazaretu gdje im "bijaðe posluðan" (Lk 2,51)), (RM, br.
17). <Oni koji kroza sva pokoljenja i u raznim narodima i pucima zemljeprimaju
s vjerom otajstvo Krista, utjelovljene rijeði i Otkupitelja svijeta, ne samo da se

obraéaju s poðtovanjem k Mariji i ðtuju je kao svoju majku, nego u njezinoj vjeri
traäe potporu za svoju vjeru (RM, br.27)

2.4. Katekizam Katoliðke Crkve
Katekizam Katoliðke Crkve (1992.) Blaåenu Djevicu Mariju primjereno smje-

ðta u otajstvo Krista i Crkve. U Katekizmu Marija se spominje na viðe mjesta a
posebno u prvom dijelu tumaðenja Vjerovanja, u drugom poglavlju, u ðlanku pod
brojem 3 koji nosi naslov Isus Krist zaðet po Duhu Svetom, roãen od Marije Dje-
vice. Ako, dakle, Crkva ispovijeda da je Isus Krist boåanska osoba s dvije naravi:
boåanskom i ljudskom, onda - slijedom toga - ispovijeda da je Marija uistinu
Majka Boi,ja, Bogorodica (br. 495).

Iako Marija u povijesnom trenutku u susretu s andelom Gabrielom nije zasi-
gurno do kraja shvatila Rijeð navjeðtenja, njezine rijeði: <Neka mi bude!> obiljeZile
su povijest ðovjeðanstva za sva vremena. Zbogtogaje Crkva u kontekstu posluð-
nosti vjere smatra najsavrðenijim ostvarenjem (KKC, br. 148). Njezina vjera <da
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ée se ispunitiBoi-ja rijeð> ostala je postojana do posljednje kuðnje, smrti Sina na

kriZu, ðto Katekizam zove ,,noé vjere". Prihvaéajuéi BoZju spasiteljsku volju svim
srcem, neoptereéena bilo kakvim grijehom, potpuno se kao Gospodnja sluäbe-

nica posvetila osobi i djelu svoga Sina, zajedno s njime, potpomognuta miloðéu

svemoguéeg Boga. <To ðto katoliðka vjera vjeruje u odnosu na Mariju temelji se na

onome ðto ona vjeruje u odnosu na Krista, ali ðto nauðava o Mariji, na svoj naðin

osvjetljuje njezinu vjeru u Kristo (KKC, br.487).

3. Blaäena ti Sto povjerova da óe se ispuniti
5to ti je reðeno od Gospodina (Lk 1,45)

Prvo blaäenstvo koje se navodi u evandeljima jest blaäenstvo o vjeri, a odnosi
se na Mariju: <Blaåena ti koja povjerova> (Lk 1,45), kaåe Elizabeta. Ove rijeði na-

glaöavaju kontrast izmedu Zaharijine nevjere i Marijine vjere. Primajuói poruku
o buduéem rodenju sina, Zaharija se muðio povjerovati, ne vjerujuéi u buduói
dogadaj jer su i on i njegova Zena bili u poodmakloj dobi. Ova divna reðenica

Blaàena ti íto povjerovaurezana je kao biser u ulomak koji govori o posjetu Marije

staroj rodakinji Elizabeti. Kad je Marija doðla k Elizabeti, ona pozdravlja Mariju i
proglaðava je blaZenom jer Marija prethodi svima i bijaðe prva vjernica u Novom
zavjetu. Marija je vjernica u pravom smislu rijeði, prva u novom vremenu koje
je zapoðelo s Isusovim dolaskom, model svih onih koji vjeruju u Krista. Djevica

vjeruje u nevjerojatan poziv koji joj je u onom trenutku bio upuéen preko andela

Gabriela, prepuðtajuéi se potpuno vjeðnom BoZjem planu koji ima s njom: <Evo

sluZbenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj rijeði> (Lk 1,3S) njezin je odgovor.

Tim svojim odgovorom u tom trenutku kao da je rekla Bogu: <Evo me, o Boåe.

