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Povzetek nagovora: 

V prvem tednu adventnega spletnega misijona vas vabim, da smo vsak dan bolj pozorni na vpliv, ki ga imata 
na nas lažni bog seksa in lažni bog večne mladosti. Oba sta zelo vplivna. 

Lažni bog seksa je predmet šal in namigovanj. Nenehno je navzoč, a le redko priznan in zaznan. Nima 
templjev, kakor druga božanstva, ima pa ogromno obcestnih kapelic in znamenj (oglasni panoji). 
Bombardirajo nas seksualne podobe. Seks je predstavljen kot čudežno zdravilo za vse tegobe in bolezni. 
Nekatere moške najbolj muči izguba spolne sle v srednjih letih, druge pa pohota in pornografija. 
Najpogostejša razloga sta strah in utrujenost. Za moške je težko imeti uravnovešen in sproščen pogled na 
vse to, kajti tako dolgo časa smo bili močno pogojevani s čaščenjem boga Erosa. Seks naj bi bil najbolj 
intimen izraz ljubezni, prijateljstva, naklonjenosti – močnega odnosa. V takšnem odnosu seks tudi resnično 
deluje. Seks je sredstvo in ne cilj. V resnici smo žejni in lačni zaupnosti in intimnosti. Intimnost izpolni vsa 
hrepenenja moškega in ženskega srca. 

Bog mladosti ima mnogo romarskih središč v naših mestih. Pravimo jim fitnesi in telovadnice, lepotne 
kirurgije in wellness saloni. Od svojih častilcev bog mladosti zahteva predvsem redne žrtve v obliki telesne 
aktivnosti, treningov in gibanja. Fotografije ga prikazujejo kot moškega ali žensko s športno torbo, vedno 
mladega, močnega, lepega. Mladost častimo na vsakem koraku. Odločili smo se, da so stari za v staro šaro. 
Ne verjamemo več v starega modreca ali modro ženo množijo pa se stari čudaki. 

Kult mladosti se hrani iz groze pred staranjem in starostjo. Vsaj pretvarjati se moramo, da smo mladi. 
Časopisi nas strašijo z zgodbami o alzhajmerju, demenci, parkinsonu, revščini, osamljenosti in evtanaziji. 
Okameneli smo zaradi strahu, da ne bi okameneli. 

Na splošno se moški (morda tudi ženske) na staranje odzovemo na dva načina: ali ga uporno zanikamo ali 
pa mu neuspešno kljubujemo in se pretvarjamo. Uporno kljubujemo s triatloni, maratoni, kolesarjenjem, 
plavanjem. Hočemo dokazati, da še vedno zmoremo in da smo v boljši formi, kakor pa pol mlajši od nas. 

Moški in tudi ženske lahko od staranja tudi bežimo in ga zanikamo. Petdesetletniki se oblačimo tako, kot da 
jih imamo dvajset. Odlično je, če so tudi starejši v dobri formi, zdravi in dejavni. Vendar ni treba, da se 
oblačimo kakor mladi, vadimo in seksamo kakor mladi, jemo in se družimo tako kakor naši otroci in vnuki. 

Slabo je, če nas v vse to sili beg pred starostjo. Naš videz in pretiravanja nehote razkrivajo našo 
negotovost  in beg pred zrelostjo in odgovornostjo. Še smešnejši je petdesetletnik, ki se mladostniško 
obnaša in obupno poskuša ostati v središču svojega lastnega vesolja. 
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Staranje seveda ne pomeni, da se odpoveš vsem mladostnim dejavnostim ali da si prepoveš vse mladostne 
drže. Toda obstaja razlika med otročjim in otroškim vedenjem. Nobeden izmed nas ne more izbrati ali se bo 
postaral ali ne. Vsak od nas pa se lahko odloči ali bo odrastel ali ne. 

Adventni, decemberski, zimski čas je idealna priložnost, da storimo korak naprej v zrelost in hvaležnost za 
to kar smo in kakršni smo. Sprejemanje in spoznavanje Jezusa, na Božji način uresničenega moškega, nam 
je lahko vir moči in navdiha. Ni treba, da sta idol mladosti in seksa naša vladarja in preganjalca. Lahko 
naredimo korak v pravo smer. Lahko znova okusimo srečo in notranji mir sredi vsega, kar se nam zdi, da gre 
narobe, se podira in nas ogroža. Tvegajmo. 

