
            
 
 
 
„Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.“ (Lk 1, 45) 
 
I ovoga nam mjeseca Riječ za život predlaže jedno blaženstvo. To je radosni i 
nadahnuti pozdrav jedne žene, Elizabete, drugoj ženi, Mariji, koja je došla k njoj da joj 
pomogne. Da, jer obje su trudne i obje su, kao istinske vjernice, prihvatile Riječ Božju i 
doživjele njezinu stvarateljsku snagu u vlastitoj malenosti. 
Marija je prva blaženica u Lukinom evanđelju, ona koja doživljava radost bliskosti s 
Bogom. Ovim blaženstvom evanđelist nas uvodi u razmatranje o odnosu između 
naviještene Riječi Božje i vjere koja je prihvaća, između Božje inicijative i slobodnog 
pristanka osobe. 
 
„Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.“ 
Marija je istinska vjernica u „obećanju danom Abrahamu i potomstvu njegovu 

dovijeka“. Ponizna i otvorena slušanju Riječi, ona se toliko poništila da se sama Riječ 
Božja mogla utjeloviti u njezinu krilu i ući u povijest čovječanstva. 
Nitko neće moći doživjeti Marijino djevičansko majčinstvo, ali svi možemo 
nasljedovati njezino povjerenje u Božju ljubav. Ako ju prihvatimo otvorena srca, Riječ 
se sa svojim obećanjima može utjeloviti i u nama i učiniti plodnim naš život kao 
građana, očeva i majki, studenata, radnika i političara, mladih i starih, zdravih i 
bolesnih. 

A što ako je naša vjera nepostojana, kao što je bila Zaharijina? Nastavimo se 
prepuštati Božjem milosrđu. Bog nas neće prestati tražiti sve dok i mi ponovno ne 
otkrijemo njegovu vjernost i damo Mu hvalu. 
 
„Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina.“ 
Na tim istim brežuljcima Svete zemlje, u vremenu mnogo bližem našem, jedna druga 
majka duboke vjere poučavala je svoju djecu umijeću praštanja i dijaloga naučenom 
u školi Evanđelja. Mali je to znak u toj zemlji, kolijevci civilizacije, koja je oduvijek u 
potrazi za mirom i stabilnošću među vjernicima različitih religija. Margaret 
pripovijeda: „Nama djeci, povrijeđenoj odbacivanjem koje smo doživjeli od druge 
djece iz susjedstva, mama je rekla: 'Pozovite tu djecu u našu kuću'. Ona sama im je 
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