Imað me. RaspolaZi sa mnom. Õini sa mnom ðto hoéeð. Ja sam kao neispisana

voötana ploða. I neka boåanski pisar svojom rukom i svojim Perom ispiðe na meni
ono ðto åeli. Neka Gospodar svih stvari ðini sa mnom ðto hoée>, piðe Origen,
crkveni pisac iz drugog stoljeóa o Mariji usporedujuéi je s voðtanom tablicom ili
ploðom koja se u to vrijeme upotrebljavala za pisanje. Razlog zaðto Elizabeta Pro-
glaðava Mariju blaåenom jesu boäansko materinstvo i vjera, neraskidivo povezani

prihvaéanjem BoZje rijeði. Marija se odaziva Boåjem planu i veé prije rodenja Cr-
kve. U usporedbi s prvim apostolima i uèenicima, ona je veé imala iskustvo Duha

Svetoga, vjerovala je Rijeði i bila potpuno ostvarena kao osoba, äena i majka.Zbog
te vjere sve ée je generacije zvati blaåenom. I sam Isus daje svjedoðanstvo o Mari-
jinoj vjeri kada, Zeni koja je povikala iz mnoðtva: <Blaå,ena utroba koja te nosila i
prsi koje si sisao>, odgovara: <|oð blaZeniji oni koji sluðaju rijeð Boåju i ðuvajuje>
(Lk 11, 27-28). Marija je, zasigurno, blaZena jer je njezino krilo nosilo Spasitelja,

ali i zato jer je sluðala, prihvatila i ðuvala BoZju rijeð u svom srcu.

Marija je svoju vjeru posvjedoðila viðe puta: prije svega dok sluða Elizabetine
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rijeði i izraâava svoju vjeru u himnu veliða (usp. Lk 1,46-55);potom kada zajedno
s |osipom prikazuje Isusa u hramu, sluða rijeði starca Simuna ðto zavrðava ðinom
vjere: <otac njegov i majka divili se ðto se to o njemu govori> (usp. Lk 2,25-35);
pri povratku u hram sluða Isusa koji govori o ocu (usp. 2,41-50); <A majka je nje-
gova briåno ðuvala sve ove uspomene u svom srcu> (Lk 2,51); u Kani Galiiejskoj
sluða Isusa i ima potpuno povjerenje u Njega jer kaåe posluziteljima: <Sto god'vam
rekne uðinite> (Usp. Iv 2,t-I2); Marija je rasla posrepeno u vjeri. Za c\álog nie_
zinogLivota, pa i u posljednjoj kuðnji, njezina se vjera nije nikad pokolebalã, nije
prestala vjerovati da ée se ispuniti BoLja rijeë., sluðajuéi s kriza por¡.an;,, Isusovu
ù,elju da postane naða Majka, pa ni onda kad joj je sin Isus ur.rro ,ru krizu. Govo-
reéi kako je Marija stajala pod kriZem, evandelist Ivan nam pomaZe shvatiti kako
je Marija bila puna hrabrosti u ovom dramatiðnom trenutku. To je bio najtezi dio
njezina zivota u njenom <napredovanju na putu vjere> (LG 5s). Mogla je ostati
uspravno na nogama samo jer je imala ðvrstu vjeru. zato crkva u Mariji ðtuje
najðistije ostvarenje vjere (CCC t49).U kuõnji, Marija nastavlja vjerovati da je Isus
Sin BoZji i da ée njegova ¿rwa preoblikovati sudbinu ðovjeðanstva, ðto je Kristovo
uskrsnuée definitivno i potvrdilo.

Mnogi crkveni oci pisali su o posljedicama Marijine vjere, medu njima i sveti
Irenej, koji Mariju usporeduje s Evom, kaze da ,,posluhom postade uziokom spa-
senja za sebe i sav ljudski rod". Dodaje da je po Evi u svijet doðla smrt, a po Mariji
Livot, teje ona Majka Zivih.

