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21. 12. 2019: SOBOTA TRETJEGA ADVENTNE-
GA TEDNA 
"In je na ves glas vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena 
ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa!'... 
Blagoslovljena, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar 
ji je povedal Gospod." (Lk 1,42.45) 
 
Peti dan božične osemdnevnice 
 
Vp 2,8–14 ali Sof 3,14–18; Lk 1,39–45 
Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto 
na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in 
pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin 
pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in 
Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je 
vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med 
ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od 
kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? 
Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih 
ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. 
Blagor ji, ki je verovala; zakaj spolnilo se bo, kar ji je 
povedal Gospod!« 
 
Resnična religija 
 
Glede daru kontemplacije vse večje svetovne 
religije prihajajo do zelo podobnih zaključkov. Vsaka 
vzhodna religija – hinduizem, judaizem, budizem – 
se na svoj način strinja, da smo končno vsi poklicani 
k preobrazbi vesti ali zavesti in povabljeni v novo 

dojemanje ali ponovno rojstvo. Vsaka religija to pove s svojimi besedami. Vse njihove, čeprav različne 
izkušnje pa nekako kažejo na združitev z Bogom. Religija je združitev, povezanost, edinost. Odrešen biti 
pomeni živeti v zavestni edinosti in ljubezni z Bogom. 
Beseda religo  pomeni znova povezati stvarnost in stvari skupaj, da se tudi mi začnemo zavedati in 
vemo to, kar je vedel Jezus: "Jaz in oče sva eno!" (Jn 10.30). Doživljati in uživati to veliko povezanost, v 
kateri so vse stvari eno, "jaz v njih in ti v meni" (Jn 17,23). Ko bodo svetovne religije tako zrele, bomo 
imeli novo zgodovino, ki ne bo več temeljila na tekmi, rivalstvu, kulturi ali blaginji, ampak na ljudeh, ki so 
dejansko preobraženi (Gal 6,15–16). Ti ljudje bodo spremenili svet, tako kot ga je Marija, točno zato, ker 
se bodo zavedali, da niso oni tisti, ki preobražajo. Zavedali se bodo, da jim ni treba spreminjati drugih 
ljudi, ampak samo sebe. Vse drugo naredi Bog. 
 
Premislim: 
Kako lahko v svojem molitvenem življenju sprejmem dar kontemplacije/zrenja? 

https://youtu.be/aRNYTTl1CDQ

