
Sveta družina – leto C 

 

Deček Jezus v templju 

Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na 

pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v 

Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini, in so prehodili pot 

enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem 

in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In 

vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, 

sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva 

te s tesnobo iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar 

je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v 

Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus 

pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Lk 2,41-52 

  

Popolna družina? 

V želji, da bi ustvarjali med nami nekaj lepega, smo si kristjani tudi glede družine ustvarili predstave 

neke popolnosti. Popolna družina, ki smo si jo naslikali, je podoba staršev, ki se vedno razumejo in se 

ne kregajo. Je družina z več otroki. Otroci so pridni in ubogljivi. Starša sta složna in brez dvomov in 

skušnjav. 

A Sveta družina nam ne kaže takšne podobe. To ni družina, kjer bi bilo od samega začetka vse mirno. 

Sveta družina se rojeva iz presenečenj in neprestanih bojev. Je družina: 

-          z nezakonskim otrokom, 

-          v kateri je Jožef le varuh in rednik, ne oče, 

-          v kateri je veliko težav in 

-          ni družina številnih otrok, ampak družina z enim otrokom. 

  

Če se malo pošalim, bi jo v referendumski kampanji lahko vzeli za vzor tudi tisti, ki so bili za zakon o 

'novodobni družini'. Mogoče je prav, da se tudi ob tem vprašamo, ali vemo, kaj je tako pozitivnega v 

Sveti družini? Kaj jo ves čas vodi? Ne popolna pravila, ne predstave o družinah, ne predstave o 

pridnih otrocih, ampak božja volja in božji načrt. Smo v tem res kristjani dosti boljši od drugih?Sam, 

na žalost redko srečam starše, ki se v družini neprestano sprašujejo, kakšen načrt ima Bog zanje in za 

njihove otroke. 

Da bi razumeli, kaj vodi Sveto družino, je pojem ljubezen verjetno nezadosten. Težko bi vse to 

pokrili z besedo, da se imajo. Ne, pojem ljubezni je v naših glavah preozek in bi ga narobe razumeli. 

Tudi zato je Jezus o sebi rekel, da je Pot, Resnica in Življenje. Ljubezen v Sveti družini je skrita v te tri 

pojme: Pot, Resnica in Življenje. 



Pot – Neprestanega srečevanja Boga s človekom in človeka z Bogom, srečevanja človeka s samim 

seboj in z drugimi. Sveta družina nastaja ob srečanju Marije z angelom, ki ji razodeva božji načrt. 

Utrjuje se z razmišljanjem Marije, potem se spet nadaljuje z Jožefovim razmišljanjem in iskanjem 

božje volje. Prav takšna pot ju čaka z otrokom. Nič ni v naprej določenega, v se je pot srečevanja, pot 

uresničevanja božjega načrta. 

Resnica – V naših dobrih družinah imata običajno starša prav, otroci naj bi ubogali. A to je danes 

redkost. Danes ima že vsakdo prav. A v sveti družini, je resnica tista, ki ji vsi sledijo. Veliko je težkih 

trenutkov, ker je resnica težka, težko razumljiva. Slišali smo danes zgodbo o Jezusu, ki ostane v 

templju in o napornem iskanju staršev. Starša ves čas iščeta resnico, nimata je v posesti. Podrejata se 

božji volji, božjemu načrtu in v njem odkrivata sebe in svojega otroka. 

Življenje – Ko gledamo Sveto družino, bi lahko rekli: To ni življenje. Samo potovanje, iskanje resnice in 

odpovedovanje. A tudi to je eden od temeljev družinskega življenja in življenja vsake zdrave 

skupnosti. Nihče ne išče življenja zase in prav zato ga vsi najdejo. Vsi se odpovedujejo lastnim 

predstavam in v izpolnjevanju božjega načrta odkrivajo lepoto življenja v darovanju. Kdor hoče 

življenje najti, ga bo izgubil in kdor ga izgubi, ga bo našel. 

To je čudoviti zgled Svete družine. To ni zgled mirnega, uglašenega življenja, ampak zgled iskanja, 

notranjih bojev in odpovedovanja. V tem je ljubezen Svete družine. Naj nas spremlja in vleče naprej, 

ko bomo v skušnjavah, da bi se ustavili, da bi si domišljali, da resnico že poznamo in da bi živeli v 

lagodju. Pojdimo skupaj na pot srečevanja, iščimo resnico in živimo v veselem darovanju. 

 


