Tiste dni je Marija vstala in se v naglici
odpravila v gričevje, v mesto na
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in
pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta
zaslišala Marijin pozdrav, se je dete
veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta
je postala polna Svetega Duha in je na
ves glas vzkliknila in rekla:
»Blagoslovljena ti med ženami, in
blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod
meni to, da pride k meni mati mojega
Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega
pozdrava do mojih ušes, se je dete v
mojem telesu od radosti zganilo. Blagor
ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji
je povedal Gospod!«
Marijina obišče Elizabeto

Od radosti se je zganilo dete v Elizabetinem
trebuhu. Kdaj se v meni nekaj zgane od
radosti? Zakaj se jaz veselim Jezusovega
rojstva? Kako to veselje vpliva na moje
življenje?

In Marija je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem
Odrešeniku,
kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,
kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.
Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo.
Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega
srca.
Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,
kakor je govoril našim očetom:
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«
Marijina hvalnica

Moja hvalnica (zapiši svojo hvalnico Bogu)
Jezusovo rojstvo

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov
angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim
je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje:
našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica
nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
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!« Hitro so odšli
tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki
jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali
pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so
se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Podčrtaj stavek, besedo, misel, ki te nagovarja k veselju. Razmisli, kaj ti prinaša in kam in
kako vodi tvoje misli besede in dejanja. Naj bo to vodilo tvoje prošnje ali zahvale. Zapiši
prošnjo in zahvalo.

Tolažite, tolažite moje ljudstvo,
govori vaš Bog.
Govorite hčeri jeruzalemski na srce
in ji kličite,
da je njena tlaka dokončana,
da je njena krivda poravnana,
ker je prejela iz GOSPODOVE roke
dvojno kazen za vse svoje grehe.
Glas kliče:
V puščavi pripravite pot GOSPODU,
zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!
Vsaka dolina naj se vzdigne
in vsak hrib in grič naj se poniža,
kar je vijugasto, naj bo ravno,
in grebeni naj bodo ravnina.
Razodelo se bo GOSPODOVO veličastvo
in videlo ga bo hkrati vse meso,
kajti GOSPODOVA usta so govorila.
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