Sv. Beda ČČ astitljivi
Razlaga Lukovega evangelija I, 1
Vstopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto.
Naučč i se, deviča, Marijine ponižč nosti, da bosč lahko čč ista po telesu in predana v srču. Mlajsč a
obisč čče starejsč o, deviča poždravi žč eno. Spodobi se namrečč deviči, da bolj ko je čč ista, bolj naj bo
ponižč na in sposč tljiva do starejsč ih; ko ražglasč a ponižč nost, naj s tem priporočč a tudi držč o čč istosti.
Drugačč e prihaja Gospod k Janežu kot Marija prihaja k Eližabeti. Ona prihaja k njej, da bi se napolnila
s Svetim Duhom, on pa k njemu, da bi se posvetil s krstom. Ponižč anje starejsč ih je žagotovo povisč anje
mlajsč ih.
Potem sledi: Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav in, kar je dalje.
Premisli ražličč en pomen posamežnih ižražov: Eližabeta je prva slisč ala glas, a milost je prvi
občč util Janež; ona je slisč ala po naravni poti, ta se je vžradoval na skrivnosten načč in; ona je žažnala
Marijin prihod, on Gospodovega; žč eni govorita o milosti, otroka pa v njima delujeta in uresničč ujeta
skrivnost milosti, ki osrečč uje obe materi. Prevžeti od duha otrok pa materi ožnanjata dvojni čč udežč .
Otrok se je vžradoval, mater je napolnil Duh. Mati ni bila prej napolnjena kakor sin, a ko je sina
napolnil Sveti Duh, je napolnil tudi mater.
In vzkliknila je z močnim glasom in rekla: Blagoslovljena si med ženami, in kar sledi.
Omeniti velja, da se navedeno prerokovanje o Kristusu ne ižpolni samo s stvarnimi čč udežč i,
ampak tudi s svojskimi besednimi ižraži. On je namrečč sad, ki je bil s prisego obljubljen očč aku
Davidu: Od sadu tvojega telesa bom posadil na svoj prestol. Obenem opažimo, da Marijo blagoslavlja
Eližabeta ž isto besedo kot Gabriel, saj jo čč astijo tako angeli kot ljudje in se jo pokažč e, da je bolj
ižbrana kot katerakoli druga žč ena.
In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?
Ne sprasč uje, kakor da ne bi vedela, kar je očč itno spožnala po Svetem Duhu, da jo namrečč
poždravlja Gospodova mati, in jo blagruje žaradi njenega otroka, ampak je prevžeta od novosti
čč udežč a. Zato ne pripisuje te čč asti svojim žaslugam, ampak jo ražume kot Božč ji dar.
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava, in kar sledi.
Eližabeta se je sramovala bremena starsč evstva, doklej ji je bila nežnana skrivnost vere. Toda
ona, ki se je skrivala, ker je spočč ela sina, se je žačč ela ponasč ati, da bo rodila preroka. In ona, ki se je
prej sramovala, ždaj blagoslavlja. In ona, ki je prej dvomila, je ždaj utrjena v veri. Glej, je rekla, ko je
namrečč prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Torej je
ž močč nim glasom vžkliknila, ko je žažnala Gospodov prihod, ker je verovala v rojstvo po veri. Ni
namrečč ražloga ža sramežč ljivost, kjer podarjeno in ne ižsiljeno rojstvo preroka prinese vero.
Blagor ji, ki je verovala, izpolnilo se bo, in kar sledi.
Poglej, da Marija ni dvomila, ampak je verovala in žato dosegla sad vere. Blagor ji, je rekla, ki
je verovala. Resničč no je blažč ena, saj je odličč nejsč a od duhovnika. Ko je duhovnik žatajil, je deviča
popravila napako. Ničč čč udnega ni, čč e je Gospod, ko je hotel odresč iti svet, žačč el svoje delovanje pri
materi. Tako je ona, po kateri se je ža vse ljudi pripravljalo odresč enje, prva žajela sad odresč enja pri
svojem Sinu. Podobno velja omeniti, s kaksč no milostjo je obdaril Eližabetinega duha, ko je Marija
vstopila k njej, saj jo je po prerosč kem duhu ražsvetlil glede preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ko
namrečč rečč e: Blagor ji, ki je verovala, očč itno kažč e, da je po Duhu žvedela ža besede angela, ki jih je ta
spregovoril Mariji. Ko dodaja: Izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod, predvidi, kaj se bo žgodilo v
prihodnosti. Ko pa jo poimenuje kot Mater mojega Gospoda, s tem ražume, da nosi v telesu
odresč enika čč lovesč kega rodu.
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