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     Ne spomnim se, da bi se kdo kdaj spovedal greha izmikanja. 

Ne izmikanja v smislu tatvine, temveč izmikanja odgovornosti, 

izmikanja vabilu, izmikanja klicu bližnjega, ki nas potrebuje. Če 

smo v čem mojstri, smo mojstri izmikanja. To obvlada že 

majhen otrok. Za izmikanje ne potrebujemo nobene izobrazbe, 

ker nam oblike izmikanj navdihuje greh, ki je v nas. Očitno je 

greh izmikanja nekaj tako nečastnega, da veliko laže priznamo 

vsaj na videz hujše grehe, kot pa dejstvo, da smo se potuhnili, da 

smo koga zavesno preslišali, se zavestno delali, da se nas kaka 

stvar ne tiče.  

     Spretnost našega izmikanja izhaja iz šole Adama in Eve, če 

stvar nekoliko karikiram. Adam ni bil pripravljen prevzeti 

odgovornosti za svoje nečastno dejanje, ker je bolj verjel kači 

kakor Bogu. Adam je sicer priznal, da je utrgal sadeže s 

prepovedanega drevesa, vendar naj bi tega ne storil po lastni 

volji, temveč na prigovarjanje svoje žene Eve. Tudi Eva je 

priznala, da je jedla, česar ne bi smela, vendar je zatrjevala, da jo 

je v to silila kača. Oba sta se torej izmaknila odgovornosti za 

svoje dejanje in se sklicevala na drugega. 

     Izmikanje odgovornosti za storjeno dejanje je razdrlo odnos 

med Bogom in prvima staršema. In tako je z vsakim drugim 

izmikanjem. Cilj izmikanja je, da bližnjemu ali Bogu ne 

odgovorimo in se pretvarjamo, da ga nismo slišali. 

Neodgovornost je torej isto kot ne odgovarjati. In kaj nas bolj 

prizadene kot to, da kdo na naše besede ne odgovori, se obrne 

stran, nas noče pogledati in nam s tem da vedeti, da noče imeti 

opravka z nami.  

     Dobro nam je znana evangeljska prilika o kralju, ki je vabil 

na gostijo, vendar so se vsi povabljeni izmikali in navajali na 

videz prepričljive razloge, zakaj ne morejo priti na kraljevsko 

gostijo. Z izmikanjem vabilu so povabljeni rekli »ne« kralju, 

zavrnili so ga in ponižali, zato ni čudno, da se je kralj razsrdil. 

     Prva človeka sta se Bogu izmikala, zato sta uničila 

prijateljstvo z njim. Na praznik BDM se srečujemo z novo Evo, 

z Marijo, ki se povabilu ne izmakne, ampak izreče znameniti 

»… zgodi se mi po tvoji besedi.« Marija hoče slišati Božje 

povabilo, zato ga tudi sliši. In ko ga sliši, se ne izgovarja, da 

stvari ne bo dorasla. Ampak v vsej preprostosti pravi, da je na 

voljo, ker hoče biti dekla Gospodova, ker hoče služiti Božjim 

načrtom. 

     Poznamo vrsto prerokov, ki so živeli v globljem odnosu do 

Boga kot mnogi drugi v Izraelu, a skoraj vsi preroki so Boga 

najprej prepričevali, da niso sposobni za službo. Božjemu 

poklicu v preroško službo so se izmikali. Pri tem so se 

izgovarjali: eni na mladost, drugi, da nimajo potrebne 

zgovornosti, Mojzes je prepričeval Boga, naj ga ne pošilja v 

Egipt, ker ga faraon kot madianskega pastirja ne bo upošteval, 

prerok Jona pa z Bogom sploh ni hotel vstopil v pogovor. Jona 

Bogu ni pojasnjeval, zakaj ne bo šel v Ninive, pač je Bogu brez 

vsakega pojasnila obrnil hrbet in izginil. V Jafi se je vkrcal na 

ladjo z namenom, da bo zbežal v Tarz. 

     S tem ko Marija brez obotavljanja takoj in nedvoumno 

odgovori: »… zgodi se mi po tvoji besedi,« stopi v neposreden 

odnos z Bogom. Odslej lahko Bog na Marijo v polnosti računa. 

Marija Bogu odgovarja. Nikamor ne beži, ničesar ne pojasnjuje, 

ampak ravna, kakor hoče Bog. 

