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1. dan

UVOD
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Sredi decembra smo, med nami bo v dneh do 
Božiča en angelček, ki je prišel dol z neba in bo 

pokukal zdaj v eno, zdaj v drugo hišo. In o vsem, 
kar bo videl, bo glasno premišljeval in skupaj z 
nami čakal tisto najlepšo skrivnost, ki jo za vse kri-
stjane nosi december – rojstvo Jezusa. 

Zaprite oči in si predstavljajte angelčka čisto po 
svoji podobi. Ne bomo nič povedali, kakšne lase 
ima, kakšno barvo oči, ali je nagajiv, ali je miren 
– to naj si domisli vsak sam. Kakšnega angelčka 
si predstavljaš – lahko si ga narišeš. … Ta mali 
angelček nas bo vodil skozi različna znamenja do 
veselega dogodka – do Božiča. 

Vsak dan bo angelček kukal skozi okna ali vra-
ta v kakšno družino. Morda kdaj pokuka tudi k 
vam. Pa nikar se ne bojte – on le opazuje in pove-
zuje dogodke na zemlji z rojstvom našega Odre-
šenika Jezusa. 

No, pa ni kar tako, po »župi priplaval« ta angel-
ček, kot se rado reče – izbiral bo družine, osebe in 
dogodke, pri katerih so nedavno ali že davno prej 
ali pa bodo morda prav kmalu prejeli kakšnega od 
zakramentov. Saj veste, kaj so zakramenti, kajne …

Zakramenti so vidna znamenja nevidne resnič-
nosti. Obred zakramenta lahko vidimo, naše vere 
pa ne, lahko pa jo čutimo, kajne. Pri zakramentih 
v našo dušo vstopi nekaj nevidnega. Lahko je to 
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nekaj, kar nas ozdravi, nahrani dušo ali nam da 
moči in krepkosti Božje navzočnosti, da potlej de-
lamo po Božji milosti. 

Zakramente prejemamo kristjani – ki smo po-
vezani v veliko, ogromno družino, v kateri smo vsi 
med seboj bratci in sestrice. V kateri imamo vsi 
skupno nebeško mamico Marijo ter brata in pri-
jatelja Jezusa. Oče te velike družine je Bog. Potem 
pa med nami tudi tretja Božja oseba – Sveti Duh.

Nikogar od naštetih ne moremo videti, v mar-
sičem in marsikdaj pa lahko čutimo, notri v srcu 
ali duši, njihovo navzočnost. Zato so torej zakra-
menti vidna znamenja nevidne resničnosti. Za-
kramente je postavil Jezus - oseba, katere rojstva 
se bomo spominjali čez devet dni. Triintrideset let 
je Jezus živel na zemlji, potem nam je s smrtjo na 
križu odprl pot v nebo. 

A mi vsi smo radi prebivalci planeta zemlja, 
večini se prav nič ne mudi v nebesa, četudi priča-
kujemo tam raj. Smrti nas je včasih celo strah, ži-
vljenja pa smo veseli. In v življenju nas z Jezusom 
povezujejo (tudi) zakramenti. So kot varna naveza 
med nami in Jezusom. 

Za začetek naštejmo vseh sedem zakramentov. 
Trije so zakramenti uvajanja. Po njih se uvajamo 
v versko življenje. To so krst, birma in evharistija. 
Pri krstu postanemo Božji otroci, pri birmi prej-
memo darove Svetega Duha, evharistija pa je do-
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godek, kjer s hostijo pride Bog v naše srce. 
Dva zakramenta sta zakramenta ozdravljenja. 

S tema dvema zakramentoma prede v našo dušo 
Božji mir. Morda podoben tistemu, ki ga čutimo 
ob božičnem večeru … Zakrament spovedi ali 
sprave, kjer nas duhovnik v imenu Jezusa Kristu-
sa osvobodi grehov in slabosti, ki jih počnemo iz 
dneva v dan, ter zakrament bolniškega maziljenja, 
ki bolniku daje mir in moč, da se v trpljenju pove-
že s Kristusom. Nikar naj te ne bo strah prejeti ta 
dva zakramenta. 

Zadnja dva zakramenta lahko prejmejo samo 
odrasle osebe. Gre za zakrament, ki nam da slu-
ženje (podobno, kot službo) ali poslanstvo. Za-
krament svetega reda, ki ga prejemajo duhovniki, 
ter zakrament svetega zakona, ki ga prejmeta fant 
in dekle, ki se odločita za poroko ter pred Bogom 
obljubita zvestobo in ljubezen drug drugemu. 

V devetih dneh pred Božičem bomo naredili 
pregled najpomembnejših znamenj, ki nas bodo 
po Božiču po spominu na rojstvo Jezusa spremlja-
la in povezovala z njim. 

Jezus – pripravili se bomo na tvoje rojstvo. Tru-
dili se bomo, da božični duh ne bo minil takoj, ko 
se ne bo več vonjalo prijetno kadilo, temveč bomo 
z zakramenti vedno ter znova in znova povezani 
s teboj. 
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Jezus: čakamo te. Da se rodiš v naših jaslicah 
doma in živiš v srcu vsakega izmed nas. 

NALOGA
Na list papirja zapišite, naredite miselni vzo-

rec z naslovom zakramenti. Za vsak zakrament 
naredite svojo puščico ter sproti pripisujete nova 
spoznanja o njih in se spomnite oseb, ki so dolo-
čen zakrament prejeli. Pogovorite se o zakramen-
tih, ki ste jih že prejeli, o ljudeh, ki jih poznate in 
so prejeli druge zakramente, kot člani v vaši dru-
žini. 

ZANIMIVOST
Krst, birmo, zakon in posvečenje 
prejmemo samo enkrat v življenju. 
Evharistijo/obhajilo, spoved in bolniško 
maziljenje pa lahko prejmemo večkrat. 
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