
 
 
 
 

Bog je majhen, blizu in konkreten 
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Bog stopa med nas majhen, blizu in konkreten 
 

Božje kraljestvo pride v majhnosti in ponižnosti 

Ne gre za nikakršen zmagoslaven vstop, ne gre za veličastno 

razodetje Vsemogočnega, ne pokaže se kot bleščeče sonce, ampak 

vstopi v svet na najpreprostejši način, kot otrok iz matere, na način, 

o katerem nam govori Sveto pismo: kakor dež na zemljo (prim. Iz 

55,10), kakor najmanjše od vseh semen na zemlji, ki vzklije in raste 

(prim. Mr 4,31-32). Tako, v nasprotju s tem, kar bi pričakovali in 

morda tudi želeli, Božje kraljestvo tako zdaj kot tedaj, ‚ne pride takó, 

da bi zbujalo pozornost‘ (Lk 17,20), ampak pride v majhnosti, v 

ponižnosti. 

Bog se vedno razodene v majhnosti. Tako se v Kani Galilejski zgodi 

'prvo od znamenj, ki jih je naredil Jezus‘ (v. 11). Ne gre za pozornost 

vzbujajoče dejanje pred množico ljudi, niti za poseg, ki reši pereče 

politično vprašanje, npr. podrejenost ljudstva rimski nadvladi. 

Nasprotno se v majhni vasi zgodi preprost čudež, ki razveseli svatbo 

mlade družine, ki je popolnoma anonimna. In vendar je voda, 

spremenjena v vino na svatbi veliko znamenje, ker nam razodeva 

svatovsko obličje Boga; Boga, ki z nami sede k mizi, ki sanja in z nami 

dovršuje občestvo. Pove nam, da se Gospod ne distancira, ampak 

je blizu in je konkreten, je med nami in skrbi za nas, ne da bi se ne 

odločal namesto nas ali se ukvarjal z vprašanji glede oblasti. Raje se 

omeji na to, kar je majhno – nasprotno od človeka, ki teži k temu, da 

bi imel vedno nekaj večjega. Želja po oblasti, veličini in po tem, da bi 

bili vidni, je velika skušnjava, ki se želi vtihotapiti povsod; darovati se 

drugim, odpraviti razdalje, živeti v majhnosti in konkretno živeti 

vsakdanjost, to pa je božje. 
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1. Bog nas rešuje tako, da postane majhen ... 
 

Bog nas torej rešuje tako, da postane majhen, blizu in konkreten. 

Majhen, blizu in konkreten. Predvsem Bog postane majhen. Gospod, 

‚krotak in iz srca ponižen‘ (Mt 11,29), ima raje male, katerim je 

razodeto Božje kraljestvo (Mt 11,25); ti so veliki v njegovih očeh in 

nanje usmeri svoj pogled (prim. Iz 66,2). Njih ima raje, ker kljubujejo 

‚življenjskemu napuhu‘, ki prihaja od sveta (prim. 1Jn 2,16). Mali 

govorijo isti jezik kot on, to je ponižna ljubezen, ki osvobaja. Zato 

kliče osebe, ki so preproste in razpoložljive, da bi bile njegovi glasniki; 

njim razodene svoje ime in skrivnosti svojega Srca. 

V Marijinem življenju občudujemo tisto majhnost, ki jo ima rad Bog, 

ki ‚se je ozrl na nizkost svoje dekle‘ in ‚povišal nizke‘ (Lk 1,48.52). 

Jezusovo rojstvo  
1 Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. 2 To 

popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v 

Siriji. 3 In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. 4 Tudi Jožef 

je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se 

imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, 5 da bi se 

popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. 6 Ko sta bila tam, 

so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. 7 In rodila je sina, prvorojenca, 

ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.  

Pastirji in angeli  
8 V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri 

svoji čredi. 9 Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je 

obsijala. Zelo so se prestrašili. 10 Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! 

Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes se 

vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. 
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12 To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« 

13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je 

hvalila Boga in govorila: 14 »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 

ljudem, ki so mu po volji.« 15 Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji 

govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar 

se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« 16 Hitro so odšli tja in 

našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. 17 Ko so to videli, so 

povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. 18 In vsi, ki so 

slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 19 Marija pa je 

vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. 20 In pastirji 

so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, 

kakor jim je bilo rečeno.  

21 Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime 

Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. 

