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4. adventna nedelja A 
 
Glej, devica bo spočela in rodila sina  
in mu dala ime Emanuel, Bog z nami. (Iz 7,14) 
 
 
Prvo berilo Izaíja 7,10-14 
 
Tiste dni je Gospod govóril Aházu in rekel: "Izprôsi si znamenje od 
Gospoda, svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!" Aház 
pa je rekel: "Ne bom ne prosil ne preizkušal Gospoda." Nato je rekel 
Izaíja: "Poslušajte vendar, Davidova hiša: ali vam je premalo, da 
utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga? Zato vam bo Gospod sam 
dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime 
Emanuel." 
 
 
Drugo berilo Rimljanom 1,1-7 
 
Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji 
evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih spisih, za 
evangelij o njegovem Sinu, ki se je po telesu rodil iz Davidovega rodu, 
po duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih postavljen za Božjega 
Sina v moči. To je Jezus Kristus, naš Gospod, po katerem smo prejeli 
milost in apostolstvo, da bi zaradi njegovega imena vsi narodi postali 
poslušni veri. Med njimi ste tudi vi, ki vas je poklical Jezus Kristus. 
Vsem, ki ste v Rimu Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in 
mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa. 
 
 
Evangelij Matej 1,18-24 
 
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila 
zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je 
noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel 
osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to 
premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: 
"Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je 
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spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime 
Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov." Vse to pa se je 
zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: 'Glej, 
devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar 
pomeni Bog z nami.' Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je 
naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. 
 
 
V razmislek 
 
V Svetopisemskih besedilih danes spoznamo dva moža in dva zelo različna pristopa k 
Božjim znamenjem. Oba se soočata s težko politično-družbeno oz človeško situcijo. 
Oba se srečata z Božjo roko, ki jima želi pomagati, vendar vsak na drugačen način 
odgovori na ponujeno priložnost. Kralj Aház v Stari zavezi zavrne znamenje, ki mu ga 
ponuja Gospod z navidez pobožnimi besedami. Ko ima težave, kralj Gospodu ne 
dovoli nikakršne pomoči, česar pa ne izreče neposredno, temveč zavito v plašč 
navidezno globoke vere v Boga. Na zlagan način, ki do danes ni neobičajen in je 
priljubljen med pobožnimi ljudmi, ki nimajo poguma, da bi odgovorili Bogu! Kako bi 
mi odreagirali? Problemi, težave, stiske pestijo vsakega izmed nas na tak ali drugačen 
način. Računamo na Božje znamenje, ali kdaj prosimo zanj? Nas mogoče kdaj naša 
navidezna vera vara do te mere, da dvomimo o učinkovitosti Božje besede in želimo 
raje sami rešiti naše probleme? Prerokov odgovor na Aházev odklonilni dvom je, da bo 
Bog kljub temu dal znamenje svojemu ljudstvu. 
Z nezaupanjem do Boga in hitro zavrnitvijo ponujenega Božjega znamenja prestavlja 
Aház nasprotje premišljenemu in zaupajočemu Evangelijskemu Jožefu. Jožef je 
"sanjski" Božji mož. Mož, ki z vso resnostjo verjame v svoje sanje in v njih odkriva 
Božje sporočilo in načrte. Mož, ki je potrpežjiv, dobrega srca in je tenkočuten, kar 
dokazuje s svojim globokim občutkom. On nam je lahko vzor s svojo premišljenostjo 
in s svojo odločenostjo, da si bo "pustil čas". Lahko nam je vzor s svojo 
pripravljenostjo, da bo zaradi svojih sanj spremenil svoje načrte in predstave in da bo 
zaradi njih na novo oblikoval svoje življenje. Pripravljen je prevzeti odgovornost, 
namesto da bi nasprotoval svoji usodi, s tem ko da prihajajočemu otroku svoje ime in 
mu zagotovi družinsko okolje. Da se skupaj z Jožefom pripravljamo na Božič, pomeni, 
da si dovolimo, da nas Bog "zmoti" v naših življenjskih načrtih. Včasih se zdi, da nas 
Bog zmoti, da bi nas pripeljal v resnico zdravilnega in odrešujočega miru. Včasih je 
pomembno, da prisluhnemo tako kot Jožef naši notranjosti in da se vprašamo: 
"Gospod, kaj resnično želiš od mene?" Božja znamenja, ki nas predramijo so osebe, 
dogodki ali pa tudi sanje, tisti že davno "pozabljeni način Božjega govora" (A. Grün). 
Na poti k Božiču smo pozvani, da smo pozorni na drobcena znamenja v našem 
življenju. Da se z Jožefom pripravljamo na Božič pomeni tudi, da zaupamo v preroško 
ime Emanuel, ki je potrditev, da je Gospod edini, na katerega se lahko zanesemo. Na 
Njega, ki je najbolj zvest izmed vseh življenjskih sopotnikov, ki je vedno z nami in 
nam pomaga na Njegov način, tudi ko nam Njegovo sporočilo kdaj ni takoj 
razumljivo. 
In kaj lahko mi rečemo za naše življenje? Dovolimo Gospodu, da nas spremlja na poti 
življenja? Kako se odločamo – na Aházev ali na Jožefov način?  


