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U VO D N A  B E S E DA  U R E D N I K A
dn evi  čude ž ev

Božične jaslice so del prepoznavnih simbolov boži-
ča. Smatra se, da je prve jaslice naredil sveti Francis 
asiški leta 1223. Tri leta pred svojo smrtjo, v malem 
italijanskem mestecu Grecchio, je Francis asiški s po-
močjo mestnih ljudi naredil žive jaslice.  Sčasoma je 
uprizoritev božiča z živimi jaslicami postala lep božič-

ni običaj, ki se je razširil po vsem svetu.
Problem je bil v tem, da so bile žive jaslice ogromen projekt, ki je poleg dolgih 

priprav zahteval tudi veliko število ljudi. Po francoski revoluciji so bile predstave z 
versko tematiko prepovedane tako, da se je zgodba o prvem božiču skrčila na to, 
kar so ljudje imeli v svojih domovih, na skromne domače božične jaslice. 

Med najbolj poznanimi jasličnimi figuricami so svetlo pobarvane okrasne 
figurice ali “santouns” figurice (v lokalnem narečju to pomeni majhni svetniki) 
iz Provanse. Poleg biblijskih osebnosti – Jezusove družine, pastirjev, angelov in 
kraljev – ta uprizoritev prvega božiča vsebuje tudi skupino vsakodnevnih ljudi 
iz tradicionalnih obrti.

Obstaja lik, katerega morda ne boste takoj prepoznali, vendar je bil del vsake 
uprizoritve. On ne prinaša daril, ampak dviga roke in njegov obraz izraža veliko 
presenečenje in radost. On je Lou Ravi (tisti, ki je navdušen). V Italiji se podob-
na figurica imenuje Lo Stupito (tisti, ki je začuden) in njena glavna značilnost je 
strahospoštovanje in veliko čudenje. Njegove roke se zdijo prazne, toda pravza-
prav prinašajo najlepše darilo: svoje občudovanje.

Mislim, da ljudje, ki dobro poznajo zgodbo o božiču, imajo tendenco jo vzeti 
za samoumevno in na ta način izgubijo hvaležnost, katero bi morali imeti. Z 
izgubo hvaležnosti Jezusov rojstni dan postane le še eden izmed prazniki. Toda 
realnost ne more biti bolj drugačna. Resnica je, da nas Bog tako ljubi, da je 
prišel na Zemljo v človeški obliki, v obličju svojega Sina Jezusa zato, da ga lahko 
spoznamo in se naučimo verjeti v Njega in ga ljubiti.1 Naj vedno ohranimo Lou 
Ravino otroško občudovanje za to zares fantastično darilo!

Redakcija revije Activated vam želi vesel božič.

Samuel Keating
Glavni urednik

1. Janez 3:16.

Letnik 3, Številka 12
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Najboljši 
BOŽIČ
Napisala: Dina Ellens

To je bil naš najboljši božič, 
čeprav smo imeli tisto leto najmanj 
denarja za božična darila in pra-
znovanje. Ker smo se pred kratkim 
preselili v novo državo, smo za seboj 
morali pustiti vse božične okraske. 
Stroški selitve niso bili majhni, tako 
da smo imeli zelo malo denarja. Na 
srečo so eno jesensko soboto otroci 
med sprehodom po gozdu nabrali 
celo torbo borovih storžev, ki smo 
jih kasneje lahko uporabili za okra-
ske.  

Potem smo vsako soboto delali 
skupaj na našem projektu borovih 
storžev. Najprej smo jih razvrstili 
po velikosti in kvaliteti. Potem so 
otroci na vsakega od njih zavezali 
del zlate žice in jih obesili na dol-
go palico. Na ta način smo lažje 
razpršili barvo na storže. Ko se je 
barva posušila, smo skrajšali žico 
in jo zvili na nekaterih delih, da bi 
lahko storže obesili na jelko ali pa 
na venec. 

Potem je prišel čas za okrasitev. 

Z zlatim in zelenim trakom ter le-
pilom se je vsak storž kmalu spre-
menil v pravo majhno umetnino. 
Končni rezultat je bil enostaven, 
vendar čudovit in gostje so ved-
no komentirali, kako je bila naša 
dnevna soba lepo urejena.

Naslednje leto, ko sem vzela 
škatlo z božičnimi okraski iz oma-
re, so vsi pohiteli pogledati kako so 
preživeli borovi storži. Ko sem od-
prla škatlo, sem poslušala vzklike: 
“Tega sem našla, ko smo se vzpe-
njali na tisti hrib!” ali pa “Tega 
sem jaz okrasil!” Vsi so uživali v 
lepih spominih o prejšnjem božiču 
in svojih vlogah pri njem. 

Spoznala sem, da denar ni tako 
pomemben za ustvarjanje čudo-
vitega božiča, ki bo vsem ostal v 
nepozabnem spominu. Dejstvo, da 
nismo bili v najboljši finančni situ-
aciji, nas je navdihnilo, da upora-
bimo borove storže za okraske, kar 
je na koncu spremenilo običajen 
praznik v božič, katerega se bomo 

vedno radi spominjali. Čeprav 
nismo imeli veliko v materialnem 
pogledu, smo imeli duhovno bo-
gastvo - imeli smo drug drugega.

