
P. dr. Viljem Lovše z ekipo spletnega misijona, p.vili.lovse@gmail.com,  https://jn159.wordpress.com/ 
 

2. teden adventnega spletnega misijona  LAŽNI BOG GARANJA IN STATUSA 

 
ZAPIS NAGOVORA 

V tretjem tednu adventnega spletnega misijona vas vabim, da smo vsak dan bolj zavestno pozorni na vpliv, ki ga 
imata na nas lažni bog garanja in malik družbenega statusa. Častilci garanja in posledičnega statusa se zlahka 
prepoznamo po dolgih urah dela: od zgodnjega jutra do poznega večera. Čaščenje teh dveh lažnih bogov se pogosto 
nadaljuje na vlaku ali pa doma tudi ob koncih tedna. Templji teh malikov so mnogoštevilni in različni. Častilci 
izčrpanega garača živijo v strahu, da jih bodo pri »zmanjševanju in prestrukturiranju« podjetja izbrisali izpred 
njegovega obličja oziroma odpustili. 
Malik garanja je zahteven bog in od nas zahteva ogromno neplačanih nadur. Služba je največji vzrok za tesnobo in 
nezadovoljstvo. Bog garanja je do številnih moških prav brutalno božanstvo. Ves čas nas spodbuja, da gledamo nase 
zgolj skozi njegova očala. Tako močno, da se mnogi moški definiramo s svojo službo. Zase smo uspešni ali neuspešni 
le, če smo uspešni v službi: plača, napredovanje in dosežki. Potem pa nekega dne opazimo, da lažni bog z nami ni 
zadovoljen. Pri napredovanju nas spregledajo. Naše mnenje in znanje ni več veliko vredno in ni cenjeno. Ignorirajo 
nas. Medtem pa skupina mlajših povzpetnikov, ki še zavdarjajo po fakulteti ali šoli, zasede naše področje. Najbolj 
uničujoče je, ko nas naš malik dela nekega dne popolnoma zavrže. Pokličejo nas v menedžerjevo pisarno. Edini zločin, 
ki ga imamo je ta, da smo bolj izkušeni od vseh okrog sebe, z daljšo delovno dobo in zato z veliko večjo plačo od vseh. 
Naš uspeh se v hipu spremeni v padec. Doživimo uničujočo moč lažne boginje uspeha. 
Brezposlenost je največji dejavnik depresije srednjih let. Vendar raziskave kažejo, da bezposleni niso nesrečni zato, 
ker nimajo več plače, ampak zato, ker nimajo več smisla in statusa. Naše kariere nam požrejo življenje. Seveda ni 
težava v delu. Delati moramo vsi. Ustvarjalna in smiselna služba je nekaj kar izpolnjuje in zadovolji. Če pa svojo službo 
postavimo na božji podstavek, pa bomo na koncu uničeni. 
Status je pomemben. Vsak potrebuje občutek, da je vreden. Status je pogosto tesno povezan z našo službo. Lahko pa 
je tudi posledica drugih dosežkov. Nekateri poskušajo doseči stastus s svojim bogastvom in načinom življenja, ter se 
za tako visoko raven življenja močno zadolžujejo. Drugi iščejo uspeh-status preko obvladovanja določenega hobija ali 
športa. Spet tretji iščejo družben položaj: član raznih komisij in odborov, ali pa njihov voditelj in predsednik društev 
in skupin. 
Drugi najdejo svoj status skozi svoje družine. Nekateri moški se težko prilagodijo spreminjajoči se vlogi očetovstva. 
Ko so otroci majhni, so popolnoma odvisni od nas. Ko pa zrastejo, se vloga zelo spremeni. Postanemo taksi služba, 
kuharica, bančni avtomat. Nič več pa nismo bogu podobni očka, kakor smo bili otrokom pri šestih letih starosti. V 
resnici nas več ne potrebujejo, ali vsaj zdi se tako in nam to dajejo tudi vedeti. 
Krizo srednjih let najbolj pogosto spremlja občutek nekoristnosti, nepotrebnosti, da smo samo po sebi umevni in na 
stranskem tiru. Doma nas nihče več ne posluša. Zdi se nam, da se za nas nihče več ne meni. Nesrečni smo. Poiščemo 
si drugo žensko, takšno, ki nas zares ceni in upošteva ter nasiti našo lakoto po pozornosti. Začnemo varati sebe in 
druge. Izguba statusa – resnična ali namišljena – je neke vrste izničenje. Ko nas naši otroci nič več ne potrebujejo, ko 
so nas v službi dali na stranski tir, se bojimo, da bomo izginili. Na krajih kjer smo mislili, da smo najbolj vidni in 
pomembni, smo sedaj spregledani. 
Na to se različno odzovemo. Nekateri se zaprejo v polno depresijo. Drugi v jezo in zagrenjenost. Občutki nizkega 
spoštovanja do sebe nas lahko zrušijo. Če se počutimo nevidne, smo v skušnjavi, da bi naredili karkoli, da nas spet 
opazijo. Nekateri začnejo mrzlično iskati stvari za katere menijo, da jim bodo spet povrnile visoki status: denar, 
imetje, moč in oblast. Drugi, tragično, zapustijo svoje zakone in družine, da bi zadovoljili svojo lakoto po pozornosti. 
Tretji pa zdržijo in dozorijo. Adventni čas je vabilo v dozorevanje  in osvoboditev od lažnih bogov. Dan nam je, da bi 
se učili razlikovati, kaj je zares dobro in resnično. 
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Božja beseda za nedeljo, 9. decembra 2018 
 
