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6. 12. 2019: PETEK PRVEGA ADVENTNEGA 
TEDNA 
sv. Nikolaj – Miklavž 
"Kateri so zmedenega duha, bodo spoznali ra-
zumnost in godrnjači bodo sprejeli pouk." (Iz 
29,24) 
 
Iz 29,17–-24; Mt 9,27–31 
Tisti čas je Jezus odhajal, za njim pa sta šla dva 
slepa in vpila: »Davidov sin, usmili se naju!« Ko 
je dospel v hišo, sta slepa stopila k njemu in 
Jezus ju je vprašal: »Ali varujeta, da morem to 
storiti?« »Da, Gospod,« mu odgovorita. Tedaj 
se je dotaknil njunih oči in rekel: »Zgôdi se 
vama po vajini veri!« In odprle so se jima oči. 
Jezus pa jima je strogo naročil: »Glejta, da 
nihče ne zve!« Toda ko sta odšla, sta ga 
razglasila po vsej tisti deželi. 
 
Dopuščam Božjo resnico 
 
Jezus jasno in odkrito pove, da je Božje 
kraljestvo med nami (Lk 17,21) in blizu (Mt 3,2; 
4,17). Sprašujem se, zakaj smo ga spremenili v 
nagrado po smrti ali v Božji načrt evakuacije s 
tega sveta. Morda je lažje ubogati zakone in 
izvajati obrede za poznejšo nagrado, kakor pa 
sprejeti, da me Bog danes preobraža in 

spreminja v svojega sogovornika in sodelavca.  
Cena za resnično preobrazbo je visoka. Pomeni, da moramo zamenjati svojo lojalnost oblasti, uspehu, 
denarju in nadzoru (naša kraljestva) ter dovoliti Jezusu, da je naš Gospod in Gospod svojega kraljestva. 
Samo eno je absolutno. V odnosu do Njega je vse drugo relativno, vse, tudi Cerkev, naš narod, državna 
varnost, naša blaginja in imetje, da, celo naša istovetnost in naš ugled. Vsa naša varnostna omrežja 
postanejo drugotnega ali celo tretjerednega pomena ali pa jih celo opustimo, ker je Jezus Gospod! Vse, 
v kar zaupam, da mi daje vrednost in gotovost, je moj resnični bog. Evangelij pa pravi, naj vstane 
resnični Bog. 
Lahko opazimo, zakaj je tako malo ljudi Božjega kraljestva. Jezus pravi, da vsi naši sistemi minejo, da so 
omejeni in da naj ne polagamo vseh jajc v eno samo košaro. Res je, da naj bi znotraj vseh teh ustanov 
tudi mi delovali za večji družbeni red in skladje ter za malo več pravičnosti. Toda ne smemo si misliti, da 
bodo vsi ti sistemi sami od sebe izpolnili Božjo pravičnost ali Božje kraljevanje. Če tako mislim, bom v 
drugi ali zadnji polovici svojega življenja živel zelo zagrenjeno in bedno. 
 
Premislim: 
Kaj mi daje lažen občutek sreče, varnosti, gotovosti in izpolnitve ter mi s tem onemogoča, da bi Bog 
resnično vstopil v moje življenje in mi podaril svojo svobodo, ki mi je nihče ne more vzeti, ker je odvisna 
od Njegove nepremagljive in brezpogojne večne ljubezni, iz katere lahko zajemam danes in tukaj v 
odnosu do sebe in vseh in vsega? 

https://youtu.be/As3XwoCqYno

