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19. 12. 2019: ČETRTEK TRETJEGA ADVENT-
NEGA TEDNA 
"In nista imela otrok, ker sta bila oba že v letih ... Ne 
boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! 
Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina." (Lk 1,13) 
 
Tretji dan božične osemdnevnice 
 
Sod 13,2–7.24–25; Lk 1,5–25 
V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Za-
harija po imenu, iz Abijeve vrste, in njegova žena je 
bila izmed Aronovih hčera in se je imenovala Eliza-
beta. Oba sta bila pravična pred Bogom in sta žive-
la po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih brez 

graje. Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna. Ko je po redu svoje 
vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v 
Gospodovo svetišče zažigat kadilo, vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. Prikaže pa se 
mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja. Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga 
obide. Angel mu pa reče: »Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila 
sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; zakaj 
velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in s Svetim Duhom bo napolnjen že v materinem 
telesu. Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih Bogu; in on sam pojde pred njim z Elijevim 
duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi 
Gospodu popolno ljudstvo.« Zaharija je rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in 
moja žena je zelo v letih.« Angel mu je odgovoril: Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; poslan sem, 
da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. In glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dne-
va, ko se bo to zgodilo, zato ker nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spolnile v svojem času.« Ljud-
stvo je čakalo Zaharija in se čudilo, da se tako dolgo mudi v svetišču. Ko je pa prišel ven, jim ni mogel 
govoriti in spoznali so, da je v svetišču videl prikazen; dajal jim je znamenja in ostal nem. Ko so se pa 
dopolnili dnevi njegove službe, je šel na svoj dom. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela; in 
prikrivala se je pet mesecev ter govorila: »Tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl, da mi odvzame 
sramoto pri ljudeh.« 
 
Družbeno sprejemljivo 
 
V današnjem berilu imamo dva primera neplodnih ali sterilnih žena: Samsonovo mater in Elizabeto, 
mater Janeza Krstnika. Mnoge žene izraelskih očakov so bile sterilne, tako da bi se lahko vprašali, ali je 
bilo kaj narobe z vodo. Ali pa je neplodnost/sterilnost znamenje nečesa drugega. Morda pa vse te 
zgodbe o ozdravitvah govorijo o resničnih preobrazbah. Jezus običajno ni želel, da bi ljudje govorili, da 
jih je telesno ozdravil. Ali lahko ugibam zakaj? Zato, ker ni šlo predvsem za telesno ozdravljenje, ampak 
za duhovno. 
Največ je ozdravljenj gobavcev. Jezus jih vedno in povsod ozdravlja. Gobavost je v Novi zavezi zelo 
širok pojem. Gobav je bil takrat vsak, ki ni bil telesno sprejemljiv. Imeli so ga za tabu, okuženega, 
nesposobnega, nevarnega in izključenega iz skupnosti. S tem mu je bilo rečeno, da ne dela nečesa prav 
in da ni sprejemljiv kot član skupnosti. Tako dela vsaka družba. Tudi mi, le da na drugačne načine in z 
drugačnimi vatli. 
Jezus je sprejemal gobavce in se jih vedno tudi dotaknil. Vodil ali poslal jih je na nov kraj. Znova jih je 
uvedel v skupnost ter uredil njihov družbeni položaj in sprejemljivost. Znova so postali sprejemljivi za 
skupnost. V tem je bilo ozdravljenje! Gobavci niso več zavrženi. Evangelij poudarja tudi Jezusov telesni 
stik z njimi, zaradi česar je postal obredno nečist. Njegovo sočutje je dejanje solidarnosti z bolečino 
gobavcev. Njihovo gobavost je prevzel nase in zato ni mogel več vstopiti v kakšno mesto (Mr 1,45). 
Neplodne žene in gobavci so podoba vsakega izmed nas. Jezus nas naredi plodne in zdrave, ponovno 
vključene v Božjo družino bratov in sester. Pristna srečanja z Bogom nas vedno naredijo duhovno 
plodne in človeško močno povezane. 
 
Premislim: 
Kdo je v naši skupnosti zavržen in kdo ga lahko ozdravi oziroma znova uvede vanjo? 

https://www.youtube.com/watch?v=ilYCEs6C_1s
https://www.youtube.com/watch?v=ilYCEs6C_1s

