
leto XII / 2010-21
19. december 2021

27

4. adventna 
nedelja

oznanilo
xxxx

Lk 1,39–45 
POVEZANOST BOGA IN ČLOVEKA
Mnogi modrijani tega sveta prikazu-
jejo Boga kot človekovega tekmeca, 
konkurenta. Ko bi bil Bog res to, kar ti 
napuhnjenci mislijo, se Božji Sin ne bi 
nikoli učlovečil. Ne bi delal s človeškimi 
rokami, razmišljal s človeškim razu-
mom, deloval s človeško voljo, ljubil s 
človeškim 
s r c e m . 
Bog in 
človek sta 
v krščan-
stvu tes-
no pov-
ezana, sta prijatelja, sodelavca 
– sta nenazadnje kot zakonca.
Kakor ni mogoča prava, nesebična skrb 
za človeka, ki je ne bi (vede ali neve-
de) navdihovala Božja ljubezen, tako 
tudi ne obstaja resnična svetost, če 
ni združena s skrbjo za človeka. To je 
način delovanja našega Boga. Marksisti, 
ustvarjalci nikoli uresničenega raja na 



zemlji, so kar naprej metali na 
kristjane krivičen očitek, da je 
naša vera »opij«, ker nas odtu-
juje od vsakdanjih življenjskih 
nalog. Bolje rečeno: bil bi kriv-
ičen očitek, če bi se trudili živeti 
po Jezusovem nauku in zgledu. 
Zdaj pa smo pogosto res taki, 
da bi tak očitek zaslužili. Preveč 
smo zasužnjeni od duha naše-
ga časa, ki je duh brezbrižnosti.
Kristus prihaja na svet. Pi-
satelj pisma Hebrejcem polaga 
v njegova usta besede psalm-
ista: »Glej, prihajam, Gospod, 
da izpolnim tvojo voljo.« To je 
jutranja molitev Odrešenika. To 
naj bi bila tudi naša jutranja mo-
litev – da bi začeli nov dan s pri-
pravljenostjo, da izpolnimo, kar 
Bog pričakuje od nas. Namen 
molitve je (jutranje, pred delom, 
pred študijem ...): da bi razsvetl-
jeni z Božjo lučjo spoznali, kaj 
je prav, in da bi okrepljeni z 
njegovo močjo spoznali, kaj de-
lamo prav in kaj narobe. Neka 
italijanska popevka z naslovom 
Torej daj! ponavlja odpev: »Kaj 
je prav, to dobro veš, povej, za-
kaj pa tega ne storiš?« To se 
vprašajmo tudi mi zdaj, ko se 
pripravljamo na božič. Mogoče 
še prej na božično spoved.

Umiri se – vzemi si čas za Boga 
– začni znova
V teh dneh je tempo vsakdanji-
ka za mnoge hud. Kaj vse je še 
treba postoriti, organizirati, nak-
upiti in zapakirati pred Božičem! 
Nekateri se celo kar pritožujejo: 
»Samo letamo sem in tja!« In 
lani sem prvič slišala nekoliko 
malodušen komentar: »Včasih 
je Božič prišel kasneje!« Tako ne 
preseneča, da kdo očitajoče po-
toži: »Čas za Boga, za mir? Saj 
mi niti najnujnejše ne  uspe!« 
Morda zveni nekoliko sebično, 
a povedano skriva v sebi tudi 
nekaj  tihega hrepenenja, ker 
nekako bi pa vendarle res bilo 
prav lepo, če bi imeli več časa za 
tišino, zase, za Boga ... A kam v 
dnevno rutino naj ga vrinemo? 
Kje naj odrežemo še dodatne 
četrt ure? Da, včasih je težko. 
Ampak, mora biti res ravno pet-
najst minut? Kaj pa če bi rek-
li minuta ali 20 sekund? Toliko 
traja, preden se zažene računal-
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SVETE MAŠEnik, čas pred rdečo na semafor-
ju, čas, preden testenine še en-
krat zavrejo, preden ugasnem 
kuhalno ploščo, čas, ko v trgo-
vini čakam na blagajni. In v teh 
drobnih, kratkih trenutkih lahko 
Boga enostavno povabim v svo-
je življenje, se spomnim nanj,
mu s srcem rečem: »Tukaj sem, 
Bog!« Morda obstaja misel iz 
psalma ali pesem, ki mi nekaj 
pomeni, ki ju lahko v tem času 
izrečem v sebi. Za trenutek se 
postavim v Božjo navzočnost, 
se je zavem – za to ne potrebu-
jem nujno cerkve ali 15 minut.
Če ima Bog v mojem življenju 
svoje mesto, potem je ob meni 
in z mano tudi pri rdečem sema-
forju, med kuhanjem testenin ali 
med zagonom računalnika. Od 
mene je odvisno, če Bogu v teh 
kratkih trenutkih dovolim, da 
vstopi v moje življenje. In to čis-
to kratko dejanje – ‘postaviti se v 
Božjo navzočnost’ – lahko včasih 
zadošča, da spremenim svoj po-
gled, da globoko vdihnem, za-
jamem sapo, se lotim na novo.

Tisti čas so množice 
spraševale Janeza: 
»Kaj naj storimo?« 
Odgovarjal jim je: 
»Kdor ima dve suknji, naj ju 
deli s tistim, ki nima nobene,
in kdor ima živež, 
naj stori prav tako.« 
Tudi cestninarji 
so se prišli krstit in so mu rekli: 
»Učitelj, kaj naj storimo?« 
Odvrnil jim je: 
»Ne terjajte nič več, 
kakor vam je ukazano.« 
Spraševali so ga tudi vojaki: 
»In mi, kaj naj storimo?« 
Rekel jim je:  
»Nikomur ne grozite 
in nikogar ne izsiljujte, 
ampak bodite zadovoljni 
s svojo plačo.«           (Lk 3,10–14)
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Ste se danes 
že nasmejali?

Vzravnajte se in dvignite glave, kajti odrešenje je blizu! 
To je dobra novica! 
O tem hrepenenju govori stara adventna pesem:
O, Odrešenik, pretrgaj nebo,
dol, dol, pridi na zemljo,
nebeška nam vrata razpri,
razpri, kar ključ in zapah drži!
Pretrgati: to je krik, ki pride iz globine srca! 
To hrepenenje, ta krik – to je advent. 
In je naše upanje, da bo Bog storil prav to. 
Ne moremo reči, kdaj bo in kako se bo zgodilo. 
Lahko pa smo prepričani, da Bog obljubo drži.
O, Odrešenik, 
pretrgaj nebo, pridi na zemljo! 
To je globoko hrepenenje po Bogu, 
njegovi moči in veličastvu: 
želimo, da bi nebo prišlo na zemljo, 
da bi se lahko vzravnali in bi bili svobodni pred svojim Bogom!

Sodnik: Obtoženi, ste, da vas je 
obšel strah, ko ste ukradli denarni-
co? Zbal sem se, da bi bila prazna!

Zakaj ležite na cesti, gospod? 
sprašuje policaj. Ma, nekaj sem 
izgubil. Kaj pa? Ravnotežje!

Janezek pripoveduje: Mama, danes 
smo se v šoli naučili veliko besed, 
ki jih še nismo poznali. Lepo, in 
kako vam je to uspelo? Tako, da 
smo učitelju na stol nastavili ri-
salne žebljičke.

Vsak človek je luč, 
eden večja, drugi manjša. 

Kraji dobivajo 
štiri vrste svetlobe: sončno, 

lunino, zvezdno in človeško.
Glavni sta dve: 

sončna in človeška. 
Če ju zmanjka, umreš.


