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petek, 25. december
4. adventni teden
Božič

Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog,
ki biva v Očetovem naročju, on je razložil. Jn 1,18
evangelij: Jn 1,1-18 ali Jn 1,1-5.9-14

BOŽJI UTRINEK

Bog, neskončna dobrota, se je naselila med nami. Luč, ki razsvetljuje temo, je prišla na svet. Mali Bog – Božič – Jezus
Kristus je prišel k nam.
� Zakaj? Zato, ker nas ima neizmerno rad.
� Pa ima Bog rad tudi mene? O, pa kako! Najboljša mama in najboljši oče na tem svetu niti približno ne
bi mogla bolj ljubiti svojega otroka.
� Če me Bog torej tako ljubi, kako naj se mu zahvalim za njegovo ljubezen? Na ljubezen se odgovori
z ljubeznijo. Tako kot nas On ljubi, mi ne bomo nikoli ljubili. A moramo se truditi. To želi od nas.
Ljubezen Jezusa Kristusa nas sili, da tudi sami širimo to ljubezen. Če prinašamo ljubezen, pomeni,
da prinašamo Jezusa. To pomeni biti misijonar. Vsi moramo torej biti misijonarji. Vidiš koga, ki ga
vsi dražijo in se delajo norca iz njega? Ne bodi tak kot drugi. Vedeti moraš, da v njem prebiva sam
Jezus. Bodi ljubezniv. Boš do Jezusa nesramen? Vem, da ne boš!
� A zato se je naš Janez tako trudil za najbolj uboge in revne bolnike?
Točno tako! Vedel je, da to, kar storiš najbolj ubogim, storiš samemu
Jezusu. Zato se je tako neizmerno trudil, da so ga nekateri imeli celo
za norca. Kot zdravnik pa se je tudi zavedal, da je življenje minljivo.
Vse, kar je delal, je delal pod vtisom smrti in z vidika večnosti. Nekoč
je rekel: »Tu na zemlji smo samo utrinek, ki se za trenutek pojavi, potem
pa premine v večnosti; srečni smo vso večnost, če uspemo biti božji
utrinek.«
Neskončna dobrota (Bog) se je utrnila v našem
Janezu. Bodimo tudi mi ta Božji utrinek. In to,
otroci, naj bo vaša naloga.
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Tukaj sem, pošlji mene! Iz 6,8
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