
 
 
 [...] A da stvar bude gora, osim što ono što 
je sramotno služi za prepričavanje, komentiranje i 
obračunavanje, u današnjem smo društvu došli do 
proturječja: postoje sramotne stvari kojih se više 
nitko ne stidi, a oni koji ih počinjavaju postaju junaci 
i zvijezde u društvu, bilo da je riječ npr. o prostitucij-
skim ili homoseksualnim činima. Danas se takve 
stvari promiču na način da se pravednici stide što 
se moraju s time suočiti, a normalnim ljudima je 
nametnut kompleks nazadnih samo zato što sramo-
tne stvari proglašavaju sramotnima. Zato nije nerije-
tko da se vjernike izvrgava poruzi zbog njihovih u-
vjerenja, to jest nazadnima samo zato što još uvijek 
vjeruju da postoje stvari grešne i nedostojne čovje-
ka. I danas se događa to da ono čega se pošten i 
pravedan čovjek stidi, bezbožnik se time ponosi i 
diči, štoviše svoje ponašanje želi zaštiti pravnim 
mehanizmima, a svaki pokušaj da se to sagleda 
kritički proglašava se neprijateljskim i netrpeljivim. 
 Upravo u takvom kontekstu svijeta u ko-
jemu se nalazimo Josipov primjer nam rječito svje-
doči kako se trebamo držati Boga i svih vrijednosti i 
kreposti koje nam je zadao i kojima nas je obdario, 
te svake riječi kojom nas vodi i nadahnjuje. Dok se 
izokreću vrijednosti, a beskrupulozni i bezobzirni 
ljudi dominiraju javnim prostorom i mnijenjem susta-
vno osporavajući i progoneći stavove i osjećaje pra-
vednika, dotle nam Josipov primjer tim jasnije blista 
pred očima upozoravajući nas kako ni svoju ni tuđu 
ljudskost nismo pozvani izvrgavati sramoti, već je 
poticati da bude bliža Bogu. Tek ako se Bogu otvori, 
onda iz sramote prelazi k pravednosti, od grijeha 
dolazi do opravdanja, od propasti ide k spasenju, te 
od žrtve sotonskih spletki dolazi do stanja djece 
Božje. Neka i nas sveti Josip pouči da se odvraća-
mo od sramote ovoga svijeta, a postajemo praved-
nici Božji, te da primimo dodatni milosni dar u i po 
presvetoj Djevici. Nakon toga u zajedništvu s nebe-
skom Majkom Marijom također i druge spašavajmo 
od sramotnog ponašanja i grešnoga života, privode-
ći ih na put pravednosti na kojem nam ususret dola-
zi sam Sin Božji. 
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 (…) Otac Stephen Elser 
stoga je u tekstu za Church 
Pop istaknuo tri savjeta za one 
koji se dugo vremena nisu ispo-
vjedili, a voljeli bi, osobito pred 
Božić: 
  

 1. Budite pripravni prije ulaska u ispovjedaonicu 
 

“Temeljna stvar u sklopu naše priprave za ispovijed je ispit 
savjesti. Drugim riječima, razmatramo koliko je prošlo od 
naše posljednje ispovijedi te koje smo grijehe počinili u 
tom razdoblju.” 
 “Ne brini se, nisi jedini grešnik na svijetu! Svatko 
od nas bori se s kušnjama i grijehom. Jedna od đavoljih 
taktika kako da nas zadrži na putu grijeha je natjerati nas 
da mislimo kako smo sami. Ali to je laž. Mi nismo sami u 
našoj borbi.” 
 

 2. Budite pripravni tijekom ispovijedi 
 

“Dok ulazimo u ispovjedaonicu i započinjemo sa sakra-
mentom, možemo se pripremiti tako da otvorimo svoja 
srca Božjoj ljubavi, milosrđu i milosti koje On izljeva na 
nas preko svog svećenika.” 
 Otac Elser ovdje citira ulomak iz popularne knjige 
svetog Franje Saleškog, Filotea, o važnosti slušanja sve-
ćenika u ispovjedaonici: 
 “Pođi svom ispovjedniku; otvori mu svoje srce; 
otkrij mu sve brazde svoje duše te prihvati savjet koji ti da 
s najvećom poniznošću i jednostavnošću.” 
 “Bog bezgranično voli poslušnost. On često učini 
plodonosnim savjete koje primamo od drugih, osobito onih 
koji vode naše duše.” (prijevod Bitno.net) 
 

 3. Budite pripravni nakon ispovijedi 
 

“Važno je izvršiti pokoru koju nam je dao svećenik, ali ne 
smijemo misliti da je pokora uvjet za dobivanje Božjeg 
milosrđa. Božje je praštanje bezgranično i ne ovisi o našoj 
pokori. No, pokora nam pomaže učiniti zadovoljštinu za 
naše grijehe te nam pomaže u ponovnom usvajanju dob-
rih, svetih navika (pogledaj Katekizam Katoličke Crkve, 
točka 1494.) 
 Uz pokoru, Gospodina nam u sakramentu pruža i 
milost da više ne griješimo. (…) Naravno, mi smo nesavr-
šena ljudska bića koja će iznova i iznova padati. Ali imamo 
trajnu Božju ljubav, milost i oproštenje da na pomognu na 
našem duhovnom putu.” 
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Gospodnja je zemlja i sve na njoj, 
svijet i svi koji na njemu žive. 