Druga vaja: Srečevanje  Boga v Svetem pismu 
Za vse 4 tedne 

Ena od osrednjih Jezusovih navad je branje Svetega pisma (SP), ki ga večkrat tudi navaja. Premislil ga je in si ga vtisnil 
v spomin. Uporabljal ga je tudi v svojih molitvah.  
Skušnjave v puščavi je premagal z navedki iz 5 Mz knjige in Psalmov. S pomočjo SP je ljudem pomagal, jih izzval ali jih 
poučil. Sveto pismo je celo udejanjal.  SP je uporabljal tudi za tolažbo; na križu je npr. zaklical odlomek iz Psalmov. 
 
SP je kakor tuja dežela, ki nam lahko povzroča težave.  Ne poznamo jezika, ne najdemo prave poti, hrana ima čuden 
ali smešen okus, lokali so divji in vodovod ne deluje. Za določene kraje se niti ne zmenimo, ostajamo pa v najbolj 
popularnih – plaže in bari – in se ne podamo na pustolovščino izven že izhojenih poti. 
Ko gremo raziskovat tujo deželo, bomo imeli veliko več od nje, če smo se na pot pripravili. Če samo pademo vanjo, 
preberemo turistične informacije in se za pričevanje opremimo v trgovini s spominki, odidemo domov praznega srca. 
Potovanje se nas mora srčno dotakniti, da bo imelo dober vpliv na naše življenje.  
Še veliko več pa pridobimo,  če se odpravimo v čudno deželo Svetega pisma in tam živimo. 
Podobno, kot pri molitvi, tudi glede branja SP nismo bili ustrezno poučeni. Običajno smatramo SP za veliko knjigo 
naukov ali teološki kompendij ali veliko knjigo Božjih odgovorov. Toda SP je prostor srečanja. Glavni razlog, da kristjani 
beremo SP je vera, da nam Bog po tej knjigi govori. 
Neka zgodba govori o ženi iz Vzhodne Afrike, ki je vedno hodila okrog s svojim SP. Povsod ga je vzela s seboj. Sosedje 
so jo zbadali: »Zakaj vedno bereš to knjigo? Saj je toliko drugih knjig, ki bi jih lahko brala.« Žena je odgovorila: »Vem, 
da je veliko knjig, ki bi jih lahko brala. Toda ta knjiga je edina, ki bere mene.« 
Dnevno branje SP je resnično dobra navada v katero je potrebno vstopiti. Toda zgolj površno branje SP ne bo nikdar 
spremenilo tvojega življenja. Spremenilo se bo samo takrat, ko boš poslušal, kaj ti Bog govori preko SP.  
 
V srednjeveških samostanih so proces meditacije SP poznali kot »prežvekovanje«. Menihi so SP stavke pri sebi vedno 
znova ponavljali in ponavljali. To početje so opisovali kot ’počasen in glasen proces – na glas prežvekovanje 
dragocenih besed besedila. Nek menih je zapisal, da bi moralo biti SP »po spominu v tvojem srcu, po pobožnem 
prežvekovanju v tvojih ustih, po ljubečem posnemanju pa v tvojih dejanjih.« 
 
Navodila za molitveno prebiranje SP so v datoteki Navodila in informacije! 

KATEHEZA OB EVANGELIJU: 
 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,25-28.34-36) 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi v 
zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti 
nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to 
začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« »Varujte se, da vam sŕca ne bodo 
obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišèl bo 
namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in 
stopiti pred Sina človekovega.« 