Upokojenka Dina Ellens je 
delala 25 let kot učiteljica 
v jugovzhodni Aziji. Še vedno 
je aktivna prostovoljka in 
pisateljica. ■

Nebeški Oče,
Božič se je začel,

Ko si podaril Sina za nas.
Zatem je On svoje življenje

Podaril človeštvu.
Bog, pomagaj mi,
Da ne pozabim,

Da je božič čas za dajati,
Ne zabave, ne darila,

Ne materialnega bogastva.
Božič je božič,

Ko dam darilo samega sebe.
- Van Varner
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Proslavitev in ne  

popolnost

Če ste mi podobni, potem imate 
tudi vi predstavo, kako naj bi izgledal 
idealen božič. Mogoče imate predstavo 
popolne božične jelke z okraski, ali ide-
alnega mesta, katerega bi radi obiskali, 
idealne božične večerje z družino in 
prijatelji, pijače, božičnih sladic ali pa 
podobnih stvari, ki bi po vašem mne-
nju bile predstava idealnega božiča. 
Mogoče vam je všeč, da igra glasba, 
medtem, ko odpirate darilne pakete, 
v katerih se nahajajo stvari, ki ste si jih 
vedno želeli. 

Moji božiči so bili redko tako sli-
koviti ali idealni. Seveda so bili ču-
doviti in polni veselja. Za vsakim od 
njih so ostali lepi spomini, toda skoraj 
vsak božič bi lahko opisala z frazo „tih 
in miren božič“ ali pa „si želiš pridru-

žiti popolni zmedi.“ Niti eden od mo-
jih božičev ni bil podoben predstavi 
idealnega božiča, čeprav so, kot sem 
že povedala, bili vsi posebni, vsak na 
svoj način.

Nedavno sem prišla do zaključka, 
da ni treba, da je božič idealen. Ni tre-
ba, da me prevzame s svojim čarom, 
pomembno je le to, da si vzamemo 
čas, da z ljubeznijo in radostjo prosla-
vimo Jezusov rojstni dan.

Konec koncev je bil prvi božič pre-
cej nepopoln. Če bi ga hoteli prika-
zati po prvotnem dogodku, bi morali 
biti utrujeni in umazani brezdomci, 
potem, ko smo prepotovali  ogromno 
razdaljo samo zato, da bi se registrirali 
za davke. Ne zveni ravno zabavno ali 
pa idealno. Če temu dodamo porod, 
prenočitev v štali, v družbi krav in 
ovc, ste ravnokar opisali moj najslabši 
dan. 

Vendar pa ne smemo pozabiti, da 
je tisto noč Bog poslal svojo posebno 

čarobnost. Angeli so se prikazali pas-
tirjem in nova zvezda je vodila mod-
rece do novorojenega kralja. Skoraj 
gotovo je, da sta se Marija in Jožef 
z veseljem spominjala te nore noči 
in, da sta to pogosto pripovedovala 
Jezusu. Življenje je tudi danes lahko 
malo noro in zmedeno, toda Jezus je 
vsakodnevno poleg nas in doda naše-
mu življenju svojo posebno lepoto. 

Ko sem razočarana s svojim boži-
čem, poskušam polepšati božič ne-
komu drugemu in tako pozabiti na 
sebe. Ko sem bila majhna, sem med 
božičnimi prazniki s starši pogosto 
obiskovala domove za ostarele. Bilo 
je čudovito videti koliko so naši obi-
ski pomenili ljudem, ki so tam živeli. 
Naša prisotnost je ohrabrila ostarele 
in obnemogle ljudi ter jim dala vede-
ti, da niso sami in pozabljeni ter, da 

Napisala: Tina Kapp
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jih ima nekdo rad.
Nič ni narobe, če si vzamemo čas 

za pripravo lepe božične zabave, spoš-
tujemo običaje in pričakujemo stvari, 
katere osrečujejo nas, našo družino 
ter prijatelje. Toda, ne pozabite, da 
se lepota lahko najde tudi v zmedi ali 
kaosu. Bog se pogosto rad prikaže v 
nepopolnih okoliščinah, kakor je to 
naredil davno v štali, v kateri se je ro-
dil Jezus in On vam lahko pomaga, 
da se osredotočite na tisto, kar pravza-
prav tudi naredi božič tako čudovit in 
poseben praznik. 

Ko sem pisala ta članek, sem brska-
la po internetu in iskala frazo “nepo-
poln božič.” Videla sem, da nisem 
edina, ki tako misli. Ljudje vseh sta-
rosti, poklicev in družbenih slojev so 
spoznali, da je možno biti srečen in 
zadovoljen tudi brez idealnega božiča.

Gordon Flett, profesor univerze 
York v Kanadi, je prišel do zanimive-
ga zaključka: “Božič odraža ogromna 
kulturna pričakovanja, da stvari eno-
stavno morajo biti popolne. Živimo 
v potrošniški družbi, ki nam vsako-
dnevno vbija v glavo, da moramo 
izgledati popolno in biti zelo uspešni, 

da bi imeli idealno življenje. Ljudje 
vlagajo ogromne napore, da bi dosegli 
svoje idealne cilje in, ko končno pride 
čas za božične praznike, so utrujeni in 
pod stresom.”

Sara Bessey je na svojem blogu na-
pisala: “Zelo lahko se je ujeti v past 
idealnega božiča, v katerem mora biti 
vse popolno, od hrane, obleke do da-
ril, okraskov itn. Mislimo, da bo naš 
dom popoln, če ga popolno okrasimo 
ter, da naše okolje odraža naš notranji 
mir in srečo ter, da nam je to najbolj-
ša obramba pred lastnimi nepopol-
nostmi med božičem. To leto praznu-
jem nepopoln božič. Sedim v svoji 
dnevni sobi. Sproščena in zadovolj-
na sem, obsijana s svetlobo majhnih 
barvnih lučk. Prevzema me občutek 
ljubezni do svoje nepopolne družine. 
Vse je nekako skrivnostno mirno in 
polno svetlosti.”

