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Z birka misli o svetem Jožefu nas vabi k medibirka misli o svetem Jožefu nas vabi k medi
taciji o osebi in poslanstvu Marijinega moža taciji o osebi in poslanstvu Marijinega moža 

Jožefa. Je neke vrste Jožefa. Je neke vrste lectio divinalectio divina, ki nam odkriva , ki nam odkriva 
zgodbo tesarja iz Nazareta. V knjigi najdemo duzgodbo tesarja iz Nazareta. V knjigi najdemo du
hovne in teološke oporne točke, ki nam svetega hovne in teološke oporne točke, ki nam svetega 
Jožefa predstavijo kot človeka, ki je bil ponižen in Jožefa predstavijo kot človeka, ki je bil ponižen in 
hkrati pogumen mož in oče, prav tako pa je vdahkrati pogumen mož in oče, prav tako pa je vda
no služil Bogu. Knjižica je vstopna točka v tihi no služil Bogu. Knjižica je vstopna točka v tihi 
pogovor svete družine, je prostor poslušnosti, ki pogovor svete družine, je prostor poslušnosti, ki 
zagotavlja rodovitnost prepustitve, da bi se prek zagotavlja rodovitnost prepustitve, da bi se prek 
nje vsi naučili spreje mati Božji dar.nje vsi naučili spreje mati Božji dar.

Avtor knjige je brat Avtor knjige je brat Dominique JosephDominique Joseph, menih , menih 
Skupnosti svetega Jožefa, biblicist in doktor teoSkupnosti svetega Jožefa, biblicist in doktor teo
logije. Je direktor logije. Je direktor Inštituta Redemptoris CustosInštituta Redemptoris Custos in  in 
predsednik mednarodne mreže predsednik mednarodne mreže Saint Joseph InterSaint Joseph Inter
national.national.
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Duhovne misli  
o svetem Jožefu



Svetopisemski navedki v ležeči pisavi so vzeti 
iz Jeruzalemske izdaje Svetega pisma.

© 2010, 2013, 2014, 2015, 2019, Slovenska škofovska 
konferenca in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 

Vse pravice pridržane.
Drugi svetopisemski navedki so prevodi avtorjevih 

prevodov iz hebrejščine, grščine in latinščine. 

Naslov izvirnika: 
Pensées spirituelles sur saint Joseph 
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Dominique Joseph

Družina, 2021

Duhovne misli  
o svetem Jožefu



 

V spominV spomin
sestri Bernadette-Marie, fsj,sestri Bernadette-Marie, fsj,

hčeri Marije in Jožefa, hčeri Marije in Jožefa, 
nevesti Jezusa Kristusa nevesti Jezusa Kristusa 

† † 22. avgusta 201822. avgusta 2018
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Nazareški rokodelec 

KK ako lepo je moralo dišati v tvoji delavnici, sve-
ti Jožef, po tistem dobrem vonju svežega lesa. 

Na robu mizarske mize lepa barva oblancev, tam 
razpostavljenih kakor slastni sadeži, ki bi jih človek 
kar pojedel, je zapisal Péguy. In na sredini Jezus, 
nasmejan, očaran, da je lahko ob tebi, vesel, da se 
lahko od tebe uči. Kajti prav tebi je bilo dano učiti 
neustvarjeno Modrost, spodbujati k delu Stvarni-
ka sveta! Boga vse zanima in je navdušen nad na-
mi. Ljubi sveti Jožef, nauči nas, da mu bomo znali 
pripovedovati o svojem delu, daj, da bomo z njim 
ustvarjali lepe reči, da bo srečen in nasmejan kakor 
v Nazaretu. 
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*
Kako lepa delavnica! Vsaka reč na svojem mestu, 
vsak gib premišljen, vsaka stvar izdelana z ljubez-
nijo. Sveti Jožef, tvoje delo ima pridih Božjega, 
saj izžareva Očeta, ki je vselej na delu. Nas skrbijo 
neizogibne zamude, poklicne omejitve in potreba 
po zadostnem zaslužku. Ti pa nas učiš, naj delamo 
kakor nekoristni služabniki. Čemu bi se trudili, če 
Gospod ne zida (prim. Ps 127,1)? Kakšna radost, da 
smo lahko njegove roke za zidavo, njegove dlani za 
delitev! Sveti Jožef, v naši skrbi za delo nas ohranjaj 
v miru svoje delavnice. 