 
Praznovanje zgodovinskega dogodka rojstva Jezusa Kristusa daje smisel tvoji, moji in celotni pretekli, sedanji in 
prihodnji človeški zgodovini. Z njegovim zadnjim prihodom se bo začel nov čas uresničenega Božjega kraljestva. Takrat 
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se bo dokončno in v celoti razodela vsebina Božje obljube, ki nam je v Jezusu dana v zgodovini. Oseben odnos z 
Jezusom tebi in meni omogoča, da danes, v svoji zgodovini, živiva skrivnost Jezusovega rojstva. On se, če mu dovoliva, 
rojeva tudi v tvojem in mojem srcu. Danes lahko sprejmeva in sodelujeva pri njegovi ljubezni do vsakega človeka, 
najprej pa do sebe. Danes se njegova resnica v nama uresničuje in naju zajame v to, kar sva pred Bogom ustvarjena za 
vedno. On je živ v Cerkvi, ki oznanja njegovo navzočnost in nas vanjo uvaja, v njej utrjuje in uči iz nje živeti. Danes in 
tukaj. Sredi tega, kar se dogaja znotraj in zunaj nas. To je dinamika učlovečenja, ki preobraža najino omejeno, a izredno 
dragoceno bivanje v času. 
Vijolična barva bogoslužnih oblačil in spokorniški značaj adventnega časa naju vabita, da si tukaj in danes prizadevava, 
da v nama in med nami zasije sijaj Kristusove ljubezni. Napor, ki je za to potreben, se na koncu spremeni v veselje 
božičnega praznika. Veselje je posledica napora, da bi ti in jaz osebno sprejela neskončni Božji dar. Gre za učenje 
sprejemanja, ne nekaj drugega. Na zahodu se zaradi tega v božičnem in novoletnem času med seboj obdarujejo. To je 
znamenje hvaležnosti in veselja za največji Dar, ki nam ga Bog daje: samega sebe. Bog postane eden izmed nas. 
Zemlja sedaj lahko živi iz tega, da je Božja. 
V jedru vsega adventnega časa in božičnega praznika je srečanje med Bogom in nami. Bog je tisti, ki izpolni svoje 
obljube. Mi smo tisti, ki dvignemo glavo in srce, da bi bili sposobni videti, kako se uresničujejo Božje obljube v naših 
srcih in za vse nas. 
Molitev je vaja, da srce ostaja odprto za Božji dar, ki je nenehen in po vsem kar je. Če nočeva sprejemati, ne bova 
sposobna dojeti niti videti tega, kar Bog dela, ampak se bova v hipu ujela v prekletstvo strahu. Strah, ki naju bo zgrabil 
za vrat, je najbolj očitna dediščina greha (notranje samote in osamljenosti - osredotočenosti nase) in notranje teme, ki iz 
njega izvira. Če imava za Boga odprto srce, bova lahko premagala strah. On hrepeni in naju kliče, da bi ga sprejela in 
spoznala. On vsakega izmed nas sprejema, spoštuje, se nas veseli in nam je naklonjen. Čaka, da bi srečal tvoje in moje 
srce odprto za njegovo obljubo. Išče potrpežljive ljudi, ki bodo zaupali njegovi obljubi in zato njegovo neskončno dobroto 
tudi doživeli in delili z drugimi. 
Doživetje Božje dobrote do nas ni samo po sebi umevno. Jezus, ki se je rodil v naši zgodovini, pa je prišel vanjo prav 
zato, da bi nam oznanil in nas spomnil na Božjo dobrotljivost in nežnost. Prišel je, da nam Božja dobrotljivost zasveti in 
zažari, da vsakega osvoji in pomiri. Sin človekov nam prinese Božjo dobrotljivost, ki premaga naš strah, strah pred 
smrtjo kot kaznijo in virom vseh naših nevšečnosti. 
 

ŠOLA MOLITVE 
Prva vaja: SAMOTA IN TIŠINA 
 

Janez je krstil Jezusa. To je bil pomemben trenutek: sveti Duh se je spustil nadenj 

in Božji glas je spregovoril. Pričakovali bi, da Jezus stopi iz vode in gre. »Prav. 