1. berilo  (Bar 5,1-9) 
 
Sleci, Jeruzalem, obleko svoje žalosti in bede, in za vekomaj obleci lepoto veličastva, ki je od Boga! Ogrni se s plaščem 
pravičnosti, ki je od Boga, položi si na glavo venec veličastva Večnega! Kajti Bog bo vsej zemlji pod nebom pokazal 
tvoj sijaj. Bog ti bo za vekomaj dal ime: »Mir pravičnosti in veličastvo bogočastja.« Vstani, Jeruzalem, in se postavi na 
višino in ozri se proti vzhodu: glej, tvoji otroci, od sončnega zahoda do vzhoda so zbrani na besedo Svetega in se 
veselijo, ker se jih je spomnil Bog. Peš so šli od tebe, in gnali so jih sovražniki; a Bog jih bo privedel k tebi nazaj; nosili 
jih bodo v slavi kakor kraljevski prestol. Bog je namreč ukazal, naj se znižajo vse visoke gore in večni hribi in naj se 
napolnijo globeli, da postane dežela ravna, da bo Izrael varno hodil v Božjem veličastvu. Gozdovi in vse vrste dišečih 
dreves bodo po Božjem povelju dajali Izraelu senco. Kajti Bog sam bo vodil Izraela, z veseljem, v svetlobi svojega 
veličastva, z usmiljenjem in pravičnostjo, ki prihajata od njega. 

 
Ps 126,1-6 

Odpev: »Velike reči je Gospod za nas stóril.« 
 

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki, 
smo bili kakor tisti, ki sanjajo. 

Tedaj so bila naša usta polna smeha 
in naš jezik vriskanja. 

Odpev: »Velike reči je Gospod za nas stóril.« 
Tedaj so govorili med narodi: 

»Velike reči je Gospod stóril zanje.« 
Velike reči je Gospod za nas stóril, 

vsi smo bili zato veseli. 
Odpev: »Velike reči je Gospod za nas stóril.« 

Gospod, daj, da se vrnemo, 
kakor se vrnejo potoki v puščavo. 

Tisti, ki sejejo v solzah, 
žanjejo z vriskanjem. 

Odpev: »Velike reči je Gospod za nas stóril.« 
Odhajajo, odhajajo z jokom, 

ko nosijo seme za setev. 
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem, 

ko nosijo svoje snope. 
 

2. berilo  (Flp 1,4-6.8-11) 
 
Bratje in sestre, v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas vse zaradi vašega občestva v evangeliju od 
prvega dne do zdaj. Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa. 
Kajti Bog mi je priča, kako hrepenim po vas vseh v ljubezni Kristusa Jezusa. Molim pa tole: naj vaša ljubezen vedno 
bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem dojemanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in 
neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni s sadom pravičnosti, po Jezusu Kristusu, v slavo in hvalo Božjo. 
 
