
Sv. Bernard iz Clairvauxa

Devici je bilo ime MARIJA

Vrstica  se  zakljucčuje  z  besedami:  In  devici  je  bilo  ime Marija (Lk  1,27).
Spregovorimo nekaj besed sče  o tem imenu, ki  pomeni,  kakor pravijo,  morska
zvezda in  materi  devici  tako  zelo  lepo  pristaja.  Zelo  upravicčeno  jo  namrecč
primerjamo z zvezdo; kajti  kakor zvezda izzčareva zčarek brez sčkode zase, tako
devica rodi Sina brez rane na sebi. ZŽ arek ne zmanjsča zvezdi njenega leska in prav
tako Sin Devici ne njene nedotaknjenosti. Ona je torej tista plemenita zvezda, ki
je  vzsč la  iz  Jakoba  in  njen  zčarek  razsvetljuje  vesoljni  svet,  njen  sijaj  blesti  v
nebesih in prodira v pekel; razliva se po zemlji in greje bolj dusče kot telesa, goji
kreposti in razjeda slabosti. Da, ona je, pravim, prekrasna in cčudovita zvezda, ki
je morala biti povzdignjena nad to veliko in prostrano morje, zčarecča v lesketanju
svojih zasluzčenj, v sijaju svojih zgledov.

O ti, kdorkoli zče si, ki cčutisč , da te povodenj tega sveta bolj premetava med
nevihtami in neurji, kakor postavlja na trdna tla,  ne odvračaj očesa od bleska te
zvezde, cče nocčesč , da te zagrnejo valovi! CŽe privrsč ijo vetrovi skusčnjav, cče zadenesč
ob cčeri nadlog, ozri se v zvezdo, poklicči Marijo! CŽe te pretresajo valovi napuha,
cčastihlepja, obrekovanja ali zavisti – ozri se v zvezdo, poklicči Marijo! CŽe jeza ali
lakomnost ali mesena pozčeljivost butajo ob ladjico tvoje dusče, ozri se k Mariji!

CŽe se vznemirjen zaradi velikanskih pregreh, osramocčen zaradi umazane
vesti,  prestrasčen  zaradi  strasčne  sodbe  zacčenjasč  pogrezati  v  brezno  zčalosti,  v
prepad  obupa,  pomisli  na  Marijo!  V  nevarnostih,  v  stiskah,  v  negotovostih
pomisli na Marijo, poklicči Marijo! Naj ne odstopi od tvojih ust, naj ne odstopi od
tvojega srca, in da dosezčesč  naklonjenost njene priprosčnje, ne nehaj posnemati
njenega zč ivljenja! CŽe hodisč  za njo, ne zaidesč , cče prosisč  njo, ne obupasč , cče mislisč
nanjo, ne zablodisč . CŽe te ona drzč i, ne padesč , cče te ona varuje, se ne bojisč , cče te ona
vodi,  se  ne  utrudisč ,  cče  ti  je  ona  naklonjena,  pridesč  do  cilja.  In  tako ti  lastna
izkusčnja pokazče, kako pravilne so besede: In devici je bilo ime Marija!

Nekoliko se moramo zdaj ustaviti, da bi se tudi mi ne zazrli v sijaj toliksčne
svetlobe samo mimogrede. Naj povem z apostolovimi besedami: Dobro je, da smo
tukaj in v veselje nam je, da se v tisč ini zaziramo v to, cčesar ne more izraziti sče
tako izbrusčen govor. Medtem pa bo v pobozčnem zrenju blesčcčecče zvezde dozoreli
sče bolj gorecče razpravljanje o tem, kar sledi.
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