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SPELTNI MISIJON - BOŽIČNI TEDEN IN NOVO LETO 

ZAKLJUČEK SPLETNEGA MISIJONA IN NOVOLETNA SPODBUDA 
 

 
 

Vsem voščim veselja, da nas Božična skrivnost osvobaja lažnih bogov ali malikov. Ko se moški in ženske začnemo 
zavedati, da so nas naši lažni bogovi izdali in pustili na cedilu se odzovemo na različne načine. Nekateri se zapremo 
v zanikanje. "Nič ni narobe. Vse je v redu." Si govorimo in še globlje umaknemo v svoj mali svet. Drugi 
prepoznamo, da je nekaj narobe, a napako in krivdo projiciramo v druge. »Njena krivda je, ker me ni razumela. Če 
bi lahko zamenjal službo/avto/ženo/frizuro, potem bi bilo vse dobro." Tretji se odločimo, da bomo svoje napore 
podvojili. Svoje lažne bogove ali malike častimo še močneje." Lažni bog ni mogel zatajiti, verjetno sem sam kriv." 
Zato več delajo, še več zaslužijo, in z vedno bolj stisnjenimi zobmi še bolj verujejo v lažne bogove. 
Vem, da nobeden od naštetih pristopov ne deluje, kajti pod površino besnijo ognji. Ves ta strah, zagrenjenost in 
jeza morajo nekje izbruhniti. Ko sem se pred leti kot gledalec udeležil nogometne tekme v Barceloni se je poleg 
mene usedel moški v suknjiču in s kravato. Prišel je direktno iz službe. Kakor hitro se je nasprotna nogometna 
ekipa prikazala na igrišču je začel besno vpiti. Vene na njegovem vratu so se napele. Še nikdar nisem videl tako 
jeznega človeka. Vse je bilo narobe: ekipa, sodniki, taktike... vse. Toda nisem se mogel znebiti občutka, da je 
resnični razlog za njegovo jezo v njegovem življenju izven stadiona. Nogometna ekipa je bila zgolj povod za 
sprostitev njegovega besa. Takšno ravnanje je posledica napačno usmerjene zagrenjenosti. Razjezimo se lahko na 
ogromno stvari: reklame, oddaje, ljudi, internetne reklame, razne ekipe... Jeza ne izhaja iz stvari samih, ampak je 
posledica moje zagrenjenosti. Večkrat se razjezimo na kak predmet, vpijemo na računalnik ali udarjamo po volanu. 
S tem izražamo jezo, da pride na dan. 
A lažni bogovi nam bodo vedno odpovedali. Nekatere može to razjezi in zagreni. Drugi doživljamo strah in tesnobo. 
Ponoči se zbujamo in nas skrbi glede denarja, glede naslednje službe, glede tega kaj se nam bo zgodilo v 
prihodnosti. Počutimo se nemočne, izolirane in ujete v zanko. Včasih se preprosto počutimo nesrečne. Zelo, zelo 
nesrečne. Smo v depresiji ali pa zelo nezadovoljni. Tega seveda ne povemo na tak način. Običajno se jezimo in 
pravimo, da nas je razočarala cerkev, služba, otroci, žena...Toda nesreča in neuspeh je globko v nas samih. Kultura 
nas prepričuje, da imamo pravico, da smo srečni. Tudi če bi bili sami s seboj obsedeni osemnajstletniki, vemo, da 
takšna izjava ne zdrži. Če je tako, potem sreče nikdar ne uloviš. Sreče ne moreš doseči za ceno bede nekoga 
drugega. Cilj življenja ni sreča. Sreča je posledica in stranski produkt. 
Ko je Jezus našteval ljudi, ki so srečni, je vključil tiste, ki žaljujejo, uboge, ponižne, lačne in žejne pravice in zaradi 
njega preganjane. Srečni nismo zato, ker nam je uspelo doseči oseben užitek, ampak zato, ker smo dali svoje 
življenje za večji cilj. Jezus nam jasno kaže, da smo srečni zato, ker prvega mesta nismo dali svoji lastni sreči. 
Negativna čustva, ki jih doživljamo v srednjih letih, so velika in močna resnica. Opozorijo nas, da je nekaj narobe. 
Koristno je, če se začnemo zavedati, da nam predmeti, ki jih častimo, ne bodo uresničili tega, kar obljubljajo in da 
naši dosežki, ne glede na to kako dobri so, ne bodo dali od sebe globoko zadovoljnega življenja, ki smo ga lačni. 
Šele potem, ko bomo odkrili in poimenovali vse lažne bogove, ki nas ne morejo zadovoljiti in so odpovedali, bomo 
dali prostor Resničnemu Bogu, ki mu je to že uspelo. 
Pogoj za sprejem tega, kar On podarja je z naše strani kriza, ki pomeni odločiti se. Ko gremo skozi temno noč, se 
moramo odločiti. Lahko se odločimo za svojo žalost, jezo, čustva zagrenjenosti, neuspeha in izgube. Lahko krivimo 
druge in se izgovarjamo. S tem se naša agonija le nadaljuje. Kristus nam je ta začarani krog že odprl. Omogoča 
nam novo vrsto sanj, Boga, ki ne odpove in nas ne zataji. In prav k njemu bi nas rad usmeril na božični dan. V boj 
za resnico in pravo življenje. Srečen sem, ko svoje življenje podarjam, ker mi je Bog podaril samega sebe. To je boj 
in ne posladkana romantika. 
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BOŽIČNA BOŽJA BESEDA  
 