     Naša izmikanje, ki se mu vdajamo po izvirnem grehu, 

izmikanje, kakršno smo videli pri prerokih, nas navaja na 

spoznanje, da noben človek po izvirnem grehu ni sposoben 

brezpogojno odgovoriti Bogu; nihče od nas noče in ne more 

Bogu v polnosti služiti. Posledica izmikanja je, da človek Boga 

sploh ni sposoben v celoti sprejeti. Noben človek po izvirnem 

grehu noče z Bogom v polnosti sodelovati. Bog v tem svetu s 

človekom sploh ne bi mogel uresničiti odrešenja, ker na tem 

svetu ni bilo nikogar, ki bi bil zares sogovornik Bogu. Zato je 

moral Bog sam sebi pripraviti odgovor, sam je moral ustvariti 

svojega sodelavca. To je storil tako, da je Marijo vnaprej 



 

obvaroval izvirnega greha, da je na tem svetu sploh dobil 

pravega sogovornika. 

     Edino Marija zares sliši Boga, mu odgovarja in mu služi brez 

pridržkov. Kajti samo Marija je polna milosti, kar pomeni, da je 

Marija edina, ki se Bogu ne izmika. Zato je Marija kraljica 

prerokov. Preroki so se, kot smo že rekli, naprej obotavljali, in 

šele potem, ko Bog ni prenehal s svojim klicanjem, so se končno 

uklonili in sprejeli preroško službo. Z Marijo se je torej zgodil 

največji preboj v zgodovini, kajti prekinjena je bila veriga 

nenehnega izmikanja.  

     Pogled na Brezmadežno nam govori, kako bo z nami, ko 

bomo zveličani, ko bomo v ljubezni do Boga tako dozoreli, da 

se mu ne bomo več izmikali, ko bomo z Bogom zares na ti, 

zaradi bližine in polnega zaupanja. 

     Biti Bogu tako blizu, kot mu je bila Marija, se mnogim ne zdi 

zanimivo. Bolj naj bi bila privlačna hoja po robu, tveganje, 

upornost; vse to naj bi bil izraz človekove svobode. Ljudje prej 

prisluhnejo navdihu kače, ki jih vleče stran od Boga, v 

domnevno svobodo, čeprav se ta vedno konča v notranji 

razklanosti. Zlasti je to vidno v umetnosti. Veliko bolj je cenjena 

tista umetnost – torej tista poezije in glasba, tista proza in 

slikarstvo – ki opisuje človekovo razdvojenost in prestopanje 

meja. Če kak umetnik doseže notranjo harmonijo, ljubeč odnos 

do Boga, če kak umetnik preneha biti večni dvomljivec, 

zanikovalec Boga in upornik proti Bogu, če njegova duša ni več 

mladostno razdvojena, si zdi, da je dolgočasna in brez vsebine 

tudi njegova umetnost.  

     Zato se danes noben umetnik ne upa predstaviti s stvaritvijo, 

ki bi posnemala ikono, Marijino zasidranost v Bogu. Skoraj 

splošno prepričanje je, da mora umetnost, če naj velja za 

umetnost, govoriti o temni strani človekove narave, o zablodah, 

ki iz te temine izhajajo, o človekovi izgubljenosti in 

zvrtinčenosti, ki je posledica od božje ljubezni odtrganega bitja. 

Umetnost danes nekako trmasto vztraja na pozicijah po 

človekovem padcu v edenskem vrtu. Umetniki ustvarjajo pod 

pritiskom samocenzure, ki jim prepoveduje, da bi orisali stanje 

duše, v kateri deluje milost, kot v Mariji. 

     Nasprotno s tem pa ima evangelij za kriterij lepote nekaj 

popolnoma drugega kot sodobna umetnost. Evangelij hvali in 

ima za lepo popolno transparentnost odnosa med človekom in 

Bogom. Po merilih evangelija je lepo to, kar je udejanila Marija. 

Očitno hoče umetnost vztrajati v stanju izvirnega greha, v 

izmikanju Bogu. Menim, da je človeku vendarle bliže to, kar se 

je začelo v Mariji in je sv. Pavel opisal z besedami: »V ljubezni 

nas je Bog vnaprej določil, naj bomo posinovljeni po Jezusu 

Kristusu.« Kaj pravzaprav pomeni biti posinovljenec? Mnogi 

rimski cesarji: Avgust, Neron, Mark Avrelij in drugi niso imeli 

svojih sinov, pač pa so kakega dečka posinovili in mu s tem 

odprli pot do cesarske časti in oblasti. Mi smo v Jezusu 

posinovljeni, da lahko v njem dosežemo še mnogo več kot kateri 

koli rimski posinovljenec, ki je postal cesar. 

    V njem smo postali dediči, nadaljuje sv. Pavel v pismu 

Efežanom, da bi bili v hvalo njegovemu veličastvu. Zato se na  

praznik BSDM dvigamo nad temo sveta, v Mariji gledamo 

harmonijo in polnost naše človečnosti, v njej zremo svojo 

prihodnost. 