On ga na morima utemelji 
i na rijekama učvrsti. 

Tko će uzići na Goru Gospodnju, 
tko će stajati na svetom mjestu njegovu? 
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: 

duša mu se ne predaje ispraznosti. 
 

On blagoslov prima od Gospodina 
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. 

Takav je naraštaj onih koji traže njega, 
koji traže lice Boga Jakovljeva. 

 
Otpjevni psalam: Ps 24, 1-4b.5-6 
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 Njegova majka Marija, zaručena s 
Josipom, prije nego se sastadoše, nađe 
se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž 
njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti 
sramoti, nego naumi da je potajice napu-
sti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu 
se Gospodnji ukaza u snu i reče: 
»Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k 
sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj zač-
eto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će 
sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će 
on spasiti narod svoj od grijeha njego-
vih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što 
Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica 
će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se 
ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« 
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako 
mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi 
svoju ženu. 

 
 

Veliki Božji zahvati u povijesti svemira i čo-

vječanstva imali su svoje tumače u prorocima. Oni nam 

otkrivaju današnje zbivanje kao smišljenu zbilju. To je 

ono što je posebno karakteriziralo Izraelce. U svemu su 

čitali Božje znakove i Božju poruku. 

U Isusovom slučaju Božja riječ predsusreće i 

pripravlja najveći događaj svemira. Povijest ljudska kre-

nut će drugim smjerom. Zauzet će božanski pravac i 

otkupljenje. Isusovim navještajem Bog oduzima vreme-

nu da bude samo obično vrijeme da bude sveto vrijeme - 

mesijansko vrijeme. 

S njim započinje sveto vrijeme koje će se preno-

siti iz generacije u generaciju. S njim čovjek dobiva bo-

žansku vrijednost. U svim generacijama i u svakom čo-

vjeku događat će vjekovno zbivanje. Vjekovna pitanja i 

odluke. Svatko će odlučivati za sebe i o svojem usmjere-

nju. Novi humanizam se otvorio s Isusovim navješte-

njem. Poziv je na otvorenost prema Bogu, prema trans-

cendenciji, prema budućnosti. Isus dolazi kao najpotpu-

nije Božje objavljenje i kao onaj u kojem se posvećuju 

zemlja i ljudi. 

Kad danas čujemo navještaj Mariji, to nas potiče 

da se navještaj dogodi svakom čovjeku. Marija je kao 

primjer prihvaćanja volje Božje. Ona je prva prihvatila 

navještaj i pozvala cijelo čovječanstvo da prihvati Isusa 

koji je Božje poslanje čovječanstvu. Čovjek prihvaća-

njem Božjeg 'Da' ulazi u novo vrijeme koje je ispunjeno 

nadom i povjerenjem u budućnost. Isusov dolazak je 

poziv na vjeru u budućnost. Bez prihvaćanja Božje volje 

nema istinskog Božića. 

Jer Božiću je cilj da Bog bude u nama i s mana. 

"Ja ću biti s tobom, pođi u obećanu zem-

lju" (Riječi Mojsiju). Bog nam se nudi. Na 

nama je hoćemo li prihvatiti njegovu po-

nudu il nećemo. Hoćemo li njega prihvatiti 

ili nećemo. Marija je pralik čovjeka koji 

prihvaća Božji poziv. Ona je vjerovala u 

Boga i Bogu. Vrlo često se svi nađemo u 

situaciji kada nam se čini da nema izlaza. 

Baš u takvim stanjima dobro je sjetiti se 

Marije i navještaja Duha Božjeg. 

Cijeli božićni "štimung" ima za cilj 

pripraviti čovjeka za životni Božić. Za ra-

đanje Boga u nama (Tauler). Isusovo po-

rijeklo je Božansko. Da bi ga se shvatilo i 

prihvatilo kao vlastitost svakog čovjeka, 

njegovo je porijeklo božansko utjelovljenje 

u ljudskom rodu. Kad nam se naviješta 

Isusova loza, time se upućuje da je svima 

nama porijeklo božansko. 

Svi smo mi željeni od Boga. Nitko 

nije slučajan. Svatko je smišljen i usmje-

ren prema smišljenosti. Isusovo porijeklo 

je među ljudima i na nebu. Takvo je pori-

jeklo svakog čovjeka. Jesmo li toga svjes-

ni? Na to nas također upozoravaju proro-

ci. Oni nas upućuju na Boga i na čovjeka. 

Također nas objava upućuje na Josipov 

lik. 

  Josip je čovjek ljubavi i povjere-

nja. On je također poziv svim ljudima. 

Neka Božje svjetlo sijevne u svima nama. 

 
https://www.dominikanci.hr/arhiva/propovijedi/godina-a 

Evanđelje: Lk 1,18-24 

Vrijeme došašće, vrijeme molitve, pospremanje duše, kako bi stari rekli. Nikad ne traži sreću i nebo u molitvi samo za se-
be. Pomozi stvarati svijet u kojem ćemo se ne samo podnositi, nego istinski voljeti, svijet u kojem će biti mjesta za osmi-
jeh, za cvijet, za srce, za komadić  neba na zemlji.  

https://www.dominikanci.hr/arhiva/propovijedi/godina-a