4. Sto Marijina vjera zn óiza nas danas
Krðóanska je zajednica uvijek imala od poðetka model za nasljedovanje u mu-

ðenicima, svecima, svjedocima, onima koji su predani potpuno Bogu i ocluvijek
bili poziv svima na ispravno åivljenje, a bili su rpr"-ni uko tr.bu ãaú i Livot za
Krista. Posveóenje je uvijek bilo izazov, a osobito danas kad smo bombardirani
razliðitim informacijama, kada Zivimo u svijetu tehnologije, interneta, mobitela,
satelitskih antena, gdje se informacije brzo prenose, a ljudi su sve osamljeniji, ðto
se ðesto dogada i u naðim zajednicama. svatko treba naéi svoju sigurnost u Bogu,
inaðe nije moguée vjerovati i ispuniti svoje poslanje. Zivimo u vremenu gdje se ta
sigurnost ðesto i ne traåi. Iako je proðlo vrijeme diktature komunistiðko gateizma
koji se izravno protivio vjeri u Boga, doðlo je novo vrijeme diktature, a to je dik-
tatura relativizma, i to u globalnim razmjerima, gdje se polazi od teze da nijedna
religija ne posjeduje istinu pa bi onda trebalo napraviti neku novu religiju koja bi
bila sinteza svih pojedinih religija. ovakav pristup je opasan jer moåã'poljuljati
one koji su slabi u vjeri. odgovor na diktaturu relativizma samo je jedan, á to ¡.
Isus Krist koji kaze: fa sam Put,Istina iZivot (Iv 14,6). zbogtoga jevaz,no stalno
promiðljati i imati pred sobom Mariju, onu koja je Isusa zaëela prije u duði nego



ry
16. redovniðki dan u BiH

u utrobi, dakle vjerom, kako piðe sv. Augustin. Ako smo se svjesno odluðili za

Boga, i mi takoder u svome srcu po vjeri nosimo Krista i po vjeri ga navijeötamo

drugima.

Zato trebamo u naðoj svakodnevnici produbiti vjeru u naðem zvanju i iéi na-

prijed u naðem redovniðkom poziw, unatoð kuðnjama' poteðkoéama, a ponekad i

u osjeóaju neuspjeha. U stalnom smo hodu Prema skladu vjere i åivota, nastavlja-

juéi promatratil ¿ivjeti u potpunosti znaðenje naðega postojanja u svjetlu umrlog

i uskrslog Gospodina. Na ovom putu gledamo u Mariju, koja je model autentiðne

vjere, koþ se uvijek temelji na sluðanju i ðuvanju rijeði u svom srcu ðineéi je Zivot-

nom i spasonosnom za sve ljude. U hodu prema usavrðavanju, Marija krðéanima

pokazuþ savrðenstvo koje ljudi i iene naðeg vremena, naravno ukljuðujuéi i nas

redovnike i redovnice, mogu postiéi na osobnom planu zahvaljujuéi Kristovom

stvaranju i otkupljenju, a osobito u odnosima s drugima. Marija je savrðena slika

dostignute savrðenosti, pokazujuéi svima nama ðto je to novo stvorenje u slavi

Uskrsloga.

Marija nas poziva da joj sliðimo u joð neðemu: biti stalno vjerni pozivu za koji

smo i mi odabrani ponavljajuéi rijeði psalmiste: <Gospodinu rekoh: Ti si moj gos-

podar! Nema mi blaåensWa bez tebe. ... Gospodin mi je baðtina i ðaða: ti u ruci

àrZið moju sudbinu. Na divnu zemlju padoðe mi konopi, vrlo mi je mila moja

baðtina> (Ps 16, 2.5-6).

Svaki ljudski susret, prije svega s onima s kojima Zivimo, medu braéom i se-

strama, na poslu, u ökoli gdje radimo uvijek je samo blijeda slika onog velikog

susreta na koji smo pozvani, a to je susret s naðim Gospodinom Isusom Kristom.

Pozvani smo uvijek iznova susretati Gospodina jer kada ga susretnemo, Prona-

lazimo same sebe i smisao svog Zivota. Izmedu nas i drugih u svakodnevnom

åivotu, a i u naðim zajednicama ponekad su planine koje treba prijeéi i zidovi koje

treba sruðiti. Postoje predrasude, ùelia da se osvetimo onome koji nas je povrije-

dio, tako da nam se dogodi da nikada ne susretnemo osobe pokraj kojih godina-

ma Zivimo. Bezvjerese ne moäe i.ivjetivlastita duhovnost u dubini i otvorenosti.

