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PRIPRAVA NA 4. ADVENTNO NEDELJO 
 
PONEDELJEK, 17.12. 2018: PREBEREM 4. ADVENTNI NAGOVOR: LAŽNI BOG VARNOSTI IN GOTOVOSTI 
 
V četrtem tednu adventnega spletnega misijona nas vabim, da smo vsak dan bolj zavestno pozorni na 
vpliv, ki ga ima na nas lažni bog varnosti in gotovosti. Častilci varnosti in gotovosti smo tesnobni. Veliko 
časa preživimo v skrbeh za prihodnost in molimo k svojemu bogu, da bi nas varoval. Veliko govorimo o 
izročilih, o tem kako so včasih delali stvari in reševali težave. Spominjanje starih dobrih časov nas 
razveseljuje in vsaj za hip pomiri. 
Glavna dejavnost vernika malikov varnosti in gotovosti je v prvi polovici življenja vsa osredotočena na 
nadzor. Hočemo se obvarovati pred vzponi in padci sveta. Zato načrtujemo, garamo, gradimo, se borimo 
za kariere in status. Prepričani smo, da imamo nadzor in da smo mi sami gospodarji svojih življenj. A kljub 
temu so najglasnejša sporočila medijev prav strah in teror. Nenehno krožijo iste nevarnosti: teroristi, 
priseljenci, migranti, bolezni, globalno segrevanje, kriminal, starost. Živimo v samopostrežnem bufetu 
terorja. 
Poskušamo se varovati, a grožnje so danes večje kakor kadar koli prej. Navkljub nenehnemu trudu za 
nadzor, gotovost in trdnost, negotovost narašča. Življenje je divje in prehitro. Hočemo se vrniti v zlato ero, 
ko se svet ni spreminjal vsako minuto in si dobro vedel kje si. Muči nas domotožje po izgubljenem svetu v 
katerem smo se nekoč počutili varne in gotove. Ena vrsta lažnega zatočišča je domotožje, druga pa 
fanatizem. Soočen s preveč spremembami in grozečimi novostmi se fanatik zateče v bivak gotovosti. 
Najboljše gorivo za fanatizem je strah.  
Najbolj goreči častilci gotovosti se največkrat tega niti ne zavedamo. Prepričani smo, da častimo 
popolnoma drugega boga. A vendar mu dajemo denar in pozornost ter pričakujemo nagrade, ki jih 
obljublja. Njegova svetišča so na nek način očitna: vsa so videti kakor cerkve. Ali je cerkev posvečena 
lažnemu bogu gotovosti ali resničnemu Bogu lahko odkrijete šele potem, ko ste že dlje časa v njej. 
Prisotnost v cerkvi še ni zagotovilo, da se osredotočaš na pravega boga. 
Na žalost je po mojih izkušnjah ogromno moških srednjih let padlo v stanje globokega razočaranja nad 
lastnimi cerkvenimi skupnostmi. Nekateri so tudi duhovniki in odgovorni za skupnost. Ko si mlad imaš 
morda še moč, da greš naprej in dvome ignoriraš. V zrelih letih pa nimamo več toliko moči in ne moremo 
pobegniti pred vprašanji. Soočiti se moramo z njimi in jih premisliti. Ko sem star štirideset in čez ne deluje 
več duhovnost, ki je bila odlična in je delovala, ko sem bil mlad. Na tej življenjski stopnji me prav 
pomanjkanje preobrazbe spravi v nezadovoljstvo in depresijo. Če nisem preobražen, začenjam nazadovati. 
Med nazadovanjem začnem razmišljati: »Res ne vem zakaj vse to počnem?" Tudi vera, cerkev in Bog me 
razočarajo. Vse porivam stran od sebe, najbolj pa sem razočaran nad samim seboj. Zlahka se zgodi, da 
naša cerkvena skupnost časti zgolj svojo varnost in zagotovljenost. Če se pretvarjamo, da nimamo 
dvomov, smo fanatiki. Skrijemo se za pravoverno dejavnost in izjave. Jezus je imel za takšne vedno najtrše 
besede. Gotovost v lastno pravičnost nas najbolj oddalji od resnice in življenja. Do vseh pa, ki so priznali 
svoje dvome, padce in strahove – do vseh zavzetih dvomljivcev – pa je bil Jezus vedno sočuten in ljubeč 
(Lk 18,9-14). 
Povabljen sem, da kakor Marija vsak dan znova zaupam v Božjo gotovost in obljubo. Če ji dovolim bom 
doživljal, da moje življenje postaja sodelovanje z Bogom Očetom Jezusa Kristusa. Njegov sogovornik sem 
in njegovo dobroto lahko delim za vami vsemi. Povabljen sem, če hočem. 