Božič je proslavitev Jezusovega pri-
hoda na Zemljo. Prišel je v nepopolno 
okolje, toda Njegovo rojstvo, ki odra-
ža Njegovo ljubezen za nas, naredi ta 
dan nekaj nepozabnega. Najboljši bo-

žični spomini niso nekaj, kar se ved-
no nanaša na idealne stvari, temveč 
so pogosto spomini na majhne, nore 
stvari, katere smo naredili v družbi 
ljubljene družine in prijateljev. Ko se 
ustavimo in razmislimo koliko prav-
zaprav moramo biti hvaležni zaradi 
vsega, kar imamo, šele takrat lahko 
resnično uživamo v čudovitem, nepo-
polnem božiču.

Za konec tega članka naj podelim 
z vami lepo misel iz enega drugega 
bloga: “Smisel božiča ni v popolnosti, 
temveč v proslavitvi rojstva Njega, ki 
nas je rešil od naše potrebe za tem, da 
smo popolni.”

Tina Kapp je plesalka, 
moderatorka in svobodna 
pisateljica, ki živi in dela v 
Južni Afriki. Vodi podjetje, ki 
zbira finančna sredstva za 
prostovoljne organizacije in 
misijonarske projekte. ■
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Čas
ČUDEŽEV
Napisala: Irena Žabičkova

Pred mnogimi leti sem živela 
in delala v majhnem prostovoljnem 
centru na jugu Rusije. Teden dni pred 
božičem je naše področje udaril močan 
snežni vihar in zaradi okvare na glav-
nem daljnovodu je celo področje ostalo 
brez elektrike. Nihče ni vedel, kdaj 
bo daljnovod popravljen, ker zaradi 
zelo slabega vremena, električarji niso 
mogli priti na mesto okvare.

Medtem smo poskušali preži-
veti po svojih najboljših močeh. 
Supermarketi so se zaprli in majhne 
trgovine je obsijal plamen sveč ali pa 
svetlost električnih žarnic, ki so delo-
vale s pomočjo hišnih generatorjev. 
Ker ni bilo gretja, so hiše hitro postale 
hladne kot led. Ljudje, ki so imeli le 
električne štedilnike, so zakurili ogenj 
izpred zgradbe in na njem kuhali hra-
no. Ko so se rezerve mestne pitne vode 
izpraznile, smo ostali tudi brez vode. 
Na srečo je včasih čez noč zapadel 
sneg, katerega smo čez dan topili in 
uporabljali vodo za umivanje in čišče-
nje. Večere smo preživeli ob svečah, 
pripovedovali zgodbe, peli pesmi ter 
izdelovali božične okraske in figurice.

Dnevi so minevali, vendar smo bili 

Zemljo. Ko smo končali molitev in 
odprli oči, nismo mogli verjeti svojim 
očem. Vse luči v hiši so bile prižgane. 
Božična jelka je sijala z bleščečimi in 
čudovitimi barvami. Elektrika se je 
vrnila v pravem trenutku. Mogoče 
Bog ni osebno pritisnil na stikalo, 
toda imam občutek, da je odigral po-
membno vlogo pri ponovni vključitvi 
elektrike in to v pravem času.

Irena Žabičkova je prostovoljka 
organizacije “Za boljši svet” 
- Per un mondo migliore1 na 
Hrvaškem in v Italiji. ■

1. http://www.perunmondomigliore.org

še vedno brez elektrike. Končno je pri-
šel tudi  božični večer. Spraševali smo 
se, kakšen smisel sploh ima, da okrasi-
mo jelko z lučkami ali pa bi bilo bolje 
uporabiti sveče, kakor so to nekoč delali 
naši predniki. Toda, eden od kolegov je 
bil vztrajen. “Okrasil bom božično jelko 
z lučkami. Bog lahko naredi čudež in 
vključi elektriko v času, ki je še na voljo.” 

Božično večerjo smo pripravili ob 
dnevni svetlobi in ob svečah. Prišel 
je večer in vse je bilo pripravljeno. 
Postregli smo večerjo. Sklonili smo 
glave in molili ter se Mu zahvalili 
za hrano in za Kristusov prihod na 
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TELEGRAM 
UPANJA

Napisal: Chris Hunt

Božič nas opominja, da se čudeži doga-
jajo sredi težav in, da bo posijano seme 
nekega dne obrodilo sadove. Jezusovo 
sporočilo miru še vedno odzvanja v na-
ših ušesih. Na koncu dobro premaga zlo, 
mrtvi vstanejo in kljub vsemu nemočen 
dojenček preživi in zavlada svetu. 
– Škof Joe Aldred

Znan pisatelj motivacijskih 
tekstov Norman Vincent 
Peale je ob eni priložnosti napi-
sal: “Božič le zamahne s čarobno 
palico ter svet postane bolj nežen 
in čudovit.” Ta citat mi prinese 
predstavo ognja v ognjišču, nad 
katerim visijo barvne nogavice, 
tradicionalna božična jelka z okraski 
in lučkami. Izpod nje se nahaja kup 
barvnih zapakiranih daril. Srečni 
starši berejo zgodbe svojim otrokom, 
medtem, ko otroci pijejo vročo 
čokolado. Skozi okno vidimo nežne 
snežinke, ki počasi padajo na zemljo 
in jo prekrijejo z belim pokrivalom. 
Ali ni to predstava čudovitega sveta, 
v katerem bi vsak rad živel?