Evangelij Aleluja. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje. 
Vsi bodo deležni zveličanja (Lk 3,1-6) 
 
V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Heród četrtni oblastnik Galileje, 
njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika 
duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko 
pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: »Glas 
vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in 
hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje 
odrešenje.« 
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KATEHEZA OB EVANGELIJU 
 

Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! 
Krstnikovo povabilo je namenjeno tebi in meni. Če 
hočeva srečati Gospoda, ki prihaja, če hočeva videti 
Božje odrešenje, pripraviva svoji srci. Prerok Baruh 
pravi, da je Bog tisti, ki zravna poti zase. Zdi se, da si 
Baruh in Janez Krstnik nasprotujeta. Ali res? 
 
Eden govori od Božjem delovanju, drugi pa o tem, 
kar naj bi storili mi. Božje delovanje je, da človeštvu 
pošlje svojega Sina. Krstnik pripravi pot v srcih ljudi, 
da lahko Božji Sin vsakomur pokaže Očetovo 
ljubezen do slehernega. 
Videnje preroka Baruha pa je simbol človeštva, ki se 
veseli in je povezano med seboj zaradi tega, ker se je 
vrnil Božji ljubljeni sin. Bog hrepeni, da bi bil z ljudmi 

in jim končno omogočil, da so deležni ljubezni, ki jo živi njegov Sin. Z naše strani je potrebno zgolj to, da Sinu 
odpremo vrata srca, da ga sprejmemo in zaživimo iz tega, kar on podarja. Tisti, ki bo v nas naravnal Gospodove poti, 
je Sin. A le, če ga sprejmemo v hišo svojega srca. V Jezusu in z njim sva ti in jaz spet sposobna izpolnjevati Božje 
zapovedi, ki so Božja pot za uresničitev življenja vsakega izmed nas. Krstnik naju želi le prebuditi iz najinih utvar in 
sanj, da bi lahko sama od sebe odprla svoje srce Božjemu Sinu, ki prihaja. Če to seveda hočeva in želiva in se za to 
odločiva. 
 
Odrešenje, o katerem govori, ni samo zame, ampak je za vse. Takšna je Božja pot za vsakega človeka. Ta pot postane 
človekova pot do Boga. Omogočiti stik med ljudmi je najbolj nezmotljivo znamenje, da so premagane tudi vse ovire v 
odnosu med človekom in Bogom. 
 
Klic Janeza Krstnika je v sedanji krizi človečnosti izredno aktualen. Kot da kliče mrtve, naj vstanejo iz okopov svojih 
grobov. »Prevladujoče javno mnenje« ga ne zanima, njegova usmeritev in cilj je Bog in človekov odnos z njim. Ni 
zaposlen z mislijo, da bi komur koli ugajal. Ne hrani se z jedmi drugih ljudi, ampak s kobilicami in divjim medom, 
hrano izključenih iz družbe. Ne oblači se po tekoči modi. Njegovo oblačilo je iz kamelje kože. Pozna grešnost ljudi. 
Tiste, ki se lastne grešnosti zavedajo in jo priznavajo, kliče k spreobrnjenju. Tiste pa, ki se z lastno grešnostjo nočejo 
soočiti, jasno in odločno kara. Imenuje jih »gadja zalega« (Lk 3,7). Ne izbira besed. Verodostojno pove resnico, naj 
stane, kar hoče. Takšne verodostojnosti nam še posebej moškim v družbi in cerkvi manjka. Nimamo njegove trdnosti 
in pravih ciljev, ki jim je treba zares in za vsako ceno slediti. Janezovo življenje v izključenosti iz toka družbe je 
posledica njegovega jasnega cilja: da v tej izključenosti pokaže na Božjo utelešeno ljubezen do ljudi. Ker je celosten 
moški si upa biti drugačen moški in izstopati iz množice. Iz  množice izstopa zaradi poslanstva, ki mu ga je Bog zaupal. 
Janez je podoba absolutno svobodnega Boga, ki je tako »divji«, da ustvari svobodne ljudi, sposobne ljubiti. 
Ljubezen do bližnjega kaže na Božjo ljubezen do ljudi. Je znamenje izkustva srečanja z Bogom. Je znamenje veselega 
in z vsem človeštvom solidarnega sprejemanja Jezusa, Božjega Sina. On je bil poslan, da bi spet povezal med seboj 
vse razpršene in razdeljene brate in sestre. Prav to razpršenost danes zelo občutimo: med odraslimi ni več zaupanja v 
besedo in za vsako stvar potrebujemo pisni dogovor in policiste, ki človeka prisilijo, da se ga drži. Mlade pa od znotraj 
ubija nihilizem, ki vsakega zapira v svoj mali svet droge in nesmisla življenja. Pustimo se zajeti v življenje, ki ne izgine. 
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Tretja molitvena vaja: SLUŽENJE – DELO 
 