 
TOREK, 18.12.2018, PREBIRAM BOŽJO BESEDO IN SI KAJ ZAPIŠEM 
 
1. berilo Odrešenik bo rojen v Betlehemu Berilo iz knjige preroka Miheja (Mih 5,1-4) 
To govorí Gospod: »Ti, Bětlehem Efráta, majhen si, da bi te šteli med tisoč Judovih krajev: a iz tebe mi 
pride tisti, ki bo vladal v Izraelu, njegovi izviri so od nekdaj, iz davnih dni.« Zato bo Gospod predal ljudstvo 
v oblast drugih do časa, ko bo porodnica rodila; nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil k Izraelovim 
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sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastvom imena Gospoda, svojega Boga. 
Vsi bodo varno prebivali, kajti on bo tedaj velik do koncev zemlje. In v tem bo mir. 
 
Psalm 80 ODPEV: »Razjásni svoje obličje in rešeni bomo.« 
Izraelov pastir, ti, ki vodiš Jožefa kakor čredo, poslušaj! Ti, ki sediš na kerubih, pokaži se! Zbúdi svojo moč 
pred svojim ljudstvom, pridi in nas reši! O Bog nad vojskami, vrni se vendar, ozri se z nebes in glej, obišči 
to trto! Váruj, kar je zasadila tvoja desnica, ozri se na sina, ki si ga okrépil zase. Naj tvoja roka spremlja 
moža tvoje desnice, sina človekovega, ki si ga okrépil zase. Ne bomo se odvrnili od tebe, požívi nas, da 
bomo tvoje ime klicáli. 

2. berilo Kristus prihaja, da izpolni Očetovo voljo Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 10,5-10) 
Bratje in sestre, Kristus ob svojem prihodu na svet pravi: »Žrtve in daritve nisi hôtel, a telo si mi pripravil. 
Žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: Glej, prihajam; v zvitku knjige je pisano 
o meni, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.« Prej pravi: »Žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh 
nisi hôtel in ti niso bile všeč.« In te se darujejo po postavi. Zatem je rekel: »Glej, prihajam, da izpolnim 
tvojo voljo.« Prvo torej odpravlja, da bi postavil drugo. V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa 
posvečeni enkrat za vselej. 
 
Evangelij Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi! Aleluja. Odrešenik pride k nam 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-45) 
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo 
in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem telesu. 
Elizabeta je polna Svetega Duha 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 veselja zganílo. Blagor ji, ki je 
verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« 
 
