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BOŽJA MATI 

 

»Nečesa pa res ne razumem,« je zamišljeno dejal Peter. 

»Česa ne razumeš?« je zanimalo Tamaro. 

»Zakaj je Bog izbral Marijo za mater svojemu sinu? Kot nam je dejal župnik, ni bila nič 

posebnega. Bila je mlada, vendar iz revne družine. Takrat je živelo veliko bogatejših in 

uglednejših mladih deklet.« 

»Če bi se Jezus rodil v bogati družini, se mu ne bi bilo treba roditi v hlevu,« se je strinjala 

Manca. 

»Bolj logično bi bilo, če bi se rodil v premožni družini,« je prikimala Tamara. »Verjetno bi 

imel več uspeha in mogoče ga ne bi niti križali.« 

»Le zakaj je bila Marija izbrana?« se je Peter obrnil k Serafinčku. 

»Veste, otroci, Bog vedno naredi vse prav,« je začel Serafinček.  

»Dobro, to vemo,« ga je prekinila Tamara. 

»Ne skači mu v besedo,« jo je okarala Manca. 

»Božji načrti so skrivnostni,« je nadaljeval Serafinček. »Če bi se Jezus rodil v bogati družini 

in bi bila njegova mati bogata ženska, bi bil omejen pri svojem delovanju. Težko bi se 

približal revežem in reveži bi se težko približali njemu. Večina bogatih ljudi nima posluha za 

reveže.« 

»Če bi bila Marija bogata, je ne bi mogli ničesar prositi,« je modro pokimal Peter. 

»Danes goduje Marija, Pomočnica kristjanov,« je vedela povedati Tamara. 

»Ker je bila Marija skromna in revna žena, dobro razume različne stiske ljudi, ki se zatekajo k 

njej in prosijo njene pomoči,« je dodal Serafinček. 

»Seveda, sedaj mi je jasno!« je vzkliknila Manca. »Samo revež razume reveža. Človek, ki je 

sit, ne razume človeka, ki je lačen. Tako sem slišal govoriti svojo babico.« 

»Lahko tudi tako rečemo. Marija je bila preprosto dekle iz majhnega mesta, iz Nazareta. Ni 

bila bogata v denarnem smislu. Bila pa je bogata v svojem srcu. Že kot dekle je v sebi nosila 

pravo bogastvo,« je razlagal Serafinček. 

»Kakšno bogastvo?« je bila radovedna Tamara. 

»Človek, ki nima polne denarnice denarja, lahko nosi svoje bogastvo v srcu,« je modroval 

Peter. 

»Ne nakladaj,« se je obregnila Tamara, »kup revežev je, ki niso bogati v srcu. Zavistni in 

jezni so, ker niso bogati. Poleg tega pa le čakajo, kdaj bodo lahko kaj ukradli.« 

»Prav imaš,« je prikimal Serafinček, »reveži so lahko zavistni in jezni na bogataše. Vendar 

Marija ni bila. Ker ni bila bogata, je bila v resnici svobodna. V sebi je razvila številne 

človeške kreposti: ljubezen, sočutje, dobroto in še bi lahko našteval. Predvsem pa je imela 

globoko vero in zaupanje v Boga.« 

»Zato je lahko postala Jezusova mati,« je prikimala Manca. 

»In naša priprošnjica v stiskah,« je dodal Peter. 

»Tako je,« jima je pritrdil Serafinček.   

 

 

 

Naloga: Vprašaj starše, kako jim lahko pomagaš.  


