P  

Bedite in molite
Evangelij po Luku 21,25–28.34–36
25
»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v
zmedi zaradi bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja
tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 27 In tedaj bodo videli
Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. 28 Ko se bo to začelo
dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.
34
Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in
življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma 35 kakor zanka. Prišel
bo namreč nad obličje vse zemlje. 36 Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli
ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.«
Ostala berila: Jeremija 33,14–16; Psalm 25,1.4–5.8–10.14;
Prvo pismo Tesaloničanom 3,12–4,2.*

LECTIO:
Advent se začenja z nazornim Jezusovim naukom, kakšni bodo dnevi pred
njegovim drugim prihodom. Besede so vzete iz Jezusovega učenja po njegovem
slovesnem prihodu v Jeruzalem.
Jezusovo učenje je naredilo dvoje. Izzvalo je judovske oblasti, ki v Jezusovih
besedah in dejanjih niso hotele prepoznati Božjega delovanja. Dotaknilo pa se je
judovskih množic, ki so mu sledile, kamor koli je šel.
Očitno se je Jezus odločil ohraniti nekaj naukov za najbližje – za svoje učence.
Zgornje besede so bile namenjene samo njihovim ušesom. Jezus govori o koncu
časov, ko sveta, kakršnega poznamo danes, ne bo več. Takšen način poučevanja
strokovnjaki imenujejo »eshatološki«.
Propad sveta, kakršnega poznamo, bo strašen. Jezus ne podcenjuje ljudskih
reakcij; večina ljudi bo prestrašena in zajela jih bo panika. Toda – in to je
pomembno! – Jezus pove svojim učencem, da se jim teh strašnih dogodkov ni
treba prav nič bati. Pojasni jim, zakaj: ko se bodo dogajale te reči, bodo vedeli, da
se njihova »odkupitev približuje«.
* Svetopisemski odlomki so navedeni v skladu s Slovenskim standardnim prevodom Svetega pisma;
osebni zaimek v stavku, ki uvaja evangeljski odlomek, je zaradi jasnosti lahko zamenjan z osebnim
imenom. Označevanje posameznih stihov (delov vrstic) je pri ostalih berilih izpuščeno. V navedkih
psalmov so upoštevane tudi vrstice z odpevom.
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V paniki, ki bo zavladala, se bodo ljudje borili za ohranitev svojega življenja.
Za Jezusove učence pa bo to čas osvoboditve. Samo en pridržek obstaja – učenci
morajo biti budni in čuječi. Jezus želi, da jih najde pripravljene. Tudi mi moramo
biti budni in se ozirati v Jezusa sredi opravkov in skušnjav, ki jih prinaša vsakdanje
življenje.

MEDITATIO:
Kako lahko najdemo pravo ravnovesje med »čakanjem na Gospoda, ki prihaja«
in krščanskim uživanjem vseh dobrin, ki jih človeku nudi življenje?
Primerjaj različne odzive ljudi v 26. in 28. vrstici. Kaj nam bo pomagalo, da se
bomo odzivali kot verujoči ljudje v 28. vrstici?
Kako nam lahko Jezus pomaga v življenjskih skrbeh? Nam je v pomoč vrstica iz
Prvega Petrovega pisma 5,7?
Kako si pripravljen na Jezusov ponovni prihod – recimo če pride jutri? Kaj ti
lahko pomaga? Jezus nam daje nekaj napotkov v vrsticah 34 in 36.

ORATIO:
Današnji odlomek nas uči, da je molitev najpomembnejša priprava na Jezusov
prihod. Vrstice iz današnjega psalma nam govorijo, da je Bog pravičen in dober.
Vodil nas bo, če smo ga pripravljeni poslušati, in prijatelj je vsem, ki ga ubogajo.
Večkrat preberi te vrstice. Naj te Bog prepriča o svoji ljubezni in skrbi zate. Prosi
ga, naj postaneta vrstici 4 in 5 tudi tvoja molitev:
»Svoje poti, G, mi daj spoznati,
svojih steza me úči.
Vodi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve;
vate upam ves dan.«

CONTEMPLATIO:
Razmisli o stavku »vaša odkupitev se približuje«. Kaj to pomeni zate?
Premišljuj o Jezusovi vrnitvi na zemljo »z močjo in veliko slavo« in o skupnem
veselju, katerega bodo deležni vsi, ki ga ljubijo.
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