Apostoli trai,e odlsusa da im da vjere, a on im odgovara snaZnom metaforiðkom

slikom, <Da imate vjere koliko ie ztno goruðiðino, rekli biste ovom dudu: ' Iöðupaj

se s korijenom i presadi se u more!'I on bi vas posluðao> (Lk 17,6). Kao da åeli reéi

i njima i nama: ako budete imali imalo povjerenja u Boga, i ono najmanje uðinje-

no s v;erom bit ée preob raheno i ostvareno kako treba, jer ono ðto liudima izgleda

nemoguée, Bogu je moguée'

Pitanje vjere je kljuðni problem u åivotu svakog pojedinca. zbogtoga ie cilj

naðih pogleda usmjerenih prema Mariji molitva Gospodinu da nam daruje vjeru

koju je oia imala, da imamo povjerenje u Boga kao Marija, pouzdanje u Boga kao

ona, da rastemo zajedno s njom u vjeri, takoder i onda ako moramo proéi kroz



Danko Perutina: - model vjere< (76-83)

ry
noé vjere (RM, br. 17), kao ðto je proðla i ona. Istinski put ðovjeka je put njegove
vjere. Tko je vlastiti Zivot odluðio iz danau dan åivjeti u BoZjoj prisutnosti, to jest
birajuói dobro i ðineéi ga svima, iskusio je kako se teðko tim puiem penjati prema
Boåjim vrhuncima. Bolja rijeë je ona koja nam govori koliko je ovo istinito i vaz-
no' U Evandelju nalazimo jednu Isusovu reðenicu na koju bismo se ðesto trebali
vratiti i ponovno o njoj razmisliti. Isus kaåe: <Kad sin Õovjeðji dode, hoée li naéi
vjere na zemlji?> (Lk lB, 8). ro je pitanje Isus postavio kao strogu opomenu za
svoje sluðatelje, ali i za nas. To su teðke rijeði, ali puno govore i pãsv;àðéu;u nam
kako tezak put vjere u Boga moraju proéi ljudi koji su ótvoreni iragan;u za vjeë-
nim zivotom. S druge strane, u Poslanici Hebrejima (Heb 11,6) nalaiimo reðenicu
kako je bez vjere nemoguóe omiljeti Bogu.

Marija nas svojim zivotnim primjerom poziva na molitvu i meditaciju. ona
meditira Pisma, razmiðlja o Rijeði, ðuva u sjeéanju i svom srcu ðudesn adjeiaBoîja
koja je on uðinio u njenoj osobnoj povijesti kao i povijesti njenog n.roá.. ona je
primjer poniznosti i posluðnosti oðevoj volji, model poniðtenja sebe samoga, ie
snaånog sudjelovanja u Kristovoj patnji. u Marijinu srcu nije se nikada smãnjila
radost zato ðto je bila izabrana.

Na kraju bismo mogli zakljuðiti kako se u Mariji i s Marijom ostvaruje harmo-
nija izmedu vjere i ùivota. u njoj i s njom naðe prianjanje, pripadanje Kristu po-
staþ primanje udjela u Boåjoj obitelji. u konaðnici, ona je Lenaukojoj se spaJaJu
razliëiti aspekti ljudske slobode, iako je ona proroðka i osloboditeljska iena .r¡áf.
ostaje åena vjere i zato je crkva predlatekao savrðen primjer Gospodnje uðenice,
tj. aktivnog krðéanina koji sudjeluje u izgradivanju civilizacije ljubavi.

r zal<raj razmiðljanje o vjeri carla Alberra salustrija, talijanskog pjesnika po-
znatijeg pod pseudonimom Trilussa. on vjeru zamiðlja kao jednu it¡"p" staiicu
i piðe: <Ta slijepa starica, koju susretoh u noéi, kad se izgubih usreá ðume -;er
je Livot kao ðuma u kojoj smo svi izgubljeni - i ta starica mi reðe: Ako ne znað
put' pratit éu te ja, jer gapoznam. Ako imaõ snage iéi za mnom, od vremena do
vremena dat óu ti ðuti jedan glas, sve tamo do kraja gdje je jedan ðempres, sve do
vrha gdje je k¡iå, buduéi da zivot svakoga ðovjeka prólaziKalvarijoml bdgovorih:
'mmmm, ma bað ée tako biti?! cini mi se ðudnimãu *. moze váditi ako ne vidil
slijepa starica me onda uhvati za ruku i uzdahnu:'Hodaj!!!i.. Bila je to vfERA.>