Na žalost brezupne situaci-
je, katere vsakodnevno vidimo v 
dnevniku ali na internetu niso tako 
“čudovite.” Priče smo človeškemu 
trpljenju ter smo žrtve stresa, ki ga 
povzroča težka gospodarska situaci-
ja, izguba delovnega mesta, konec 

razmerja, bolezen ali pa izguba 
ljubljene osebe. 

Kljub temu “nežno in čudovito” 
obstaja. Velikodušnost prijatelja, 
prijaznost družine, dobrota popol-
nih neznancev in delo dobrodelnih 
ustanov so le nekateri izmed prime-
rov človeške dobrote.

Kljub dobrim nameram človeš-
ka ljubezen ni konstantna in brez 
napak. Obstaja nekaj globljega, 
kar moramo odkriti. Častiti Tom 
Cuthell je rekel: “Vsako leto zno-
va pripovedujemo o neverjetnem 
prihodu Boga na ta zlomljen svet 
in smo globoko ganjeni zaradi 
Njegove ljubezni. Rojstvo Jezusa 
je Božji protest proti obstoječemu 
stanju in proti stališču, da je pot-
rebno pustiti ljudem, da si sami 
sebi pomagajo. Jezus je rešitev in 
dinamična Božja pomoč sredi nas. 
On je edina Beseda na Božjem te-
legramu upanja.”

Na koncu se bomo morda le 

strinjali z gospodom Pealem, da 
božič resnično polepša življenje in 
ga naredi bolj nežnega in čudovi-
tega, čeprav ne zaradi našega pra-
znovanja in ne zaradi ljubezni, ki 
se občuti med božičem. Na koncu 
je vse to zaradi “telegrama upanja,” 
ki vsebuje le eno besedo, katera ni 
samo za božič, temveč za celo živ-
ljenje in tudi po njem.

Chris Hunt živi v Veliki 
Britaniji ter je zvesti bralec 
revije Activated. ■
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Zakaj prav 
 v štali? 

In rodila je sina, prvoro-
jenca, ga povila in ga položila v 
jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo 
prostora. – Luka 2:7 

Bog celega vesolja je lahko izbiral, 
kje se bo rodil Jezus. Zakaj je potem 
Bog izbral prav štalo, skromno mes-
to, kjer živijo živali, čeprav bi lahko 
izbral sobo za goste, v hiši katerega 
izmed njihovih sorodnikov?

Ta prostor je bil verjetno poln po-
sušenega in lepo dišečega sena – tra-
ve in cvetja, ki je cvetelo na livadah, 
obsijanih s soncem, dokler ga niso 

pokosili in uničili njegovo lepoto, 
kakor so to storili tudi z Jezusom. 
Na Japonskem so tradicionalna tla 
narejena iz sveže riževe trave, ki se 
imenuje tatami, katera ima zelo 
sladko dišeč vonj. Mogoče je Bog to 
vonjavo imel rad. Seno nas opomi-
nja tudi na prehodnost življenja. 

Jezus se je rodil med enostavni-
mi bitji, najverjetneje med osli, pti-
cami, kravami, kozami in ovcami. 
Med svojim življenjem je bil Jezus 
vedno še posebej pozoren na siro-
mašne ljudi in je tudi rekel svojim 
učencem, naj oznanjajo evangelij 
vsemu stvarstvu.1 Pomagal je poniž-
nim ljudem, prostitutkam, pobiral-
cem davkov, ribičem, otrokom in 
vsem tistim, ki so pripadali k naj-
nižjemu družbenemu sloju. Prišel je 
najti in rešiti tiste, ki so bili izgub-

ljeni. Ljudi, ki so bili kakor tovorne 
živali, je spremenil v Božje sinove in 
hčeri. 

Jezusova zemeljska starša sta 
bila skromni tesar in mlado dekle. 
Lahko bi se rodil v slavni družini, 
a se ni. Jezus je trideset let hodil po 
očetovih stopinjah, predeloval surov 
les v koristne stvari, prav kakor to 
dela tudi dandanes z vsemi tistimi, 
kateri pri Njemu iščejo novo življe-
nje. 

Angeli so poklicali nekaj siro-
mašnih pastirjev, naj pridejo pog-
ledati Jezusa.2 Bog bi lahko ukazal 
angelom, naj pokličejo koga druge-
ga v štalo. Lahko bi poklical visoke 
svečenike, pisarje, farizeje, a tega ni 
storil. Bog je poslal nebeške glasnike 
k tistim, katere je družba smatrala za 
najmanj religiozne, ker jim njihov 

1. Marko 16:15.

2. Luka 2:8–12.

3. Izaija 61:1

4. Izaija 55:9.

5. http://elixirmime.com

Napisal: Curtis Peter van Gorder

8



Misli za razmišljanje

S T A L E N  B O Ž I Č

Angeli, ki so slavili Boga tisto noč, ko 
je bil rojen Jezus, pojejo tudi danes. 
Če pozorno poslušate, jih boste slišali, 
navkljub hrupu modernega življenja. 
Pridružite se nam.

Največje darilo, katerega je Bog dal 
človeštvu, je njegov Sin Jezus. Bog 
nam Ga je podaril zato, da bo z nami, 
ne le za božič, temveč skozi celo naše 
življenje. Jezus je darilo, ki traja večno. 
On je popolno darilo, ker samo Jezus 
lahko zadovolji vsako našo potrebo in 
uresniči vse naše sanje.

