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Prva krščanska skupnost je z velikim spošto
vanjem in ljubeznijo obdajala Jezusovo ma
ter Marijo. V Novi zavezi ji je ohranila čudo
vit spomenik, zlasti v evangelijih. V njih od
krijemo njeno vlogo v Jezusovem življenju in 
življenju Cerkve. V Apostolskih delih jo vi
dimo ob rojstvu Cerkve. O njenem Božjem 
materinstvu spregovori tudi Pavel. Prisotna 
je že v Stari zavezi v prvi napovedi odrešenja 
v raju, v Izaijevi napovedi rojstva sina, odkri
jemo pa jo tudi v likih velikih žena. 

Marija v veri sprejme Božje mate-

rinstvo

Glavnemu sporočilu evangelija o Jezusovem 
vstajenju, smrti in javnem življenju sta Matej 
in Luka dodala pripovedi o Jezusovem otro
štvu. Matej začne z Jezusovim rodovnikom. 
Ta se pri Jožefu nenadoma usmeri od pozor
nosti do moža k ženi, Mariji, »iz katere je bil 
rojen Jezus, ki se imenuje Kristus« (1,16). 
Štiri žene, ki so imenovane pred njo, so bi
le pomembne za potek izraelske zgodovine, 
Marijina vloga pa sega v univerzalno zgodo
vino.
Matej nadaljuje s pripovedjo o Jezusovem roj
stvu. V njej izrazi skrivnost njegovega nebeš

Vsemogočni je storil 
velike reči po Mariji

  dr. s. Snežna Večko OSU

Marija v Svetem pismu
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kega in zemeljskega izvora. Jezus je sin žene, 
Marije, toda ne hkrati njenega moža Jožefa. 
Pove, da »je bila noseča od Svetega Duha« 
(1,18). Toda tudi Jožef ima v Jezusovem ži
vljenju pomembno poslanstvo. Po angelovem 
naročilu da Jezusu ime (1,20–21). S tem de
janjem je Jožef Božjega Sina sprejel za svoje
ga potomca in mu tako omogočil mesto sredi 
izraelskega naroda. Jezus je dobil ime, rodov
nik, pravico do stalnega bivališča. Nastopal je 
kot Davidov sin. Matej je Jezusovo spočetje 
po Svetem Duhu potrdil z Izaijevo prerokbo, 
ki se je zdaj v polnosti uresničila: »Glej, de
vica bo spočela in rodila sina in imenovali ga 
bodo Emanuel« (1,23; prim. Iz 7,14).
Luka pa pred nami razgrne prizor oznanjenja 
Jezusovega rojstva. Podoben je tistim iz Sta
re zaveze, ko nebeški poslanec oznani rojstvo 
rešitelja, večinoma nerodovitni ženi (Sari, 
Manoahovi ženi, Ani). Zdaj je angel poslan k 
devici, zaročenki, tisti, ki obeta, da bo iz nje 
izšel nov zarod. In dejansko ji angel sporoči 
rojstvo najbolj pričakovanega, mesija. Mari
ja je v besedah »imenoval se bo Sin Najviš
jega. Gospod Bog mu bo dal prestol njego
vega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi 
hiši vekomaj« (Lk 1,32.33) lahko prepozna
la slavnega Davidovega potomca iz Natanove 
napovedi. Tega so čakali skozi stoletja. 
Mariji je naslovljeno oznanilo njegovega roj
stva. Z angelom stopi v dialog, ki seže v str
moglave višine. Ta, ki bo rojen iz Marije, ne 
bo zgolj kraljevi potomec, temveč sam Božji 
Sin, večno rojeni iz Očeta. Spočet bo v mo
či Božjega duha, ki je deloval v stvarjenju in 
v Izraelovi zgodovini. Starodavni božični od
pev ubesedi ta čudež: »On, ki ga nebesa ne 
morejo obseči, se je zaprl v tvoje naročje in 
postal človek.« 

Marija v Jezusovem javnem življe-

nju, pasijonu in rojstvu Cerkve 

Za svojo vdanost Bogu Marija ni bila nagra
jena s privilegiji. Bog je od nje veliko zahte
val. Že ob rojstvu je skupaj z Jožefom dožive
la boleče okoliščine revnih, odrinjenih na rob 
(Lk 2,1–20), beguncev (Mt 2,13–23). Dva
najstletni Jezus spravi starše v veliko skrb in 
bridkost (Lk 2,41–50). V Jezusovem javnem 
delovanju je Marija morala izkusiti bolečino 
razlaščanja od svojega sina. Dal ji je vedeti, da 
so bolj od telesnih vezi z njo pomembne ve
zi, ki jih ustvarja Božja beseda (Lk 8,19–21; 
11,27–28), in izpolnjevanje Božje volje (Mt 
12,46–50; Mr 3,31–35). Saj je uresničevala 
Božjo besedo in izpolnjevala Božjo voljo, bolj 
kot kdorkoli drug, toda Jezusove besede so 
postavljale razdaljo med njega in njo. 
Zagoneten se zdi pogovor med Marijo in Je
zusom na svatbi v Kani Galilejski v Janezo
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Bogu Marija ni 
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Bog je od nje 

veliko zahteval.  
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vem evangeliju. Na njeno poročilo, da nima
jo vina, ji Jezus odgovori: »Kaj imam s teboj, 
žena? Moja ura še ni prišla« (2,3–4). Jezu
sova mati pa dejansko odigra odločilno vlo
go pri dogodku, ki vnaprej kaže in vodi k tej 
uri. Jezus jo je uslišal in s tem začel svoje po
slanstvo. Svojo mater poimenuje »žena«, kar 
spomni na prvo napoved vesele novice v ra
ju o zmagi žene nad kačo po njenem potom
cu (1 Mz 3,15). Ta napoved se je izpolnila na 

Kalvariji (Jn,19,30), kjer je zopet prisotna Je
zusova mati, ki jo Jezus ponovno poimenuje 
»žena« (Jn 19,26). 
Marija je nato predstavljena z apostoli, drugi
mi ženami in Jezusovimi brati v molitvi pred 
binkoštnim dogodkom (Apd 1,13–14). Tako 
se zaokroži njena podoba: spočela in rodila je 
Jezusa v moči Svetega Duha in zdaj je prisot
na ob rojstvu Cerkve prav tako v moči Svete
ga Duha. 
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