Slišali ste, kaj je rekel. Zaropotajmo.« 

Namesto tega gre Jezus za štirideset dni v puščavo, kjer je sam. Skozi vse svoje 
življenje, kot poročajo evangeliji, se je Jezus umikal na samotne in mirne kraje. V 
kriznih trenutkih se je vedno odpravil v samoto. Po smrti svojega prijatelja in 
bratranca Janeza Krstnika, preden je izbral dvanajst apostolov, potem, ko so ga 
množice izčrpale ali so ga hotele prisiliti, da bi bil kralj, v tednih pred zadnjim 
potovanjem v Jeruzalem, v noči pred svojo usmrtitvijo. V vseh teh trenutkih se je 
Jezus umaknil v mir in tišino. 
Samota in tišina sta v drugi polovici življenja absolutno odločilnega pomena za 
uspešno preživetje. V tišini in samoti pridemo pred Boga, da bi našli odgovore.  
Na tišino in samoto pa nismo navajeni. Za naše življenje sta značilna hrup in 
dejavnost. Vsak dan doživimo napad informacij. Bombardirajo nas z e-pošto. 
Telefonski klici in poplava smsov je naš vsakdan. Ko se vrnemo domov, takoj 

prižgemo TV in Radio. Morda vsakih pet minut nervozno brskamo po Facebooku ali Twitterju, da ne bi česa zamudili. 
Vedno smo priklopljeni »online”. 
Ali sem zgrešil kaj dobrega? Ali sem dobil kaj novih sledilcev? Ali so me opazili? Ali resnično nekaj pomenim? 
 
Naša samota nas večinoma plaši, teži in stiska. Ko pa samoto sami iščemo, potem osvobaja, opogumi, okrepi. Samota 
je prostor očiščevanja in preobrazbe, prostor velikega boja in velikega srečanja. 
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Najprej nas bo to lahko zelo zmedlo ali celo preplašilo. Tako zelo smo odvisni od zvokov, pogledov in občutij, da je 
stopiti ven iz tega zelo težko. Počasi pa se tega navadimo. Še vedno bodo navzoče raztresenosti, a se bodo hitreje 
razpršile. Samota se razširi in odpre pred teboj, omogoča prostor v katerem lahko pred Boga prineseš vse najgloblje 
življenjske teme in vprašanja. 
Ko bomo postajali bolj izkušeni v samoti, bomo videli, da je čez dan res malo trenutkov samote, v katerih lahko zares 
užijemo osvežujoč požirek tihote, umirjenosti in spokojnosti. Hoja ali sprehajanje nam lahko  
pri tem pomaga. Načrtovani trenutki samote (tihote) so pomembni.  
 
(Mnogim pomaga, da gredo na duhovne vaje v tišini, preživijo teden ali vsaj nekaj dni v tišini 
https://jn159.wordpress.com/duhovne-vaje/duhovne-vaje-v-tisini/) 
 
Navodila za vajo tišine 
 
Tole stori: vsak dan, skozi cel teden, pojdi na miren kotiček in deset minut sedi v popolni tišini in molku. 
- poišči si čas in prostor, ko te ne bo nihče motil - s seboj ne vzemi telefona ali prenosnika. Ne vzemi ničesar. 
- usedi se na stol, v pokončni in ne preveč sproščeni drži (ne sedi kakor ameriški kavboj v naslanjaču): poravnaj svojo 
hrbtenico z globokimi vdihi skozi nos in izdihi skozi usta. 
- zapri oči in se osredotoči na svoje dihanje. Če ti pomaga se osredotoči na ključno besedo npr. mir ali misli na Boga, 
tako da ob izdihu in vdihu izgovarjaš Jezusovo ime. Nekateri uporabljajo zelo kratko Jezusovo molitev: izdih: Gospod, 
Jezus Kristus, Božji sin; vdih: usmili se mene grešnika-grešnice. 
 
Ovire: 
Tvoje misli te bodo že po nekaj sekundah začela begati. Končno boš zaznal-a ves hrup v svoji glavi, vse stvari, ki jih 
moraš še narediti, in vse misli, ki jih nosiš s seboj naokrog. To je popolnoma naravno, toda ne ustavljaj se ob teh 
mislih: pusti da gredo in jih samo opazuj.  Ostajaj z dihom in Besedo. 
 
Zavedati se boš začel-a zunanjega hrupa: ptičjega petja, ali hrupa mesta, prometa, oddaljenih glasov. Dovoli, da vse to 
preprosto je in ostani osredotočen-a na dihanje ali ponavljanje besed, ki si jih izbral-a. 
 
Na začetku dihaj bolj hitro, nato upočasni ritem in se predaj tišini. 
 
Samota ni umik od ljudi. V tišino in samoto gremo zato, da bi okrepili svoje odnose z bližnjimi, ne da bi od njih bežali.  
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