Božična zgodba nam pove, da lahko 
začnemo z majhnim. Jezus je začel 
kot majhen dojenček, rojen v štali v 
Betlehemu, toda končal je na desni 
strani Božjega prestola. Zaradi Njega 
bo naš skromni začetek imel velik ko-
nec v Njegovem večnem kraljestvu. 

Božič je stanje duše in uma. Božič je 
sreča, hvaležnost, ljubezen, dajanje. 
Delajte te stvari in vsak dan bo kot 
božič. 

Božič pride in gre, toda Jezus nikoli ne 
bo zapustil vašega srca. ■

poklic ni dopuščal dovolj časa za iz-
polnjevanje verskih obvez. Mogoče 
pa so angeli poklicali pastirje zato, 
ker so bili ponižni in skromni, iz-
gubljene ovce, katere je Jezus prišel 
rešiti.  

Angeli so povedali pastirjem, 
da ta dojenček ni kakor vsi dru-
gi dojenčki. On je tisti, ki je bil 
Obljubljen, ki bo prinesel radostne 
novice ponižnim; ozdravil srca 
zlomljenim; razglasil svobodo ujet-
nikom in iz ječe izpustil sužnje.3

Ko so se približali, so zagledali 
mlado žensko. Gledala je svojega do-
jenčka tako, kakor le matere gledajo 
svoje novorojene otroke. Čeprav 
nikjer ni napisano, da so pastirji dali 
darila dojenčku, ne verjamem, da so 
prišli praznih rok. Morda so mu po-
darili nekaj, kar so sami pridelovali, 

kot je mleko, sir, volno ali jagnje-
tino. V današnjih časih v planinah 
Italije pastirji prinašajo takšna darila 
mladim materam. 

Potem so pastirji odšli in se vese-
lili, da bo ta otrok in sin navadnih 
ljudi, kakor so bili tudi sami, rešitelj 
ponižnih ljudi dobre volje, katere je 
angel blagoslovil z mirom. 

Bog ni mogel izbrati boljše mes-
to za rojstvo svojega Sina Jezusa - 
Odrešenika. Čeprav na prvi pogled 
biti rojen v štali izgleda poniževalno, 
je bilo to izpolnitev Božjega načrta. 
Bog pogosto deluje na skrivnosten 
način.4 On je to storil takrat in tudi 
danes še vedno tako deluje.

Scenarist in pantomimik 
Curtis Peter van Gorder živi 
v Nemčiji. ■
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Če še niste 
sprejeli najbolj čudovito 

Božje darilo, Jezusa, lahko to 
storite prav zdaj s tem, da molite to 

molitev:
Hvala Ti, Jezus, ker si prišel na naš svet 
in živel med nami kot eden izmed nas. 

Hvala Ti, ker si dal Svoje življenje za 
mene, da bi jaz lahko imel večno živ-
ljenje v nebesih. Prosim Te, oprosti 

mi vse moje grehe in napolni 
me s Tvojo ljubeznijo. 

Nekateri ljudje ne morejo 
razumeti kako je lahko Bog 
prišel na Zemljo v člove-
škem obličju. Meni pa to sploh 
ni nenavadno. Pravzaprav mi tega ni 
težko verjeti, ker vidim Jezusa kako se 
rodi vsak dan in živi v človeških srcih 
ter spreminja njihova življenja. To je 
pravi čudež, mar ne?

Božja beseda pravi, da je eno iz-
med Jezusovih imen “Čudoviti sve-
tovalec”. “Kajti dete nam je rojeno, 
sin nam je dan. Oblast je na njegovih 
ramah, imenuje se: Čudoviti sveto-
valec, Močni Bog, Večni Oče, Knez 
miru. ”1

Bil je čudovit v času Svojega ze-
meljskega življenja. Povsod je delal 

dobro in ozdravljal vse, ki so bili 
bolani in zatirani.2 Bil je čudovit v 
Svoji smrti, ker je dal svoje življenje 
za tebe in mene, da bi tako lahko 
imeli večno življenje.3 Bil je čudo-
vit v Svojem vstajenju in, ker je On 
vstal od mrtvih, bomo tudi mi vstali 
od mrtvih.4 Čudovit je tudi zdaj, v 
Svojem življenju po smrti, ker živi, 
da posreduje za nas.5

Vendar ni dovolj, da se je Jezus 
Kristus, Kralj vseh kraljev, rodil v 
Betlehemu pod zvezdo, ki je najavlja-
la Njegov prihod. On se mora roditi 
tudi v vašem srcu.

Verjetno ste videli znano sliko 
Williama Holmana Hunta, v kateri 
Jezus s svetilko v roki stoji pred zapr-
timi vrati. Nekdo je Williamu ob eni 
priložnosti dejal, da je naredil napa-
ko, ker ni naslikal kljuko pri vratih. 

“Nisem naredil napake”, je odgo-
voril slikar. “Vrata se morajo odpreti 
od znotraj. Kljuka je namreč na not-
ranji strani.”

Jezus ne more vstopiti, če mu 
Mu ne odpremo vrata od znotraj. 
Božja beseda pravi: “Tistim pa, ki so 
Ga sprejeli, je dal moč, da postane-
jo Božji otroci, vsem, ki verujejo v 
Njegovo ime.”6 Sprejmite Ga v svoje 
srce. On bo spremenil vaše življenje!

Virginia Brandt Berg (1886–
1968) je bila evangelist in 
pastorica iz ZDA. ■

1. Izaija 9:6

2. Apostolska dela 10:38.

3. Rimljanom 6:23; 1 Peter 2:24.

4. 1 Korinčanom 15:20,21.

