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23. 12. 2019: PONEDELJEK ČETRTEGA ADVENT-
NEGA TEDNA 
"Kajti on je kakor topilčev ogenj, kakor lug pralcev. Sé-
del bo kakor topilec in čistilec srebra in očistil bo Levi-
jeve sinove. Kakor srebro in zlato jih bo prečistil in da-
rovali bodo GOSPODU daritev v pravičnosti. Glejte, 
pošljem vam Elija, preroka, preden pride GOSPODOV 
dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k sinovom in 
srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele 
s prekletstvom." (Mal 3,2–4.5–6) 
 
Sedmi dan božične osemdnevnice 
 
Mal 3,1–4.23–24; Lk 1,57–66 
Elizabeti se je dopolnil čas poroda in je rodila sina. Ko 
so njeni sosedje in sorodniki slišali, da ji je Gospod 
skazal veliko usmiljenje, so se z njo veselili. Osmi dan 
pa so prišli, da dete obrežejo in so mu po očetu hoteli 
dati ime Zaharija. Njegova mati pa je odgovorila: »Ni-
kakor, ampak Janez se bo imenoval!« In rekli so ji: »Ni-
kogar ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« 
Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on ho-
tel imenovati. Zahteval je deščico ter zapisal: »Janez je 
njegovo ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se 
mu razvezala usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. 
Strah je obšel vse njih sosede in po vsem judejskem 

pogorju so govorili o vsem tem. Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so govorili: »Kaj neki bo iz tega 
otroka? Gospodova roka je bila z njim.« "Kaj neki bo ta otrok? Gospodova roka je bila namreč z njim." 
(Lk 1,66) 
 
Soočenje, spreobrnjenje, tolažba 
 
Malahijeve besede so zadnje besede Stare zaveze in so odličen uvod v Novo zavezo. Opišejo 
primernega predhodnika za vsakogar prihajajočega Mesijo. Kristjani so običajno povezovali odlomek z 
Janezom Krstnikom, saj so tako storili že Jezus in avtorji evangelijev. Besedilo ima še večji pomen: v 
zelo malo verzih mu uspe začrtati ustrezno zaporedje Božje besede. Ko Sveto pismo zrelo uporabljamo 
in postane predhodnik za srečanje s Kristusom, je vrstni red tak: 
1. Sooči nas s širšim kontekstom, kot smo ga vajeni, z Božjim kraljestvom, ki je sposobno razgraditi 
naše lažne poglede na svet. 
2. Ima moč, da nas spreobrne k alternativnemu pogledu na svet, in to s preprostim oznanjevanjem, 
milostjo ter sámo privlačnostjo dobrega, resničnega in lepega (ne s sramom, krivdo ali strahom, ki so 
spodbuda na nizki ravni). "Privlačnost, ne promocija." 
3. Nato nas potolaži in globinsko ozdravi, ker nas znova zgradi na novem mestu, z novim umom in 
novim srcem. 
Malahija dela točno to. Opiše delo Božjega poslanca kot veliko in strašno, čudovito in grozeče hkrati. Ne 
gre za to, da nam Božja beseda grozi z ognjem in strelami, ampak da je dobrota lastna nagrada, zlo pa 
lastna kazen. Če udejanjamo resnico in živimo povezani v svetu, takem, kakršen je, bomo blagoslovljeni 
in milost se lahko razliva, iz soočenja z velikim načrtom pa prihaja tolažba. Če ustvarimo lažni svet 
ločenosti in egocentričnosti, ne bo delovale in bomo že zdaj trpeli posledice. V katoliškem izročilu temu 
pravimo naravni zakon. Če povzamemo: nismo kaznovani za naše grehe, ampak z našimi grehi! 
Mi smo vedno jasli, v katerih se Kristus znova in znova rojeva. Vse, kar lahko storimo, je, da svoje jasli 
ohranjamo poštene in ponižne. Tako se bo Kristus v njih zagotovo rodil. 
 
Premislim: 
V katerem evangeljskem odlomku bi iskal tolažbo in mu dovolil, da te izzove? 
 

Več: https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki/4-adventni-teden 
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