SREDA: 19.12.2018, RAZLAGA BOŽJE BESEDE, PREBIRAM IN SI KAJ ZAPIŠEM 

 
“Glej prihajam, o Bog, da izpolnim tvojo voljo” (Heb 10,7). Ta trditev se ni zgodila enkrat v času in nikdar 
več. Ta trditev je večna. Je sad pogovora med Očetom in Sinom, ki se v vzajemni ljubezni in ljubezni do 
nas pogovarjata med seboj. Ko Jezus končno vstopi v zgodovino, ne gre zgolj za dogodek kronike. Njegov 
vstop je povezan z večno zgodovino človeštva, ki je ne bi bilo, če ne bi bila znotraj svete zgodovine zaveze 
med Bogom in človekom. Jezus je središče te zgodovine, njena korenina in hkrati tudi njen najvišji sad. 
Danes kličemo, naj pride z neba. To pomeni, da se Bog približa človeku, ne človek Bogu. Bog postane Sin 
človekov, ne človek Božji sin. A klic in krik gre tudi iz zemlje. Bog ne pade na zemljo kakor meteorit in od 
zunaj uvožen. V svojem delovanju je vedno spoštljiv do človeka. Ko se mu približa, se mu približa v 
človeški obliki. Približa se nam znotraj zgodovine, ki jo je začel zato, da bi s človekom razdelil svojo 
Dobroto. Ko iz zemlje kličemo, naj pride, razglašamo svetost Marije, človeške hčere, ki si jo je Bog 
pripravil, da bi se končno uresničilo njegovo večno hrepenenje, da bi bila človek in Bog eno, ves Bog za 
človeka in vse človeštvo za Boga.  
Ko Marija odgovarja angelu, se sklicuje na to Božje hrepenenje in hotenje: “Glej, dekla sem Gospodova, 
naj se mi zgodi po tvoji besedi.” Marija s tem pokaže svojo človeško svetost, ki postane prostor za Božje 
hrepenenje. V tem najde vse svoje dostojanstvo ustvarjenega bitja in ves sijaj, v katerem je bila spočeta 
že od začetka stvarjenja. Sorodnica Elizabeta hvali prav to: “blagor ji, ki je verovala, kajti spolnilo se bo, 
kar ji je povedal Gospod.” Elizabetine besede bi lahko takole povzela: “blagor ji, ki je tako močno in 
celostno doživela Božjo dobrotljivo ljubezen do človeštva, da v svojem življenju z vsem bitjem išče čas in 
način, da bi se ta ljubezen lahko v celoti razlila nanjo in na vse ljudi za vedno.“ Iz takšnega zavedanja 
vrejo besede Marijinega slavospeva Moja duša poveličuje Gospoda. Marija izraža veselje človeka, ki že vidi 
svoje življenje v polnosti zajeto v Božji dobrohotni ljubezni. Tudi ko v Očenašu molimo zgodi se tvoja volja 
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kakor v nebesih tako na zemlji, najprej prosimo, da bi osebno doživeli in okusili Božjo dobrotljivo ljubezen, 
ki nas je spočela in hotela. V njej je ves naš sijaj.  
Pri mašah božične osemdnevnice po obhajilu pojemo Marijin hvalospev. Odpevi pred tem hvalospevom so 
goreč klic in intenzivna molitev k Bogu, ki prihaja. Dajejo ton in barvo našemu adventnemu pričakovanju 
Odrešenikovega rojstva. Prisluhniva, kaj Jezus lahko pomeni nama in vsej človeški zgodovini: 
1. O Modrost, ki si izšla iz ust Najvišjega, ki segaš od kraja do kraja ter krepko in blago vse urejaš; pridi in 
uči nas pota razumnosti. 
2. O Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu in mu dal na Sinaju 
zapovedi; pridi in nas reši z odprto roko. 
3. O korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom in pred teboj bodo umolknili kralji in te narodi molili, 
pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj. 
4. O ključ Davidov in žezlo Izraelove hiše, ki odpreš in nihče ne zapre, zapreš in nihče ne odpre; pridi in 
reši iz ječe jetnika. 
5. O Vzhajajoči svit večne luči in sonce pravice; pridi in razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci. 
6. O Kralj narodov in vsem zaželeni ter vogelni kamen, ki oboje združuješ v eno; pridi in reši človeka, ki si 
ga iz prsti naredil. 
7. O Emanuel, kralj in naš zakonodajalec, pričakovanje narodov in njih rešitelj; pridi in nas reši, Gospod 
naš Bog. 
 
ČETRTEK, 20.12.2018:  

Peta molitvena vaja: Molitev je odnos z Bogom 

 
"Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam 
bo odprlo! 8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; 
in kdor trka, se mu bo odprlo (Mt 7,7-8). Jezus je bil navajen 
pogosto moliti. »Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, 
se odpravil ven na samoten kraj in tam molil« (Mr 1,35). "  
 
