Ne bojte se!
Kako pomemben stavek! Še kako aktualen za čas,
ko se vsi soočamo z zunanjimi vplivi, v katere smo
postavljeni in jim pogosto dovolimo, da vplivajo
tudi na naš notranji svet. Ali pa tudi ne ...
Bog nas res tako močno ljubi, da nam daje vse,
kar ima On - torej imamo zares vse - brezpogojno
ljubezen, obljubo večnega Kraljestva, vso podporo
in možnosti, še več, kot si upamo misliti. In v tem ni
prostora za strah. Res ne! To je tudi sporočilo božiča. Bog se je dal učlovečiti v majhnega dojenčka, le
kdo ga ne bi sprejel?
Večina nas pozna vse tiste svetopisemske vrstice o
spočetju Device Marije, rojstva Jezusa Odrešenika ...
Pa vseeno vsako leto dobijo drugačen zven. Ker smo
mi vsako leto drugačni.
Letos imamo krasno priložnost, da se družinsko
in to kar doma spravimo odpret Sveto pismo ob
božični devetdnevnici, ki jo je (tako kot šmarnice
2020) napisala dobra prijateljica Tadeja Roblek, ki je
tudi sama mamica štirim otrokom.
darja ovsenik
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1. dan
BOG JE LJUBEZEN
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V vsaki katoliški družini je zagotovo vsaj eno Sveto
pismo. Tista velika debela knjiga z lepimi stranicami,
brez slik, z mnogo stranmi in majhnimi črkami …
V nekaterih družinah je ta knjiga na polici, ki jo
komaj kdo doseže in se na njej nabira prah, ker jo
tako poredko ali nikoli ne vzamejo v roke. Otroci
imajo mnogo različnih izvodov te knjige – Sveto
pismo s slikami, Zgodbe svetega pisma …
V kakšni družini prebirajo Svetopisemske zgodbe,
različna otroška Sveta pisma, nekje berejo Sveto pismo, drugje Božjo besedo z aplikacije na telefonu …
Različni smo si. A pred Bogom vsi enaki. In začnimo se pripravljati na prihod Jezusa, Odrešenika.
Vsak na svoj način, a vsi izhajajmo iz knjige vseh
knjig ‒ iz Svetega pisma.
OTROCI
Kje je Bog? V nebesih sedi in nas gleda? Ga vidimo? Ga najdemo v trgovini z igračami ali v lepo
okrašenem mestu, polnem lučk? Se na rojstvo Jezusa, Božjega sina, pripravljamo tako, da pečemo piškote in smo užaljeni, kadar nekaj ni tako, kot smo
si zaželeli?
A gremo poiskat Boga? (Malo se ozrite okoli po
vaši hiši, kaj vidite, kje bi lahko bil Bog?) Verjetno
imate kje znamenje križa, na kakšni polici kakšnega
angelčka, morda vam v stanovanju visi slika Marije
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z Jezusom v naročju … Je torej Bog kipec ali obris
na sliki?
Naj vam pomagajo starši in v klasičnem Svetem
pismu poiščejo Prvo Janezovo pismo. To je v novi
zavezi, precej proti koncu Svetega pisma. Tam poiščemo veliko številko štiri, kar pomeni, da je to četrto poglavje in majceno številko šestnajst, to pomeni,
da je šestnajsta vrstica. No, tam piše: Bog je ljubezen. (1 Jn 4,16)
Bog je ljubezen! Če je Bog ljubezen, je Bog v
vsakem izmed nas. V naših srčkih. Bog je v vsakem
človeku. Bog se v nas samih pokaže takrat, ko smo
dobri, ko poskušamo biti dobri, ko skrbimo za sočloveka in sebe. Tako enostavno je to. Boga ni treba
iskati nekje daleč – v nas samih je, le pustiti mu moramo, da lahko deluje v nas.
STAREJŠI OTROCI
V Novi zavezi je evangelist Janez zapisal: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in
Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič,
kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je
bilo luč ljudi.« (Jn 1,1‒5)
Uf, kakšne zapletene besede. Nerazumljive. Seveda, lažje nam je razumeti vse tisto, kar vidimo, kar
lahko primemo v roke.
9

Lažje je ustvariti božično vzdušje, če vse okrasimo, napeljemo lučke že tri tedne prej, gledamo, kaj
bi komu kupili, česa še nimamo … Ampak dajmo
letos pričakati božič tako, da nam bodo gorele lučke
v očeh in srcih. Da nam bo toplo pri srcu, tudi če ne
bomo imeli vsega, kar si želimo. In starši: tudi če ne
bo vse tipi topi pospravljeno, če bo gneča, družinska
neskladnost … Važno, da imamo drug drugega in
da je v našem srcu ljubezen. Kajti Bog je ljubezen.
(Jn 1,8)
Poznate svetopisemsko zgodbo o stvarjenju sveta? Tam piše, da je Bog vse ustvaril v sedmih dneh,
v šoli pa se boste ali pa ste se učili, da je življenje
vsega živega nastajalo več tisoč let. In veliki pok
pa vse to? Seveda, več tisoč let sta nastajala svet in
vesolje, v Svetem pismu pa je to zapisano v prispodobi. Prispodoba pomeni neko bistveno značilnost.
A kaj je bilo pred tem velikim pokom? Ja nekdo je
vdanih Duha, nekdo je dal Besedo, Ljubezen in vse
tisto dobro, kar nas veže. Kaj je beseda? Lahko je
informacija. In če več informacij povežemo skupaj,
lahko dobimo dober načrt – za stvarjenje, življenje
in sobivanje.
SKUPNO
Naj se na začetku devetdnevnice povežemo v
Ljubezni, Dobroti in v ponovnem pričakovanju topline božičnega večera. In kot kristjani imejmo Sve10

to pismo, knjigo vseh knjig, sredi med nami. Iz nje
izhajamo. Naj vsako družino povezuje nekaj več –
tisto neotipljivo, tisto nerazumljivo, tisto, česar ne
moremo kupiti, lahko pa čutimo.
NALOGA
Ob prižganih svečkah adventnega venčka se primimo za roke in zmolimo Oče naš ter Zdravo Marijo ali zapojmo adventno pesem (Poslušajte vsi ljudje, Kralja, ki prihaja …) in na list papirja z lepimi
črkami napišimo besede, ki so zapisane v Svetem
pismu: »Bog je ljubezen.« (1 Jn 4,16 )
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