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18. 12. 2019: SREDA TRETJEGA AD-
VENTNEGA TEDNA 
"Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi 
Marije, svoje žene, kajti otrok, spočet v 
njenem telesu, je od Svetega Duha ... Ko 
se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je 
naročil Gospodov angel. Vzel je svojo 
ženo k sebi.« (Mt 1,20.24) 
 
Drugi dan božične osemdnevnice 
 
Jer 23,5–8; Mt 1,18–24 
Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo 
tako: Ko je bila njegova mati Marija 
zaročena z Jožefom, je bila, preden sta 
prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. 
Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni 

hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju 
Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; kar je namreč 
spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo 
njegovih grehov.« Vse to se je pa zgodilo, da se je spolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki 
pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.« Ko 
se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel ter je svojo ženo vzel k sebi. 
 
Odpiranje Besede 
 
Od raznih sekt se lahko veliko naučimo. Navajene so biti manjšina. Ne potrebujejo množic okrog sebe, 
da bi lahko verjele v resnico. Zbirajo se v majhnih skupinah in si med seboj delijo Božjo Besedo. Prav to 
se, hvala Bogu, znova dogaja tudi v katoliški Cerkvi. V Latinski Ameriki take skupine imenujejo temeljne 
skupnosti, v Evropi pa biblične skupine. Odpiranje Božje besede ni odvisno od teologov in ljudi, ki so 
Sveto pismo poklicno študirali. Če bi bilo to res, potem 99 % človeštva ne bi imelo dostopa do Božje 
besede. 
Skupin, v katerih si delimo vero, ne vodijo poklicni učitelji ali biblični specialisti, ampak animatorji ali 
koordinatorji, tisti, ki skupino povezujejo, vedo, s kašnimi vprašanji pomagajo članom h globljemu iskanju 
in molitvi. Skupine berejo evangeljska besedila, včasih tudi po večkrat, in se sprašujejo: Kaj iz besedila 
nas ogroža? Kaj iz besedila nas prebudi? Kakšen izziv prinaša besedilo? O čem je Jezus v resnici 
govoril? Kakšen je bil družbeni položaj v Jezusovem času, da je Jezus povedal posamezno zgodbo? Ali 
je danes kaj podobnih položajev, v katerih bi lahko uporabili evangeljsko besedilo?  
Če vzamemo današnje besedilo, se lahko vprašamo: Ali resnično misliš, da je Jožef razumel, kaj se 
dogaja? Ali so bili njegovo zaupanje Mariji, njegove sanje in videnje angelov zanj resnično vir popolne 
gotovosti? Ali pa je dejansko veroval? Taka vprašanja so dovoljena in jih je treba spodbujati. 
Kako smo prišli do misli, da bi izbrana skupina podobno izobraženih ljudi najboljše razumela, kaj je 
evangelij pomenil vsem ljudem? Božja beseda je bila vrnjena revnim in ubogim. Božja beseda je bila 
vrnjena neizobraženim in jetnikom. Božja beseda je bila vrnjena ženam. Božja beseda je bila vrnjena 
tistim, ki niso samski in v celibatu (za katolike). Božja beseda je bila vrnjena vsem, ne samo zaposlenim 
v religioznem sistemu. Božja beseda je lahko brana z vitalno močjo, z resnično svobodo, ki je 
spodbudna in veliko bolj izzivalna. Večkrat se sprašujemo, ali smo Božjo besedo do zda j sploh razumeli. 
Poskusite. To ne bo zmanjšalo avtoritete Cerkve ali Svetega pisma, ampak jo bo povečalo, ker bomo 
imeli v svoji sredi duhovno odrasle ljudi. Duhovno zreli ljudje pa ne pretiravajo s svojimi odzivi in ne 
razmišljajo dualistično ali izključevalno črno-belo, ampak poslušajo, se učijo in rastejo. 
 
Premislim: 
Katera preprosta evangeljska sporočila pogrešam? 

https://youtu.be/cNNitaLQ4zw