Če pogledamo velike svetnike in junake krščanske zgodovine je 
vsem skupno prav računanje na moč molitve. Nekateri so 
navdušeni nad molitvijo. Zelo preporost preizkus je, s katerim 
lahko ugotivite ali ste bojevnik v molitvi ali ne, odgovorite na tole 
vprašanje: molitev ali namesto nje drugi opravki? 
Mislim, da je del težave tudi ta, da nas nihče ne uči, kako moliti. 
Jezusovi učenci so ga prosili, naj jih nauči, kako moliti. Tedaj jim 
je dal, kar danes imenujemo Gospodova molitev. Za tistega, ki 
ne zna moliti je to odličen začetek. Molitev je nekaj, kar se je 
potrebno naučiti. Kakor vse drugo, kar je v življenju vredno 
početi – delo, ples, molitev – postajaš vedno boljši pri tem tako, 
da delaš. 
Drugi razlog, da ne molimo je v tem, da ne razumemo. Molitev 
je skrivnost. Sveto pismo nas roti naj molimo – in ljudje v 
potrebi spontano molijo – toda nikdar še nihče ni dojel zakaj 
včasih deluje, včasih pa ne. Naša verska kultura pogosto 
propagira takšen pogled na molitev, ki ima v ospredju predvsem 
popravljanje stvari ali prošnjo zanje. Ko ne dobimo odgovora, ki 
ga potrebujemo, ko se zdi, da molitev ne popravlja stvari in jih 
ne spravlja v red, nastopi težava. Vendar molitev ni predvsem 
popravljanje in spravljanje stvari v red, ni spraševanje ali 
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dobivanje odgovorov, ampak je predvsem srečevanje z Bogom. 
 
V Svetem pismu se Job in njegovi tovariši v 37 poglavjih prerekajo zakaj se je Jobu zgodilo toliko nesreč in 
toliko slabega. Hočejo, da se Bog pred njimi zagovarja in opraviči svoje ravnanje. Po njihovo bi jim moral 
pojasniti zakaj tak dobri mož doživlja take muke. Končno v 38. poglavju pride do besede tudi Bog. Pojavi 
se iz viharja. Daleč od tega, da bi odgovarjal na kakršno koli vprašanje kogar koli. Obtoži jih, da govorijo 
neumnosti in pravi: »Opaši kakor junak svoja ledja, vprašal te bom in ti me pouči!« (Job 38,3). Z drugimi 
besedami, pripravi se na dvoboj. Job se strinja. 
 
Job dojame, da božja navzočnost izžene vsa vprašanja. Ne, da vprašanja niso pomembna in zagotovo ni 
narobe, da jih je Job zastavljal. Preprosto je nekaj globljega kot to, temeljna raven življenja na kateri vsa 
vprašanja počivajo. 
Ta temeljna raven je odnos med nami in Bogom. Resnična, globoka molitev se dogodi, ko smo samo mi in 
Bog, takrat, ko se namesto svetu, izročamo v presojo in sodbo Bogu. 
 
 Navodila za vajo: 
  
Veliko načinov molitve je. Poskus dnevno molitev ljubečega zavedanja Božje prisotnosti v današnjem 
dnevu. 
  
Ob koncu dneva poišči miren prostor. 

1. - Ozri se na pretekli dan. Poskusi se spomniti, kaj se je zgodilo. Ničesar ne sodi, preprosto se 
spomni dogodkov. 

2. - zahvali se Bogu za dan in se uči hvaležnosti. 
3. - poglobi se malo. Pobliže si poglej svoj pretekli dan. Kaj si počel? Kaj je bilo storjeno tebi? Kako si 

se ozdval? Kakšne notranje drže si gojil? 
4. - Ali bi lahko delal drugače? Ali si dal od sebe največ in najboljše, kar si zmogel? Ti je spodletelo? 

Sooči se s tem, kar ni prav, ampak narobe. 
5. - Končno se poslovi od vsega. Vse je v Božjem usmiljenju. Ozri se naprej. Na temelju tega, kar si 

zvedel o sebi v tem preverjanju in na podlagi tega kar o sebi že veš, prosi Boga, naj bo s teboj in ti 
z Njim v jutrišnjem dnevu, ki je pred teboj. 

  
Molitev je stvar poštenosti – iskrenosti. Jakob si je v odločilnem dvoboju z Boga upal prositi in tudi 
pogumno priznal, kdo je pred Njim. Jakob nam kaže kako moliti. Če smo jezni na Boga, mu to povejmo; 
če ga imamo radi, mu to recimo; če nas je strah, mu to pokažimo. Molitev je odnos z Bogom in noben 
odnos, zagotovo niti odnos z Bogom, ni mogoč brez čustvene poštenosti.«  
 
PETEK, 21.12.2018: VAJA MOLITVE 
Ponovi včerajšnjo vajo. 
 
SOBOTA, 22.12.2018: PONOVIM VAJO, KI MI JE BLIZU V TEM TEDNU 
 
NEDELJA, 23.12.2018: UDELEŽIM SE SVETE MAŠE 
 
 


