
Sploh si ne moreš misliti, 
v kolikšni meri se Bog zanima zate. 

Ko bi bil ti edini človek na zemlji, 
Bog poslal svojega edinega Sina samo zate.

(Julien Green)



Ne maraj veliko, 
kdo je s teboj ali pri tebi. 

Rajši glej na to in za to skrbi, 
da bo pri vsakem delu

 Bog s teboj. 
Imej čisto vest in 

Bog te bo dobro branil.
(Tomaž Kempčan)



Božja ljubezen si ni 
ustvarila kraljestva na tem svetu: 
srce človeško je njeno vladarstvo. 

Ni si zgradila zlatih oltarjev, 
srce človeško je njen oltar. 

Ni si zidala velikih templjev – 
srce človeško je njen tempelj.

(Ivan Tavčar)



Ko bo prišel večer, 
boš sojen po ljubezni. 

Nauči se ljubiti tako, kot Bog hoče, 
in opusti svoje človeške navade.

(sv. Janez od Križa)



Zaman je bilo moje ime 
vpisano v krstno knjigo, če ni ostalo 

zapisano v knjigi življenja.
(Angelus Silesius)



Pred Bogom ni nihče velik in odrasel;
 tu smo vsi, prav do konca 
svojega življenja, otroci. 

Če pa smo že pozabili, 
kako je treba biti otrok, 

se moramo tega spet naučiti,
 da bomo mogli priti 

v nebeško kraljestvo.
(Dominik Thalhammer)

Kako čudovito lepo detece smo videli danes v
Betlehemu v jaslicah, kako čudovite stvari

slišali ob njegovem rojstvu. Nebo se je odprlo,
trume angelov stopajo v nebeškem sijaju sem
dol in zapojejo nebeški slavospev: »Gloria in
excelsis Deo.« Pastirji klečijo pred jaslicami,

molijo nebeškega otroka in mu položijo k
nogam svoja borna darila. Resnično, to je

davno prerokovani Božji otrok, ki ga je prerok
Izaija tako ljubko opisal: »Dete nam je rojeno,
sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah,
imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog,
Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in
miru ne bo konca« (Iz 9,5–6). O, pokleknimo

tudi mi k Božjim jaslicam in vzklikajmo z angeli:
»Veliki Bog, hvalimo te,« a recimo tudi s

pobožnimi pastirji: »Božje Dete, ljubimo te!«
bl. Anton Martin Slomšek

Advent je kakor pomlad. 
Bog prihaja kot majhno dete, 

ki tako zelo potrebuje svojo mater … 
Če zares želimo, 

da nas Bog napolni, 

moramo s ponižnostjo izprazniti 
sami sebe vsega tistega, 

kar je v nas sebično.
(sv. mati Terezija)



Ni lepšega, kakor je mati, 
ki ima v naročju svojega otroka 

in mu s prstom kaže nebo, 
od koder je prišel. 

Marija pa je gledala nebesa
 v lastnem naročju.

(Otmar Črnilogar)



Življenje se mi ne zdi prazno breme. 
Imam ga za plemenit dar, 

drag kamen, ki nam ga je dal Bog, 
da ga izbrusimo, 

dokler nam njegov blesk 
ne poplača prizadevanj.

(Alfred Nobel)



Če ljubimo, doživljamo čudež: 
nekdo drug nam pomeni več 

kot mi sami. 
Njegovo življenje nam velja več 
kot naše, ki ga bomo z veseljem 

žrtvovali zanj.
(Franz Konig)



Ljubezen so perutnice, 
ki jih je Bog dal človeku, 

da bi mogel poleteti k njemu.
(Michelangelo)



Samo nekaj let živimo, 
zakaj bi torej ne storili vsega, 

kar je v naši moči, da drug drugemu 
naredimo življenje lepo?

(Robert Koch)



JANEZ 1 1 Beseda se je učlovečila
EVANGELIJ PO JANEZU UVOD

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila
pri Bogu in Beseda je bila Bog.  

 (1) v začetku ali v počelu; besedi se ujemata z gr.
prevodom začetka 1 Mz, vendar se v Jn ne nanašata na
začetek sveta, ampak na začetek/počelo (gr. arché) pred
stvarjenjem, na Boga samega kot absolutni »začetek«,

začetek brez začetka, nedoumljivo Počelo brez vsakega
počela. - je bila: nedovršna oblika preteklega časa glag. biti

tu z omejenim človeškim izraznim sredstvom ponazarja
brezčasno, »večno« resničnost Božje Besede. - Beseda: gr.

beseda Lógos (lahko bi prevajali tudi kot Smisel, Misel,
Razlog) ima v Janezovem času številne sopomene, ki
izvirajo iz njene rabe v sinkretističnem helenističnem
duhovnem svetu, v katerem je živelo mnogo različnih

duhovnih izročil. Od Heraklita Efeškega (6. st. pr. Kr.) do
stoikov je Logos eden od ključnih pojmov grške filozofije

in večkrat ime za Absolutno (presežni »Smisel« in
globinski »Ustroj« vsega, kar biva). Tudi v judovski

modrostni (prim. Prg 8,23-36; Sir 24,1-22) in
posvetopisemski misli ima Božja beseda (aram. memrá´)
velik pomen. Zlasti pa je za Jn pomembna združitev hebr.