(Lk 2, 1-21) 

Bog se nam je približal čisto v vsem. Postal je človek, živel običajno 

življenje delavca, do svojega tridesetega leta je delal kot tesar in si z 

delom služil vsakdanji kruh, nastopil je kot preprost človek. Zamislimo 

si – Bog celih trideset let ne pokaže z izredno močjo, da je 

vsemogočen, da je Bog. Samarijanko prosi pri vodnjaku za vodo, kot 

otrok prosi Marijo za vse, kar potrebuje kot otrok. 

Nam najbrž ni čisto prirojena takšna ponižnost in majhnost. Radi bi 

bili pomembni, radi bi se postavili s tem, kar znamo, kar nam gre, kar 

zmoremo, kar imamo itd.  

2. Čemu ta božja lastnost – biti majhen?! 

3. V čem te nagovarjal božična zgodba?  

4. Kako se te je Bog že dotaknil, se ti približal? Mogoče po 

molitvi, po odpuščanju, po druženju, po bližnjem … 

5. Kdaj uspeš biti majhen? Kako deluje to na tvoje 

prostovoljstvo? 
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2. Bog nagovarja tako, da se nam približa 
 

Nadalje je Bog blizu, njegovo Kraljestvo je blizu (prim. Mr 1,15): 

Gospod ne želi vzbujati strahu kakor močan in oddaljen vladar; ne želi 

ostati na prestolu v nebesih ali v zgodovinskih knjigah, ampak se rad 

spušča v naše vsakodnevne dogodke, da bi hodil z nami.  

Kot Cerkev smo vedno poklicani, da poslušamo, se vključimo in 

postanemo bližnji; da delimo veselje in napore ljudi, tako da bo 

Evangelij bolj dosleden v svetu ter bo obrodil več sadov: da se bo 

pozitivno širil, preko transparentnosti življenja. 

Jezus pomiri vihar  
23 Ko je stopil v čoln, so šli njegovi učenci za njim. 24 Na jezeru je 

nastal velik vihar, tako da so valovi pokrivali čoln; on pa je spal. 

25 Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli: »Gospod, reši nas! 

Izgubljeni smo!« 26 Dejal jim je: »Kaj se bojite, maloverni?« Tedaj je 

vstal, zapretil vetrovom in jezeru in nastala je globoka tišina. 

27 Ljudje pa so se začudili in govorili: »Kakšen človek je ta, da so mu 

pokorni celo vetrovi in jezero?« (Mt 8,23-27) 

Žena, zasačena v prešuštvovanju 
1 Jezus pa je krenil proti Oljski gori. 2 Zgodaj zjutraj se je spet napotil 

v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. 

3 Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri 

prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo 4 in mu rekli: »Učitelj, tole ženo 

smo zasačili v prešuštvovanju. 5 Mojzes nam je v postavi ukazal take 

kamnati. Kaj pa ti praviš?« 6 To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi 

ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. 7 Ko pa so 

ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je 

brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« 8 Nato se je spet sklonil in 
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pisal po tleh. 9 Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od 

najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. 10 Jezus se je 

vzravnal in ji rekel: »Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« 11 Rekla je: 

»Nihče, Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in 

odslej ne gréši več!« (Jn 8,1-11) 

Indijanci pravijo, da drugega razumeš šele, ko en dan prehodiš v 

njegovih mokasinih. Jezus je z nami prehodil dobrih trideset let. Blizu 

je bil najprej najbolj ubogi. Rodil se je kot brezdomec, takoj izkusil kaj 

pomeni biti begunec, nastopil je kot tesarjev sin, vse zato, da bi nam 

bil blizu v vseh mogočih situacijah.  

Ob odlomku o Jezusu v viharju skušaj začutiti, kako blizu ti je v 

najrazličnejših situacijah. Ob prostitutki pa pomisli, kako ti želi biti 

blizu v grehu, kako se ne odmika, ne zgraža, ne spreneveda – ampak 

je preprosto blizu, razume, dviga … 

1. Čemu ta božja lastnost – biti blizu?! 

2. V čem te nagovarjata odlomka o viharju, o grešnici … ?  

3. Kdaj ti ji bil doslej Bog najbližji? 

4. Kdaj uspeš ti biti blizu ljudem okrog tebe? Kako uresničuješ to 

božjo lastnost v prostovoljstvu? 
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3. Vse v delovanju Boga je konkretno 
 

In končno, Bog je konkreten. Vse v delovanju Boga je konkretno: 

božja Modrost ‚deluje kot stvarnik‘ in ‚se igra‘ (prim Prg 8,30). Beseda 

postane meso, rodi se iz matere, pod postavo (prim. Gal 4,4), ima 

prijatelje in se udeleži praznovanja: večni se razodeva tako, da preživi 

čas z osebami v konkretnih situacijah.  

