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14. 12. 2019: SOBOTA DRUGEGA ADVENTNEGA TEDNA 
sv. Janez od Križa 
"Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem 
sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in 
njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo." (Mt 6,31–33). 
 
Sir 48,1–4.9–11; Mt 17,9a.10–13 
Ko so šli z gore, so učenci vprašali Jezusa: »Kaj govorijo pismouki, da mora prej priti Elija?« Odgovoril 
je: »Elija bo prišel in vse prenovil; a povem vam, da je Elija že prišel, pa ga niso spoznali, ampak so z 
njim storili, kar so hoteli. Tako bo trpel od njih tudi Sin človekov.« Tedaj so učenci razumeli, da jim je 
govoril o Janezu Krstniku. 
 
Manj je več 
 

Ko sem delal v Ljubljani v Ignacijevem 
domu, sem bil zelo zaposlen. Kakšno 
pravico imam, da bi govoril o 
kontemplaciji? Kot kultura težimo, da je 
čim več vsega boljše. Posel je za nas 
statusni simbol. Čudno pa je, da več ko 
imamo, bolj nas muči tesnoba, da 
nimamo dovolj dela, imetja, nadzora in 
sprememb. Pred leti sem v Črni gori 
vprašal nekega preprostega kmeta, ali 
ima kaj časa, pa je odvrnil, da ima časa 
do konca življenja, in se nasmehnil. Ali bi 
bil jaz to sposoben reči? Saj prav tega 
veselja zahodnjaki, ujeti v potrošniško 
mrzlico, nimamo. Dejansko nimamo 
preostalega dela svojega življenja, kajti 
nimamo sedanjega trenutka. Naše 

pretekle odločitve so odločale o naši prihodnosti. Kreditne kartice in dolgovi, načrtno omejen rok trajanja 
vsega, kar posedujemo, nas držijo v nenehnem teku in beganju. Ne vemo točno zakaj. Nimamo 
preostalega dela svojega življenja. Vse je že določeno, vnaprej zagotovljeno, vnaprej zavarovano in 
vnaprej zaskrbljeno. 
Odraščali smo z raznimi elektronskimi napravami, ki naj bi nam prihranile čas. Vsak božič nam podarijo 
nove in mi drugim. Gradimo si večje kuhinje, ki potrebujejo še več hitrih aparatov, več čiščenja in več 
energije, da nahrani naše časovne stroje za kuhanje, komuniciranje ipd. ipd. Vse te stvari naj bi nam 
prihranile čas. Pa nam ga ne. 
Več imamo, manj časa imamo. V naši kulturi obilja nam zmanjkuje časa, skupaj z modrostjo in 
prijateljstvom. A prav za to je bilo ustvarjeno naše človeško srce. Živi in hrani se z modrostjo, časom in 
prijateljstvom. Ni čudno, da proizvedemo toliko depresivnih, nezdravih in nasilnih ljudi, ki uničujejo sebe, 
druge in ves planet. 
Jezus nam je jasno povedal: "Kaj vas skrbi? Kaj drvite za stvarmi kakor pogani? Kaj bomo jedli? Kaj 
bomo pili? Kaj bomo oblekli? Ne skrbite za jutri. Vsak dan bo poskrbel sam zase" (Mt 6,31.34). Žal pa 
večinoma vedno znova procesiramo in ponavljamo svojo preteklost ali pa se vdajamo skrbem za 
prihodnost. To pomeni, da Jezusovega duhovnega sporočila nismo dobro razumeli, še manj pa smo ga 
sprejeli. O tem nam govori tudi zemlja. 
 
Premislim: 
Kateri dve stvari potrebujem, da nekaj dobro naredim? Kaj moram prenehati početi, da mi bo to uspelo? 
 

https://youtu.be/XDudFx8y-k4