in gr. miselnega sveta, do katere pride v helenističnem
judovstvu (Filon Aleksandrijski); za Filona je namreč

Logos srednik med nedoumljivim Bogom in stvarstvom. Jn
s svojim poimenovanjem upošteva vsa ta izročila, vendar
pa osnovni pomen Besede v njegovi misli pomenotvorno
povsem določa lik razodete Besede, bogočloveka Jezusa

Kristusa, ki je kot večni Božji Sin odsev Očetove
popolnosti (prim. Flp 2,6: Božja podoba, Kol 1,15: podoba
nevidnega Boga, Heb 1,3: odsvit njegovega veličastva) in
je z učlovečenjem postal najvišje razodetje in najgloblji

nagovor Boga na vse človeštvo (prim. 1 Jn 1,2). - pri
Bogu: gr. predlog prós v tej zvezi označuje usmerjenost k

nekomu. Beseda, ki je drugo od »Boga« (tj. od Boga
Očeta, ki ga Jn imenuje gr. ho theós), je z njim

nedoumljivo zedinjena v gibanju približevanja in
soživljenja, sobivanja; prim. tudi 5,17-30. - Bog tj.

božanska, Božje narave

 Ta je bila v začetku pri Bogu
 Vse je nastalo po njej in brez nje ni

nastalo nič, kar je nastalo.  

brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo db. brez nje/ločeno od nje ni nastalo
niti eno, kar je nastalo;  

 V njej je bilo življenje in življenje je bilo
luč ljudi.  

  gr. zoé v Jn pomeni predvsem duhovno, večno življenje. -
luč ljudi: v simboličnem smislu. »Luč omogoča gledanje.
Smisel gledanja pa ni le v tem, da se človek z njim lahko
orientira med predmeti, ampak tudi v tem, da razumeva
samega sebe v svojem svetu, da ne ‘tava v temi’, ampak

vidi svojo ‘pot’.« (R. Bultmann) 

In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.  
sprejela ali doumela, zgrabila, tj. bodisi da ljudje niso doumeli in

naklonjeno sprejeli razodetja Besede (v stvarstvu in/ali v odrešenjski
zgodovini) ali pa da se je »luč« Besede umaknila pred sovražnimi

namerami ljudi.

 Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je
bilo Janez.  Janez tj. Janez Krstnik.

Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o
luči, da bi po njem vsi sprejeli vero.  

po njem tj. po Janezu; gr. beseda za pričevanje je ž. spola. - vero:
verovati v Jn pomeni »spoznavati, videti, priznavati, sprejeti

Kristusa kot tistega, za kogar se predstavlja, zlasti ko se razodeva
z besedami ‘Jaz sem’ (gl. op. k Mr 6,50). Vera je odločitev, ki

ljudi preobraža« (J. Gnilka).

 Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega

človeka, je prihajala na svet.  
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala

na svet ali Bi(vala)la je resnična luč, ki razsvetljuje
vsakega človeka, kateri prihaja na svet; svet v Jn včasih

(tako kot tukaj) pomeni celoto bivajočega, včasih človeški
svet, včasih pa le tiste ljudi, ki zavračajo Boga in

Kristusovo delo; 

 Beseda je bila na svetu in svet je po
njej nastal, a svet je ni spoznal.  

  Po eni razlagi je mišljena prisotnost Logosa v svetu pred učlovečenjem,
po drugi pa učlovečenje samo. - na svetu db. v svetu. - spoznal: ker ni
jasno, ali je mišljena Božja navzočnost v svetu pred učlovečenjem ali

učlovečenje samo, lahko spoznanje tu pomeni bodisi priznavanje Boga ali
pa priznavanje Jezusovega božanstva.

 V svojo lastnino je prišla, toda njeni je
niso sprejeli.  ...   med svoje izvoljeno ljudstvo, Izrael.

 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v

njeno ime  
moč ali zmožnost, oblast, pravico;   izraz Sin (gr. hyiós) Jn

uporablja samo za Jezusa. - njeno ime: po vsej verjetnosti Božje
ime JAZ SEM, KI SEM (2 Mz 3,14). Vera v ime Besede je za

Janeza iskreno, celostno priznavanje Jezusa kot navzočega,
razodetega Božjega Sina  

13 in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne
iz volje moža, ampak iz Boga 

niso rodili:   v navedkih nekaterih cerkvenih očetov se glasi ni
rodil; v tem primeru je mišljeno večno rojstvo Besede ali njeno

nadnaravno spočetje. 
 In Beseda je postala meso in se naselila
med nami. Videli smo njeno veličastvo,

veličastvo, ki ga ima od Očeta kot
edinorojeni Sin, polna milosti in

resnice. 
meso gl. op. k Rim 1,3; »postati meso« pomeni Janezu v celoti privzeti

propadljivo naravo ustvarjenega bitja (v učlovečenju seveda zlasti
človeško) in ne spremeniti se vanjo. 

Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni
Bog Jezus, ki biva v Očetovem naročju,

on je razložil.
SREČNE BOŽIČNE PRAZNIKE! Naj BOG, KI JE
POSTAL ČLOVEK,BOŽIČ , izpolni  naša 
srca s svojim mirom!                   
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