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24. 12. 2019: TOREK, DAN PRED BOŽIČEM IN SVETI VEČER 
"Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje? Jaz sem te vzel s 
pašnika izza drobnice ... Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. 
Naredil ti bom veliko ime ... Določil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu ... GOSPOD ti oznanja, da ti bo 
naredil hišo. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na 
veke." (2 Sam 7, 5.8.9.10.11.16). "Da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge 
na pot miru." (Lk 1,79) 
 
Osmi dan božične osemdnevnice 
 
Zjutraj: 2 Sam 7,15.8–12.14.16; Lk 1,67–-79 
Tisti čas je bil Janezov oče Zaharija napolnjen s Svetim Duhom in je prerokoval: Hvaljen Gospod, Bog 
Izraelov, ker se je ozrl na svoje ljudstvo in mu pripravil odrešenje: dvignil nam je rog zveličanja v hiši 
svojega služabnika Davida, kakor je govoril po ustih svojih svetih prerokov iz davnih vekov: da nas bo 
rešil naših sovražnikov in iz rok vseh, kateri nas črtíjo, da skaže usmiljenje našim očetom ter se spomni 
svoje svete zaveze; kakor je prisegel Abrahamu, našemu očetu, da nam bo dal, da bomo iz rok sovraž-
nikov rešeni in mu brez strahu služili v svetosti in pravičnosti pred njegovim obličjem vse dni življenja. In 
ti, dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota, da daš njegovemu 
ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščenju njihovih grehov, po prisrčnem usmiljenju našega Boga, s kate-
rim nas bo obiskal Vzhajajoči z višave, da razsvetli te, ki sedijo v temi in smrtni senci, da naravna naše 
noge na pot miru. 
 
Vigilija: Iz 62,1–5; Apd 13,16–17.22–25; Mt 1,1–25 ali 1,18–25 
Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je 
rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamára rodila Pêreca in Zêraha. Pêrecu se 
je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram, Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón, 
Nahšónu se je rodil Salmón, Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Rúta rodila Obéda. Obédu se je 
rodil Jése. Jéseju se je rodil David, kralj. Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona. Sálomonu se je rodil 
Roboám, Roboámu se je rodil Abíja, Abíju se je rodil Asá, Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil 
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Jorám, Jorámu se je rodil Uzíja, Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház, Aházu se je rodil Ezekí-
ja, Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil Ámos, Ámosu se je rodil Jošíja, Jošíju pa so se rodili 
Jojahín in njegovi bratje ob izselitvi v Babilon. Po izselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu 
se je rodil Zerubabél, Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil Eljakím, Eljakímu se je rodil 
Azór, Azórju se je rodil Cadók, Cadóku se je rodil Ahím, Ahímu se je rodil Eliúd, Eliúdu se je rodil 
Eleázar, Eleázarju se je rodil Matán, Matánu se je rodil Jakob, Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz 
katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst 
rodov, od Davida do izselitve v Babilon štirinajst rodov, od izselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov. 
Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden 
sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni 
hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah pri-
kazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spo-
čela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil 
grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: ›Glej, devica bo 
spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹ Ko se je Jožef zbúdil, je 
stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je spoznàl, dokler ni rodila si-
na; in imenoval ga je Jezus. 
 
Vse je v pripravljenosti 
 
Na sveti večer verjetno ne bere teh premišljevanj prav veliko ljudi, zato ti čestitam, da si si vzel čas za 
branje. Vse je v pripravljenosti. Verjetno ni dneva v letu, ki bi bil tako poln pričakovanja, kakor je ta sveti 
večer. V njem je skrita vsa moč adventnega časa, ki v večeru pred božičem doseže svojo polnost. Vsi 
čakamo na sveti večer. Škoda, ker zaradi tega ne slišimo prvega berila jutranje maše, ki je čudovit 
pogovor med prerokom Natanom in kraljem Davidom ter odlična priprava na bistvo praznika.  
Bog Davidu pove, da je ravno obratno, kot si misli on. Uči ga sprejemati zastonjsko Božjo milost, 
njegovo izbiro in božansko pobudo. Bistvo naše krščanske osebne vere je v sprejemanju. Vsak izmed 
nas si kot Adamov in Evin potomec ali potomka verjetno domišlja, da se moramo Bogu dokazati ter 
njegovo ljubezen in naklonjenost zaslužiti, da mu moramo zgraditi hišo, če rečemo z Davidovo 
prispodobo. In kakor vedno Bog našo napačno notranjo držo obrne in pravi: "Ne, David (namesto David 
lahko vstaviš svoje ime), dovoli mi, da ti zgradim hišo jaz." 
Naj se ta zgodba in predvsem Božja drža do nas, ki je drugačna od običajno pričakovane, usede 
globoko v naše srce in podzavest. Naj nas v polnosti pripravi na sveti večer in osvobodi našo podzavest 
zaslugarstva in prostituiranja za Božjo ljubezen, ki je zastonjski dar, ki si je ne moremo zaslužiti, ampak 
se zanjo lahko le zahvalimo in jo sprejmemo. Povabim te, da prebereš celotno poglavje 2 Sam 7, ker 
te/me lahko veliko bolj odpre kakor vse besede, ki sem jih v tem adventnem spletnem misijonu izrekel 
jaz. Hvala ti za skupno pot in sodelovanje. Vesel božič in dovoli, da je Bog tvoja hiša. Tudi sam rastem v 
tej smeri, skupaj z vsemi vami. Znotraj Cerkve, ranjenega Kristusovega telesa, v katerem je že vstajenje: 
nepremagljiva moč Božje ljubezni, ki nas objema kot dete. 
 

https://youtu.be/5UdKnej2rRs