5. Hebrejcem 7:25.

6. Janez 1:12.

Bog 
je z 

nami
Napisala: Virginia 

Brandt Berg
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SLEDITI 
ZVEZDI

By Koos Stenger

Vsak božič si predstavljam 
tri modrece kako potujejo 
po puščavi in sledijo tisti 
skrivnostni zvezdi. Vidim 
jih, ko podnevi potujejo po vročih, 
peščenih puščavskih predelih in 
ponoči, ko počivajo ob tabornem 
ognju.  Zvezdnate noči so v puščavi 
neverjetno lepe. Vidim jih, ko sedijo 
pred svojimi šotori in gledajo z 
občudovanjem v nebo, v novo in 
nikoli prej videno zvezdo. To 
spoznanje jim je zagotovo prineslo 
popolno osuplost.

Slišali so, da Odrešenik prihaja. 
Preučevali so starodavne knjige in 
sedaj so videli to isto zgodbo tudi 
na zvezdnatem nebu.

“To je razlog za naš obstoj. 
Moramo slediti zvezdi.”

Šli so naprej z vero. Končno so 
prispeli do jasli, v katerih je ležal 
novorojeni Otrok.

Pokleknili so in Ga častili ter 
šepetali: “To je Kralj vseh kraljev.”

To me spominja na moje iska-
nje.

Nisem bil modrec, toda opazil 
sem zvezdo. Ni bila nekakšna po-
sebna zvezda, ki je naenkrat obsija-
la nebo mojega življenja, toda nje-
na svetloba se je dotaknila mojega 
srca. Prišla je do same srži moje 
duše in vznemirila moj svet.

Od kje prihaja ta svetloba?
Kliče me. Hoče mi razkriti svojo 

skrivnost.
To je razlog za moj obstoj. Moram 

ji slediti.
In tudi sem. Zapustil sem svoj 

svet in odšel iskati resnico. Nisem 
imel svoje kamele, da bi me nosila, 
toda sledil sem svetlobi te zvezde.

Nekega dne sem našel štalo.
Tega dne je močno deževalo. 

Ustavil sem se pod streho trgovine.
“Iščeš Boga, ali ne?” me je za-

znavno vprašal človek poleg mene.
“Da. Kje je On?”
Nasmehnil se je. “On je prav 

zdaj tukaj in želi biti Kralj tvojega 
srca, če mu to le dopustiš.”

Tega dne je zvezda začela sijati v 
mojem srcu.

Zvezda, kateri so modreci sledi-
li, je izginila, toda božična zvezda 
v mojem srcu še vedno svetlo sije.

Svobodni pisatelj Koos 
Stenger živi na Nizozemskem. ■
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Lepo je pomisliti o jaslicah, 
angelih in noči, ko je Jezus prišel na 
Zemljo. To je misel, na katero pomis-
limo med božičnimi prazniki ter nam 
morda pride na misel tudi med letom.

Vendar pa je bil to le del veliko 
večje slike. Jezus ni prišel na Zemljo 
samo zato, da bi ga angeli spodbujali. 
To je bil začetek neskončne večnos-
ti. Čeprav je na Zemlji živel le nekaj 
let, sta od takrat On in Sveti duh po-
leg vsake osebe, ki želi biti z Njim. 
Neutrudno dela, dan in noč zato, da 
odgovori na klice vsakega srca. 

Ne glede na to, kolikokrat se spo-
taknemo, zapademo v težave ali pa 
“zamočimo” stvari, Bog nikoli ne iz-
gubi potrpljenja z nami. Pozna vsako 
podrobnost našega življenja in predan 
nam je popolnoma. Jezus je prišel 

zato, da bi ostal za vedno z nami.
Eno od največjih daril, ki ga lah-

ko podarimo Jezusu, je oznanjati ra-
dostne novice o Njegovem odrešenju 
tistim, ki so utrujeni od življenjske 
borbe in izgubljeni. Mi, ki poznamo 
Jezusa, lahko uživamo v Njegovi pri-
sotnosti ter v tolažbi Svetega duha. 
Vemo, kaj prihaja po koncu tega živ-
ljenja, toda tisti, ki ne poznajo Jezusa, 
poskušajo najti smisel svojega obstoja 
in tega, ali je to življenje vredno živeti.

Mogoče se zdi, da je tisto, kar 
lahko storimo, da bi pomagali dru-
gim spoznati Božjo ljubezen, v pri-
merjavi s potrebo premalo. Vendar 
pa rezultati lahko presežejo vsa naša 
pričakovanja. Če vzamemo v obzir 
skromen začetek božiča, je njego-
va pomembnost v današnjem svetu 

zares ogromna. Vse se je začelo z 
majhnim dojenčkom, v majhnih jas-
licah, v majhnem mestu, v majhni 
državi, toda spremenilo se je v veliko 
in brezkončno darilo za mnoge ljudi 
ter za neizmerno dolgo obdobje.

Bog nam je dal sebe, neprestano 
in brez omejitve. Kdorkoli mu odpre 
srce, ima garancijo večne varnosti v 
Njegovem naročju in brezpogojno 
tolažbo Njegove neizmerne ljubezni. 
Nič se ne more primerjati z Božjim 
prihodom na Zemljo in darilom, ka-
terega je osebno prinesel človeštvu.