1. berilo Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog odrešuje Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10) 
Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj 
Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo 
vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, 
odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako 
naš Bog rešuje. 
 
Psalm 98 ODPEV: »Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.« 

Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela; njegova desnica mu je pomagala, njegova sveta roka. 
Gospod je dal spoznati svoje odrešenje, očem narodov je razodel svojo pravičnost. Spomnil se je svoje dobrote in 
zvestobe do Izraelove hiše, odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje. Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja! 
Radujte se, vriskajte in prepevajte! Slavite Gospoda s citrami in petjem, igrajte na rog in trobento pred 
kraljem, Gospodom! 
 
2. berilo Bog nam je spregovoril po Sinu Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 1,1-6) 
Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govóril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je 
spregovóril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove. On je odsvit njegovega 
veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo svoje moči nosi vse. Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v 
nebesih sédel na desno veličastja. Postal je toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil. 
Komu od angelov je namreč kdaj rekel: ›Ti si moj sin, danes sem te rodil?‹ In spet: ›Jaz mu bom oče in on mi bo 
sin.‹ Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: ›Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli.‹ 
 
Evangelij Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan, ljudstva pridite in počastite Gospoda; danes je namreč zasijala 
velíka luč po vsej zemlji. Aleluja. Beseda je meso postala in se naselila med nami Iz svetega evangelija po Janezu 
(Jn 1,1-18) 
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je 
nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč 
sveti v temí, a temà je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi 
pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. 
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, 
a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da 
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, 
ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga 
ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o 
katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo 
vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu 
Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil. 
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KATEHEZA OB BOŽJI BESEDI 
Celoten advent smo pričakovali Gospodovo rojstvo. Glavna mašna prošnja dobro povzame smisel praznika: »O Bog, 
ki si s porodom Device svetu razodel sijaj svoje slave ...« Molitvi pritrjuje pismo Hebrejcem, ki pravi: »On je odsvit 
njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo svoje moči nosi vse.« Na praznik Jezusovega rojstva nas 
molitve in evangeljski odlomki vabijo v lepoto radosti in luči. Lahko se vprašava: za kakšno slavo in sijaj gre? 
Kakšne oči lahko vse to vidijo? 
Sveti Janez na začetku svojega evangelija govori v imenu vseh Kristusovih učencev. Govori v imenu vseh, ki so 
doživeli, da se jim je ob srečanju z Jezusom življenje popolnoma spremenilo. Ob srečanju z Božjim Sinom, ki je bil 
poslan za odrešenje sveta, so se jim spremenile oči, spremenile so se korenine njihovega čutenja. Z absolutno 
gotovostjo si upa Janez v imenu vseh teh izreči besede, ki v poslušalcu prebudijo enako gotovost: »In Beseda je 
meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni 
Sin, polna milosti in resnice.«  
Kaj so učenci videli? Nekaj, kar jim je odprlo obzorje in jim omogočilo doživeti, kar do takrat ni mogel doživeti 
noben človek. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razložil. To novo 
obzorje in izkušnja sta božični dar miru. Mir doseže najino človeško srce, ko sprejmeva božjo dobrohotno ponudbo, 
ki jo izraža pod podobo deteta, zavitega v plenice, rojenega iz device, od pastirjev obiskanega in prepoznanega, ki 
mu prepevajo angeli in ga počastijo modri. Takšna božja dobrohotnost in naklonjenost ozdravlja vse rane 
zgodovine. Omogoča ustvarjanje drugačne zgodovine. Človeško srce doseže v takšnih globinah, da mu vtisne 
nedotakljivo svobodo. Če sprejmeva njegovo dobrotljivost in naklonjenost, postane najin edini razlog za smiselnost 
življenja in ljubečega vedenja.  
Zaradi te neverjetne izkušnje bo Janez vzkliknil: »Če nam je Bog podaril svojega edinorojenega Sina, kako nam ne 
bo z Njim podaril tudi vsega drugega?« S tem želi reči, da v Jezusu lahko najdemo vse dobrine, po katerih hrepeni 
naše srce. To je večno preroško oznanilo, ki ga verni kristjani vseh časov oznanjajo vsemu svetu. 
Pastirji nam pokažejo način in pot, po kateri pridemo do gledanja božje slave. Oni so najprej sprejeli oznanilo 
angelov, potem so se odločili, da gredo pogledat, in so videli. Tega, kar so videli, ne morejo zadržati zase, ampak 
veselo povedo in oznanijo vsem. Ko midva poslušava Jezusovo Besedo, sva takoj povabljena v odločitev in 
delovanje. Šele potem se nama odpre novo gledanje in novo dojemanje, vir veselja in moči. Videti božjo slavo 
pomeni videti sijaj NJEGOVE brezmejne in brezpogojne ljubezni, ki ne glede na vse, ostaja dobrohotna do vseh in 
vedno. Postane edini razlog za življenje in delovanje. Slava je svetloba in veselje Jezusovega miru, ki je dosegel 
globine tvojega in mojega srca in postal najin vir življenja in čutenja. 
Blagoslovljen in vesel božič ti iskreno in iz srca želim, draga bralka ali cenjeni bralec. 
 