Zjutraj, takšen je red stvari, »človek odide k svoje-
mu opravilu, na svoje delo do večera« (Ps 104,23). Tako 
sta oba, Jožef in Jezus z očetom tesarjem, ustvarjala 
delo modrosti. Tako sta človek in Bog skupaj ustvar-
jala v obnovljeni tišini in zaupnosti. 

Božji sin je občudoval rokodelca, ki je izstopal 
»po modrosti, razumnosti in sposobnosti za vsakršno 
delo; za umetniške stvaritve iz zlata, srebra in brona; 
za brušenje kamnov za vdelavanje, za rezbarjenje lesa 
in opravljanje vsakršnega dela« (2 Mz 31,3-5), ko je 
zidal nazareški dom, novi šotor srečanja. Delavec 
tesar pa je vzdigoval pogled v nebo in hvalil Boga za 
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»delo njegovih prstov« (Ps 8,4). Končno in neskončno 
sta se med seboj občudovala. 

V delavnici svetega Jožefa vsak znova odkrije, 
kako z delom postajamo podobni nebeškemu Očetu, 
kako je delo kot narejeno za človeka. 

*
Jožef najde opuščene jasli; gotovo ne nekaj, o čemer 
je sanjal za ženo in dete. Na hitro, s tistim, kar je 
pač imel pri roki, je moral zadelati špranje, vse sku-
paj malo urediti, prirediti. 

Jožef pride v Egipt, zatočišče sestradanih. Tam 
je sicer judovska kolonija, vendar življenje zato ni 
nič lažje. Poiskati mora streho in začeti znova. Ure-
diti, zadelati špranje in si poiskati delo. Ko bi vsaj 
imel svoje dobro orodje. Tako pa se je moral znajti 
s tistim, kar je dobil. Trkal je na vrata, ki so se pred 
njim pogosto znova zapirala. Ko takole kot migrant 
ponujaš usluge, ne gre brez težav.

Jožef prehodi Nazaret s korakom, težkim od ut-
rujenosti in nevarnosti potovanja. Zdajci stoji na pra-
gu delavnice. Notri je družina, kar je že nekaj. On 
jim predstavi Jezusa, oni mu ponudijo kruh. Vendar 
pa hiša, ki je bila vse predolgo zaprta, za Marijo 
in dete ni nič kaj prijetna. Vse morajo narediti na 
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novo, brez odlašanja: popraviti, pozidati, pospra- 
viti. 

Vselej znova začenjati, v tišini in zaupanju; in 
spet delati, da ima Jezus dom. Sveti Jožef, nauči nas, 
da bomo znali vsako jutro znova začeti; da bo naše 
srce dan za dnem prijetno bivališče za Marijo in za 
otroka.

*
Ne manjka slik, ki Jezusa prikazujejo ob očetovi 
mizarski mizi. Zvedavi otrokov pogled, ki v vsa-
ki Jožefovi kretnji odkriva ljubezen do ljubega mu 
dela in navdušenje za ustvarjanje nebeškega kra-
ljestva. Sveti Jožef namreč sina ni naučil le tesarske 
umetnosti, ampak predvsem razpoložljivosti srca, po 
kateri »te blagoslovi Gospod, tvoj Bog, pri vsem delu 
tvojih rok, ki ga opravljaš« (5 Mz 14,29).

Tako je Jezus, tesar in tesarjev sir, razodel svojo 
istovetnost, ko se je predstavljal kot pastir, vinogra-
dnik, zdravnik in sejalec, apostolat svojih učencev pa 
primerjal delu žanjcev in ribičev. V nazareški delav-
nici se kalijo srca za delo v vsakem poklicu.

Sveti Jožef, napravi me soustvarjalca Božjega 
kraljestva!