Maria Fontaine in njen 
mož, Peter Amsterdam 
sta direktorja krščanske 
verske skupnosti Family 
Internationa. ■

Z nami za 
vedno

Napisala: Maria Fontaine
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ZA BOŽIČ
Napisala: Vivian Patterson

Trudila sem se ne misliti o 
božiču in upala, da ta dan ne 
bo nikoli prišel. Prosila sem Boga, naj 
se pojavi angel, ki bo rešil vse moje 
težave, ki so me težile. Celo pretvarjala 
sem se, da je to le en normalen dan, 
ki nič posebnega. Vse to sem počela v 
upanju, da bo moja osamljenost izgi-
nila. Toda, nisem se mogla izogniti 
realnosti – božič je bil povsod okoli 
mene in bila sem sama. Ni bilo niko-
gar, s kom bi se lahko pogovarjala in 
se nasmejala ali komu bi lahko zaželela 
vse najboljše. Počasi sem postajala vse 
bolj depresivna in tega sem se najbolj 
bala.

Poskusila sem se spomniti nekaj le-
pega, da bi razvedrila sebe. Takrat sem 
se spomnila mojega učitelja verouka. 
Bil je brezbrižen in prijateljski člo-

vek, ki je veliko časa preživel z otroki. 
Kako zabavno je bilo z njim. Povedal 
nam je, da je Jezus radost njegovega 
življenja in, da Ga le moramo vzeti s 
seboj.

Ali bi to “delovalo” danes? sem po-
mislila za trenutek. Bila sem sama in 
nihče ne bo opazil nobene razlike. In 
tako sem se odločila zaprositi Jezusa, 
da bo moj prijatelj skozi ta dan.

Bila sva nerazdružljiva. Pila sva 
vročo čokolado, se grela ob ognju in 
zatem sva se sprehodila po ulicah mes-
ta. Pogovarjala sva se o lepotah sveta, 
se smejala in pozdravljala mimoidoče. 
Bilo je kot, da sem slišala Njegov glas 
in dobesedno občutila Njegovo roko, 
kako me objema. Tiho mi je zašepe-
tal, da me ljubi in, da bo vedno moj 
prijatelj. Globoko v svojem srcu sem 

občutila, da nikoli več ne bom sama.
Ko sem se tistega božičnega večera 

ulegla v posteljo, sem bila srečna, mir-
na in zadovoljna. Po eni strani mi je 
to izgledalo čudno, po drugi strani pa 
sploh ne. Preživela sem dan z Jezusom 
in upam, da so tudi drugi imeli tako 
srečen božič, kakor sem ga imela jaz. 

Nisem sama, sem pomislila. 
Pravzaprav nikoli nisem bila sama. 
To je sporočilo božiča. Nikoli nismo 
sami. Tudi, ko je noč najbolj temna 
in, ko je veter nabolj hladen ter, ko 
je svet najbolj ravnodušen. Kajti božič 
je še vedno obdobje, katerega je izbral 
Bog. —Taylor Caldwell (1900–1985)

Jaz sem z vami vse dni do konca 
sveta. – Jezus, Matej 28:20T ■

SAMA
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Najvažnejša 
stvar

Če idealno okrasim dom z 
barvnimi lučkami in blešče-
čimi kroglicami, toda ne izkazujem 
ljubezni, bom samo običajen dekorater.

Če se pretrgam od garanja v kuhi-
nji, pečem najboljše božične poslastice, 
pripravljam gurmanske užitke in imam 
čudovito pripravljeno jedilno mizo, 
toda ne izkazujem ljubezni, bom samo 
običajen kuhar.

Če delam v kuhinji za reveže, pojem 
božične pesmi v domovih za ostarele in 
podarim dobrodelnim ustanovam vse, 
kar imam, toda ne izkazujem ljubezni, 
od tega ne bo nobene koristi. 

Če okrasim božično jelko z blešče-
čimi angeli in umetnimi snežinkami, 
se udeležim božične zabave, pojem v 
cerkvenem pevskem zboru, vendar se 
ne osredotočim na Kristusa, sem zgrešil 
pravi smisel božiča.

Ljubezen si vzame čas, da objame 
otroka tudi, ko se pripravlja kosilo. 
Ljubezen prekine okraševanje, da polju-
bi moža. Ljubezen je vedno potrpežljiva 
in prijazna, nikoli ni utrujena. Ljubezen 

ni nevoščljiva, ker ima nekdo drug dob-
ro organiziran božič, porcelanasto po-
sodo in lepo namizno perilo.

Ljubezen ne vpije na otroke, naj se 
umaknejo s poti, temveč je hvaležna, da 
ima otroke. Ljubezen ne daje samo tis-
tim, ki so sposobni dati nazaj, temveč iz 
srca daje tistim, ki ji nič ne morejo dati.

Ljubezen vse prenaša, vse verjame, vse 
upa, vse zdrži. Ljubezen nikoli ne izne-
veri. DVD-plošča se bo pokvarila, igrače 
se bodo pozabile, šali in kape se bodo iz-
gubile, nov računalnik bo zastarel, toda 
darovi ljubezni bodo živeli za vedno.

Medtem, ko se trudimo z božičnimi 
povabili in nakupovalnimi listki, ter 
trpimo hladno in nepredvidljivo de-
cembrsko vreme, se je dobro spomniti 
na ljudi v našem življenju, ki so bolj 
pomembni od vseh teh stvari, ki nam 
gredo na živce. Božič nam pokaže vezi, 
ki nas združujejo, nitke ljubezni in 
skrbnosti, spletene v najbolj enostaven 
ter najmočnejši način znotraj družine.
– Donald E. Westlake (1933–2008)

Podari smeh,
Podari pesem,
Podari sočutje,
Za celo življenje.
Podari veselo sporočilo,
Podari pomoč,
Reci bližnjemu v težavah:
“Jezus razume!”
Daj dobro novico
Prijatelju v daljni deželi.