VAJA ZA MOLITEV: 
Praznovanje - veselje in zahvaljevanje 
Jezusovo življenje je bilo intimno povezano s praznovanjem. Vsako leto je šel ob veliki noči v Jeruzalem na 
praznovanje velike noči. Vsak teden je po navadi praznoval sobotni dan. Venomer govori o dobri novici evangelija. 
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je 
šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo« (Mt 13,44). Živeti v moči vstalega Kristusa je nenehno 
rojstnodnevno praznovanje. 
Krščanstvo je od vsega svojega začetka oznanjevanje veselja, edino mogočega veselja na tem svetu. Čudovito. 
Toda zakaj smo torej tako zlovoljni? Številni moški srednjih let s(m)o kronično in klinično zlovoljni. Gre za nagonsko 
kretensko zlovoljnost. Začne se, ker nočemo sprememb, se ne počutimo cenjene niti vključene ali pa se samo 
dolgočasimo sredi površinske in banalne norosti modernega življenja. Preden se sploh zavemo, postaneta 
zlovoljnost in cinizem naš osnovni računalniški program. Ni treba, da je tako. Zlovoljnost je izbira. Jezus pa nas 
kliče k veselju. Tudi to je izbira. Odvisna od nas. 
Vem, vem. Nič ni bilj zoprno, kot da ti nekdo ves čas govori: "Korajžno, korajžno, veseli se, veseli se." Kakor 
plakati, ki ti govorijo, da moraš tudi ti misliti pozitivno. Zažgal bi jih. Toda rad bi te povabil v pomembno dejstvo: 
hvaležnost zares spremeni vse skupaj. Možgani imajo nekaj, kar se imenuje nevroplastičnost - nenehno se 
prilagajajo in razvijajo, odvisno od naših  izkušenj, vaje in navad. Ponavljajoče in navajeno vedenje lahko nevronski 
sistem možganov spremeni in ustvari nove nevronske povezave. Svoj način razmišljanja lahko spremenimo. Z 
zahvaljevanjem = praznovanjem podarjenosti sebe, bližnjih, Boga in sveta. 
Na razpolago imamo izbiro dveh različnih poti. Lahko nadaljujemo navzdol po dobro izhojeni poti nehvaležnosti, 
samogovora, sebičnosti. Bolj izbiramo to pot, bolj je pot hvaležnosti neprehodna in se nam zdi pretežka 
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(neresnična). Če vztrajno in vedno znova gradimo zmožnosti za doživljanje hvaležnosti, lahko očistimo in razširimo 
ta del poti, odkrijemo njeno lepoto in srece oživi. Lahko jo izberemo kot svojo pot skozi življenje. Sprememba 
mišičnega spomina zahteva nekaj časa, da se osvobodi naše negativnosti. Spremembo moramo hoteti. Želeti si 
moramo očiščenja. Kajti tudi od zlovoljnosti lahko postanemo odvisni in nanjo navezani. Vznemirja nas. Domišljamo 
si, da mi sami najbolj vemo in da nas ne bo požrla vase, tako kot je vse neumne in obupno optimistične idiote. 