Jezus se je preživljal z delom. Vsaj petnajst let je delal  z očetom Jožefom. Delo ni bila nekakšna nepomembna 
vmesna točka med njegovim rojstvom in kasnejšim javnim poslanstvom: bil je ključen in odločilen čas. S svojim 
očetom je po vsej verjetnosti delal pri obnovi mesteca Seforis, ki je večje mesto blizu Nazareta. V Jezusovih zgodbah 
in izrekih je veliko podob iz gradbeništva: govoril je o tem, kaj se zgodi s hišo brez ustreznega temelja, o tem kako je 
potrebno pred gradnjo stolpa preračunati stroške, o tem kako odstraniti iver iz bratovega očesa in bruno iz svojega. 
Večer pred svojo smrtjo pa prevzame drugačno vlogo. Šokantno. Vzel je svoje vrhnje oblačilo, se z njim opasal ter 
učencem umil in obrisal noge. V takratni družbi noben svoboden moški nikdar ne bi umival nog drugim. Edini moški, 
ki so to počeli, so bili sužnji. Jezus hote zavzame držo delavca iz najnižjega ranga v celem imperiju. 
Naša delovna mesta so talilne peči duhovne preobrazbe. Pri delu se naučimo izredno veliko stvari: potrpežljivosti, 
ponižnosti, služenja. Toda ne bodi zelo dober/dobra v služenju drugim, le če te ljudje vidijo. In ponižen/a, ko te za to 
hvalijo. 
Naša delovna mesta nam dajejo priložnost, da služimo drugim. Zato pri delu išči priložnosti, da bi drugim služil. Bodi 
pozoren na naloge, ki si jih prejel in jih opravljaj iz ljubezni do Boga. Tudi najbolj ostre razmere so na tak način lahko 
posvečene. 
Tudi ljudje poklicani v življenje molitve, morajo še vedno delati. Menihi so to povzeli z geslom: ora et labora, moli in 
delaj. Morda je to najboljše izrazil karmeličanski menih brat Lovrenc, rojen Nikolaj Herman leta 1611 v Lorraine v 
Franciji. Njegova družina je bila revna in je bil slabo izobražen. Služil je v francoski vojski in bil pri tridesetih letih 
ranjen. Čeprav si je opomogel, so ga iz vojske odpustili. Pridružil se je karmeličanskemu samostanu v Parizu, kjer je 

štirideset let življenja pral, pomival, čistil in služil v 
kuhinji. Vzel si je novo ime in novo poklicanost: 
svoje življenje je posvetil molitvi pri delu. 
Po njegovi smrti so sobratje objavili zbirko 
njegovih pogovorov in pisem z naslovom Vaja v 
Božji navzočnosti. V njej je povzet revolucionaren 
pogled na delo. Brat Lovrenc si je za nalogo zadal 
nenehno komunikacijo z Bogom, kjerkoli in pri 
kakršnem koli opravilu.»Čas opravil se zame ne 
razlikuje od časa za molitev. Hrup in ropot v 
kuhinji, ko več ljudi hkrati želi različne stvari, 
doživljam da sem z Bogom v enako velikem miru, 
kakor pa če bi klečal pred najsvetejšim.« je zapisal. 
 

 

 
Navodila za vajo služenja 
 
Pa pojdimo v vajo dragi bratje Lovrenci in sestre Lovrenčice. 
Zapisanih je nekaj predlogov, ki vam lahko pomagajo vaditi ostajanje v Božji navzočnosti med delom in v službi: 
- Ta teden na svojem delovnem mestu ali pri delu naredi tri dejanja skritega služenja. Nikomur ne povej. Ne išči 
zaslug. 
- Svoje naloge opravljaj v večjo slavo Božjo. Ko si na srečanjih ali sestankih jih začni z molitvijo (verjetno ne na glas, 
kajti to lahko razjezi tistega, ki sestanek vodi). 
- Izberi osebo izmed sodelavcev ali poslovnih partnerjev, ki jo najbolj težko sprejemaš in vsak dan zmoli zanjo vsaj 
eno molitev ter ji v mislih zaželi božjega blagoslova. 
 