Posodi knjigo
In z njo podari cvet iz vrta.
Pomij posodo po večerji
In obriši prah v sobi.
Z molitvijo odženi
Črne oblake iz življenja nekoga drugega!
Podari darilo velikodušnosti,
Podari upanje.

Prižgi ogenj vere
Za tiste, ki so izgubljeni v temi.
Razvedri turobne dni,
Izgubljenim in osamljenim.
Dajaj sebe, vedno.
—Margaret E. Sangster (1838–1912) ■

— Božična verzija
1 Korinčanom 13
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Ob koncu leta

Leto se približuje koncu. 
Obrnimo se in poglejmo, kaj puš-
čamo za seboj in se spomnimo lepih 
in srečnih trenutkov, nepričakovanih 
radosti, dobrih novic, ki so bile kakor 
osvežilna voda za žejno dušo.1 Pri vsem 
tem bomo morda tudi izpustili vzdih 
olajšanja, ker so se nekateri problemi 
končali,2 medtem, ko so med srečnimi 
in žalostnimi trenutki tekli nekateri 
povsem običajni dnevi.

Še eno leto je končano, 
Njegove strani so zapisane.
Zadnje delo je opravljeno, zadnja bese-
da je izrečena.
Od vseh njegovih radosti in žalosti, 
vzponov in padcev
Zdaj ostanejo samo spomini.

Z novimi cilji
Se odločno obračamo na srečanje z no-
vim letom.
—Robert Browning (1812–1889)

Novo leto se skoraj začenja in zagotovo 
bo polno srečnih trenutkov, radosti ter 
dobrih novic, vendar bo tudi vsebova-
lo probleme in mnoge običajne dni. 
Medtem, ko nestrpno pričakujemo 
srečen razplet pomembnih dogodkov, 
kot so na primer, dobiti novo službo, se 
vseliti v novo stanovanje ali pa rojstvo 
otroka, je večina dogodkov naše priho-
dnosti skrita pred nami. Star pregovor 
modro pravi: “Tančico, ki skriva našo 
prihodnost, je spletal angel milosti.”

Ne vidim niti korak pred seboj, med-
tem, ko počasi vstopam v novo leto. 
Preteklost sem pustila v Božjih ro-
kah in za prihodnost me ne skrbi. 
Verjamem v Božjo milost in skrbnost. 
Kar od daleč izgleda temno, se bo raz-

jasnilo, ko pridem bližje. 
- Mary Gardiner Brainard (1837–1905)  

Bog je z nami danes, prav kakor je bil 
z nami tudi včeraj in bo z nami jutri. 
Zaključimo to leto z zahvalo Njemu, 
ki je začetek in konec.3 On bo z nami 
za vedno: na začetku, na koncu, in vse 
dni do konca sveta.4 

Daješ mi spoznati pot življenja; polnost 
veselja je pred tvojim obličjem, večne ra-
dosti na tvoji desnici. —Psalmi 16:11

Dragi Bog, hvala Ti za še eno leto, ki 
je za nami. Hvala Ti za smeh in sol-
ze, za sapico vetra, za sonce in dež. 
Pomagaj mi, da z vero v Tebe sprej-
mem izzive leta, ki je pred nami.

Svobodna pisateljica, 
vzgojiteljica in zagovornica 
zdravega življenja Abi May 
živi v Veliki Britaniji. ■

1. Pregovori 25:25.

2. Psalmi 90:9.

3. Razodetje 22:13.

4. Matej 28:20.

Tihi trenutki
Napisala: Abi May
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Kaj 
Mi boš 
podaril?

Kaj Mi boš podaril, Kralju vseh kraljev in Gospodu vseh gospodov, čigar prestol je Nebo in podnožje 
Zemlja?1 Kaj bi Mi lahko podaril/a, ko pa imam vse? Kaj sploh potrebujem? Darila srca. Kakršnokoli 
darilo, ki pride iz srca, je darilo, katerega bom vedno najbolj cenil.

Vsaka oseba je ustvarjena s posebno mešanico darov, talentov in nadarjenosti. Nekatere nadarjenosti 
so prirojene, kot je bister um ali nadarjenost za določeno vrsto dela itn. Nekateri darovi pa so fizično 
očitni, kot je karizma. Medtem, ko so drugi darovi duha pogosto neopazni, toda še bolj pomembni, 
kot je ponižnost, optimizem, sočutje in samožrtvovanje. Ne smemo pozabiti tudi na enega od največjih 
darov - sposobnost dajanja in prejemanja ljubezni. Vsak dobi določeno mero tega daru, ker je bil človek 
ustvarjen v Božji podobi. Skupno vsi tvoji darovi naredijo iz tebe edinstveno in posebno osebo.

Dani so ti vsi dragoceni darovi zato, da bi obogatili tvoje in življenje drugih ljudi, toda, kaj boš na-
redil z njimi in koliko jih boš uporabljal, je odvisno od tebe. Jaz sem najbolj srečen, ko vidim, da jih 
uporabljaš za pomoč drugim. Ko to narediš, se zgodi čudež – tvoji darovi in talenti rastejo, se množijo 
ter ljubezen, ki te je spodbudila, se širi od srca do srca in se na koncu ponovno vrne k tebi.

Kaj Mi lahko podariš za božič in skozi leto, ki je pred nami? Uporabi svoje darove in talente ter osreči 
druge ljudi. To bo popolno darilo za Mene.

Od Jezusa, z ljubeznijo!

1. 1 Timoteju 6:15, Izaija 66:1


