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2. 2. Ko je torej sveta Marija po angelovem oznanjenju spocčela od Svetega Duha
in je bilo jasno, da je nosecča, jo je  sveti Jožef, ki je bil zarocčen s to isto devico
Marijo, ker ni poznal tajnosti tako velike skrivnosti,  hotel skrivaj odsloviti. To je
namrecč  evangelist pristavil, ko pravi: Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel
osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil.

Za presčusčtnico je imel njo, ki je tudi nosecča ostajala devica; da je izgubila
nedolzčnost, je menil o njej, ki je bila mati devisčkosti; da je obsojena na smrt, si je
mislil o njej, ki je spocčela zacčetnika zč ivljenja. Poglej si vendar, kaj je pravicčni mozč
sklenil. ČČeprav je sveto Marijo imel za presčusčtnico, je vendar ni bil pripravljen
izrocčiti v obsodbo, da svoje svete vesti ne bi umazal s tujo krvjo. 

Nekateri med nami pa se, cčeprav so polni necčistosti zlocčinov, spravljajo nad
zčene, celo nedolzčne, ali pa menijo, da jih je treba obsojati zče za najmanjsč i sum,
medtem ko so morda sami pred Bogom vredni vse obsodbe in so zapisani Bozč ji
sodbi. Zato dobro pravi apostol: Mar misliš, o človek, ki sodiš drugega, pa sam to
počenjaš,  da  boš  ti  ubežal  Božji  sodbi? To  smo  povedali  mimogrede  zaradi
nekaterih  nesramnezčev,  ki  so  hitri  za  obtozčbo  in  lahkomiselni  pri  obsodbi.
Seveda pa je  povsem odvecč  sče  kaj  drugega recči  o  presčusčtvu,  kjer  se  oznanja
Marijino devisčtvo. 

3.  Ker torej  sveti Jožef tedaj sče ni poznal te tako velike skrivnosti  in je hotel
Marijo  naskrivaj  odsloviti,  ga  je  v  videnju  posvaril  angel  in  mu  rekel:  Jožef,
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar bo namreč rodila, je od
Svetega  Duha. Sveti  Jožef je  bil  poucčen  o  nebesčki  skrivnosti,  da  si  sicer  o
Marijinem devisčtvu ne bi mislil kaj drugega. Nikakor namrecč ni bilo prav, da bi se
pravicčni motil o tako vzvisčeni devisčkosti.  O tem je bil torej poucčen, da bi bilo
izkljucčeno vsako zlo sumnicčenja in bi prejel dobrino zakramenta. Tole mu je bilo
namrecč  recčeno: Ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar bo namreč rodila, je
od Svetega Duha, da bi tako spoznal neoporecčnost soproge in njen devisčki porod.
In  vsekakor  ni  bilo  primerno,  da  bi  za  tako  veliko  skrivnost  kdo  drug  med
mosčkimi prej izvedel kakor Jožef, ki je bil določen za Marijinega ženina in zče
zaradi imena samega ni imel ocčitka greha. Ime  Jožef se namrecč  iz hebrejsčcčine
prevaja kot »brez očitka«. 

Tudi pri tem pa ne spreglej vrstnega reda skrivnosti: nekocč je hudicč najprej
nagovoril devisčko Evo in nato mozča, da vanju zasadi besedo smrti, tukaj pa sveti
angel najprej nagovori Marijo in nato Jožefa, da jima razodene Besedo zč ivljenja.
Takrat  je  bila  najprej  zčenska  izbrana  za  greh,  tukaj  pa  je  najprej  izbrana  za
odresčenje. Takrat je mozč  padel zaradi zčene, tukaj je zaradi zčene vstal. Angel je
namrecč  rekel Jožefu: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar bo namreč rodila, je od Svetega Duha.



* * *

3. 1. Evangelist nato porocča:  Ko se je Jožef zbudil iz spanja [in kar sledi do]  in
imenoval ga je Jezus. Jožefa torej angel poucči o zakramentu nebesčke skrivnosti,
ta rad uboga angelova navodila, vesel izpolni bozčanska narocčila, sprejme sveto
Marijo, ob vzvisčenih obljubah je lahko ponosen, saj je bil vreden od angela slisčati,
da se tako vzvisčena devisčka mati imenuje njegova soproga. 

Toda o tem, kar pravi evangelist:  In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, si
dolocčeni nespametni ljudje vecčkrat postavljajo vprasčanje, ko menijo, da se je po
Gospodovem rojstvu sveta Marija zdruzč ila z Jožefom. Vendar pa taksčne domneve
ne dopusčcčata niti vsebina vere niti sam smisel resnicčnosti. 

Dalecč  od tega,  da bi po zakramentu tako velike skrivnosti,  po rojstvu iz
Gospodove blagohotnosti, lahko verjeli, da je devica Marija spoznala mozča, ko pa
je  v  postavi  Stare zaveze  ona prerokinja Marija  [Mirjam],  Mojzesova oziroma
Aronova sestra, potem ko je videla nebesčka znamenja po egiptovskih nadlogah,
ko se je razdelilo Rdecče morje, ko je pred njimi hodila Gospodova slava in so jo
lahko gledali v ognjenem in oblacčnem stebru, ostala devica, ki ni poznala mozča,
tako tudi ni prav, da bi mislili, da bi mozča spoznala ta Marija, evangeljska devica,
ki je bila primerna, da sprejme Boga, in ki Boga slave ni zrla v oblaku, ampak ga
je bila vredna nositi v devisčkem telesu. 

Potem ko je bil Noe vreden, da govori z Bogom, si je zadal, da se bo poslej
vzdrzčal zakonskih dolzčnosti. Tudi Mojzes se je, potem ko je slisčal Bozč ji  glas iz
grma,  vzdrzčal  zakonske skupnosti.  Ali  je  torej  prav,  cče  bi  mislili,  da je  Jožef,
pravični mož, spoznal sveto Marijo, potem ko je zče rodila Gospoda?
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