Pri razmišljanju o služenju, ne smemo pozabiti, da naše delo ni samo npr. od osmih do šestnajstih. So še druge 
naloge, ki jih lahko opravljamo in služimo bližnjim: lahko se zavzemamo za nekaj dobrega, delamo za revne, 
brezdomce, pomagamo starejšim, bolnim, beguncem in vsem potrebnim. Dobro je biti strastno zavzet za določene 
cilje in pomembno stvar. 
To vsebuje tudi pomen  besede starešinstvo. Zveni veliko lepše kakor staranje. Del starešinstva je služenje bližnjim in 
prizadevanje za pravičnost. 
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Šesta molitvena vaja: USTVARJALNOST  
 
Ustvarjalnost je bila ena od Jezusovih najmočnejših lastnosti, vedno je nekaj ustvarjal.  Včasih je stvari celo 
dobesedno ustvaril: njegov prvi čudež po Janezu, je sprememba vode v vino. Oblikoval je krasne prispodobe in 
zgodbe, ki so neposredno nagovorile srca ljudi s toliko ustvarjalne moči, da še danes zbujajo začudenje in 
navdihujejo. 
Bog je stvarnik, ustvarjalec. V vsakem izmed nas je iskra te ustvarjalnosti. SP pravi, da smo ustvarjeni po podobi Boga, 
kar pomeni, da skupaj z njim delimo njegovo sposobnost in ljubezen do ustvarjanja in izdelovanja. 
Poklicani smo biti ustvarjalni. »Vsem moškim in ženskam je zaupana naloga oblikovanja svojega lastnega življenja: v 
določenem smislu, naj bi iz njega naredili vrhunsko umetnino.« pravi JPII. 
V srednjih letih imamo pomembno vlogo mentorjev in učiteljev (ne le z besedo, ampak z načinom ravnanja): naučili 
smo se izdelovati stvari in naj bi bili pripravljeni svoje znanje posredovati naprej. Vemo kako reševati težave, kar 
je  bistveno za ustvarjalni proces. 
Pomemben način in pot za izražanje svojih najglobljih spoznanj je prav gotovo ustvarjalnost. Pomaga nam videti 
lepoto 
in najti ustrezno govorico, da jo izrazimo. Ustvarjalnost nas poveže z lepoto. Lahko naredimo čudovite fotografije, 
naslikamo sliko ali napišemo poezijo. Ali pa gledamo kako cvetijo rože, ki smo jih posejali ali pa nas na sprehodu skozi 
gozd navda veselje ob zeleni lepoti. Na vsak način občudujmo in spoštujmo stvarstvo okrog sebe. 
Ustvarjalnost je izraz naše lastne edinstvenosti. Bog nam je dal ustvarjalnost. Ko jo sprejmemo in jo živimo, lahko 
ustvarimo nekaj edinstvenega, nekaj kar lahko ustvarimo samo mi. Morda napišemo pesem, naredimo stol ali pa 
skuhamo nekaj dobrega. Če dovolimo prosto pot svoji fantaziji bomo ustvarili stvari, ki jih ne more nihče drug. 
 

Navodila za ustvarjalno molitveno vajo 
 

Preberi nekaj zamisli in stori kar hočeš - izrazi svojo 
ustvarjalnost. 
-     Nauči se nekaj novega. Kaj bi želel-a poskusiti, kar 
si že dolgo želiš? Pridobi si znanje, poskusi in vztrajaj! 
-     Bodi pozoren-a na lepoto. Če že imaš hobi kot je 
fotografiranje ali pisanje ali slikanje pomisli, kako bi 
svoj hobi lahko uporabil-a, da bi videl-a lepoto. Slikaj 
lepoto tega sveta, nariši jo, ubesedi. Nekaj kar dvigne 
duha. 
-     Kuhanje je lahko zelo ustvarjalno.  Poizkusi, 
izmisli si nov recept in povabi prijatelje na okušanje. 
Odnosi rastejo tudi zaradi  ustvarjalnosti. Ljubezen 
najde pot, da pogosti in razveseli. 
 
 

Prva stvar, ki jo je storil Bog je bilo ustvarjanje. Ni zgolj izumil nekaj novega, ampak je v ta svet prinesel tudi red, v 
temo luč. Biti ustvarjalen pomeni videti celoto in red stvari, pomeni dajati smisel vsemu kar je. Ustvarjalnost pa je 
tudi preprosto veselje in radost. Dovoli si biti ustvarjalen-a in igriv-a pri vsem kar počneš in življenje bo dobilo nove 
barve. 
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