Mi smo poklicani slediti Jezusu. Biti kakor on. On ni bil nikdar star zlovoljen godrnjač. Ni jokal za starimi časi.  
Zato se učimo v svojem življenju graditi hvaležen pogovor z Bogom tako, da se mu zahvaljujemo za dejstvo, da 
smo ves čas v njem in on v nas. V vsaki žalosti, strahu, stiski, bolečini in konfliktu je v nas in mi v njem. Tudi naši 
nasprotniki so v njem. Predvsem pa iščimo razloge za praznovanje. Par zlahka pozabi, kaj mu je v začetku dajalo 
veselje in ga jima lahko še vedno daje. Pojdita skupaj ven na večerjo, vzemita si prost vikend. Otroke zaupajta 
varuški ali stari mami. 
Eno najboljših praznovanj je, ali naj bi bilo, nedelja. V našem svetu, ki je bogat v denarju, ubog pa s časom, smo 
izgubili nedeljski pogled. Nedelja ni samo počitek, čeprav nam podari tudi to. Nedelja je tudi skupno spominjanje in 
praznovanje. Po Judovski navadi se v nedeljo pri obedu znova pove zgodba o Božji ljubezni do nas v naši zgodbi in 
zgodovini. Obrok ima globok smisel: vzajemno si delimo dar življenja. V tem je evharistija, izkustvo praznovanja. 
Veselo spominjanje na smrt, trpljenje, vstajenje in novo življenje. Začnite v soboto zvečer s skupno večerjo. 
Ignorirajte TV in bodite skupaj - pogovor in igra. Popojte vino in se zahvalite drug drugemu in Bogu. 
 
NAVODILA 

V svoje življenje vgradimo zahvaljevanje. Zaraščene nevronske poti lahko odpiramo za veselje na dva načina: 

- pred vsakim obedom, tudi pred kavico, se zahvalite Bogu za to, kar boste zaužili in za vse s katerimi boste 
skupaj. Molitev zahvale nas spomni, da je vse kar imamo, Božji dar. Zaradi njega se zemlja vrti, dež pada, sije 
sonce, letni časi se menjajo. Brez tega osnovnega zavedanja, ne bomo nikdar mogli pobegniti pred odvisnostjo 
od grabljenja in pohlepnega kopičenja. 

- Vsak dan začni in končaj z zahvaljevanjem Bogu za življenje. Najboljše se mu je zahvaliti že takoj, ko prvič 
odpreš oči. Na koncu dneva preštej vse blagoslove. Premisli za katerih pet stvari se želiš še posebej zahvaljevati. 
Izroči mu tudi svojo sebičnost in zapiranje v strah zase (pohlep, oholost, zavist...). 

 
Praznujmo dejstvo, da smo še tukaj in podarjeni, živi. Praznujemo dejstvo, da nas Bog smatra za svoje sodelavce in 
sogovornike. Danes in tukaj. Zahvaljujmo se mu, da smo v njem. Praznovanje ni zgolj spominjanje preteklosti, 
ampak je tudi potrjevanje sedanjosti. Ne moremo zares praznovati, če se ukvarjamo s skrbmi za prihodnost ali pa 
se vrtimo okrog preteklosti. Poskusimo se zahvaljevati za sedanji trenutek. Sedanji trenutek je posvečen trenutek! 
On v nas in mi v Njem. Praznujmo ga! 