Marija je v Kani pokazala veliko konkretnost: je Mati, ki si vzame k 

srcu težave in posreduje. Zna doumeti težke trenutke ter poskrbeti 

diskretno, učinkovito in odločno. Ni gospodarica niti protagonistka, 

ampak Mati in služabnica. Prosimo za milost, da bi za svojo vzeli 

njeno občutljivost, njeno domišljijo v služenju tistim, ki so v potrebi; 

lepoto življenja, uporabljenega za služenje drugim, brez pristranskosti 

in razlik. Ona, razlog našega veselja, ki prinaša mir sredi obilice greha 

ter zmede zgodovine, naj nam izprosi preobilje Duha, da bi bili dobri 

in zvesti služabniki. (Papež Frančišek med sv. mašo v Čenstohovi, 

28.7.2016) 

Jezus očisti tempelj  
13 Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem. 14 V 

templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce 

denarja, ki so sedeli tam. 15 In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz 

templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil 

mize, 16 prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše 

mojega Očeta ne delajte tržnice!« 17 Njegovi učenci so se spomnili, 

da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva. 18 Judje so mu rekli: 

»Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?« 19 Jezus jim je 

odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom 

postavil.« 20 Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta 

tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« 21 On pa je govoril o 

templju svojega telesa. 22 Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi 
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učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki 

jo je rekel Jezus. (Jn 2,13-22) 

Jezusa križajo  
32 Ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je bilo ime 

Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ. 33 Ko so prišli na kraj, ki 

se imenuje Golgota, kar pomeni ›kraj lobanje‹, 34 so mu dali piti vina, 

pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. 35 Ko so ga križali, 

so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. 36 Sedeli so in ga 

tam stražili. 37 Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: »Ta 

je Jezus, judovski kralj.« 38 Takrat sta bila skupaj z njim križana dva 

razbojnika, eden na desnici in eden na levici. 39 Tisti pa, ki so hodili 

mimo, so ga sramotili, zmajevali z glavami 40 in govorili: »Ti, ki 

podiraš tempelj in ga v treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si 

Božji Sin, in stopi s križa!« 41 Podobno so ga zasmehovali tudi véliki 

duhovniki s pismouki in starešinami ter govorili: 42 »Druge je rešil, 

sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo 

verovali vanj. 43 Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je 

rekel: ›Božji Sin sem.‹« 44 Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki 

sta bila z njim križana. (Mt 27,32-44) 

Božja ljubezen ni mehka, ampak je konkretna. Bog je majhen in blizu, 

a nikoli medel in abstrakten. Vedno je jasen in konkreten. Vrhunec 

njegove konkretnosti je križanje. Če zrno ne pade v zemljo in ne 

umrje, ne obrodi sadu. Ljubezen se uresniči v konkretnosti umiranja, 

ne v praznih besedah in lepih zgodbah. 

1. Čemu ta božja lastnost – biti konkreten?! 

2. V čem te nagovarjata odlomka o očiščenju templja in o 

križanju … ?  

3. Kdaj je bil Bog v tvojem življenju najbolj konkreten? 

4. Kdaj ti uspeš biti konkreten v svojih odnosih do ljudi? Kako 

uresničuješ to božjo lastnost v prostovoljstvu? 
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OKVIRNI URNIK DUHOVNIH VAJ 

PETEK 

18:30 VEČERJA 

19:00 POSPRAVLJANJE POSODE, PROSTO 

20:00 MOLITEV 

20:15 SPOZNAVANJE IN UVOD V DUHOVNE VAJE 

22:00 ČAS ZA POČITEK 

SOBOTA 

7:10 Hvalnice 

7:30 ZAJTRK 
8:00  PROSTO, POSPRAVLJANJE POSODE 

8:30 TEMA DUHOVNIH VAJ, RAZMIŠLJANJE 

12:30 KOSILO 

13:15 PROSTO, POSPRAVLJANJE POSODE 

14:00 SPREHOD 

15:00 MALICA 

15:30 TEMA DUHOVNIH VAJ, RAZMIŠLJANJE 

17:30 MAŠA 

18:30 VEČERJA 

20:00 DRUŽABNI VEČER in/ali FILMSKI VEČER 

22:00 ČAS ZA POČITEK 

NEDELJA 

7:40 Hvalnice 

8:00 ZAJTRK 

8:30 PROSTO, POSPRAVLJANJE POSODE 

9:00 TEMA DUHOVNIH VAJ, RAZMIŠLJANJE 

11:30 MAŠA 

12:30 KOSILO 

13:15 PRILOŽNOST ZA SPOVED IN POGOVOR, SLOVO 


