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1-ADVENTNA NEDELJA - bogoslužno leto A

ALI JE TVOJE ZVELIČANJE KAJ BLIŽJE?
Stari Latinci so imeli pregovor: "Ponavljanje je mati učenosti." Ponavljanju v življenju nismo
preveč naklonjeni. Če velikokrat slišimo iste stvari, na primer Božjo besedo pri maši, sami pri
sebi mislimo ali tudi rečemo: "To smo že neštetokrat slišali! To nam nič ne pove!" Cerkev kot
modra vzgojiteljica pa vztraja pri preskušeni metodi ponavljanja, zato nas z današnjo nedeljo
vabi na ponoven začetek v Jezusovi šoli. Začenjamo novo bogoslužno leto. Bog ne daj, da bi
morali letos iti nazaj v isti razred kot lani, ker v tem letu, ki se končuje, nismo nič napredovali!
Ali je bila Božja beseda, ki smo jo poslušali dvainpetdeset nedelj pa še nekaj praznikov,
govorjenje v prazno? Mar zakramenti, ki smo jih prejemali, niso rodili nobenega sadu v našem
življenju? Če smo z Božjo milostjo vsaj malo sodelovali, se je moralo nekaj premakniti.
Tudi novo cerkveno leto, ki ga začenjamo, naj pomeni za nas korak naprej h Kristusu, k našemu
odrešenju, k naši človeški in krščanski zrelosti. "Čas je že, da od spanja vstanemo," nam kliče
apostol Pavel v drugem berilu današnje nedelje. "Naše zveličanje je bližje kot tedaj, ko smo
vero prejeli." Bližina odrešenja se kaže v tem, da ne živimo po svojih nagonih in strasteh,
ampak si "nadenemo Gospoda Jezusa Kristusa". Jezus je naš vzornik in vzorec odrešenega
človeka. Njegova podoba se more zarisati in izpopolnjevati v nas le z našim prizadevanjem, z
našim sodelovanjem. Sveti Avguštin, ki so ga k spreobrnitvi in svetništvu poklicale prav te
besede, ki jih slišimo v drugem berilu današnje nedelje, je zapisal: "Bog nas je ustvaril brez nas,
toda zveličal nas ne bo brez nas." Kristus ni prišel reševat človeka obveznosti od zemeljskih,
vsakdanjih nalog, prišel mu je pokazat, kako se izpolnjevanje teh nalog spremeni v odreševanje
samega sebe in drugih. Srečanje s Kristusom daje človeku čisto nov pogled na življenje.
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Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne
pride vaš Gospod! Vedite pa:
ko bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat,
bi ostal buden in ne bi pústil
vlomíti v svojo hišo.
Zato bodite tudi vi pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete,
bo prišel Sin človekov.«
(Mt 24,42–44)
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DUHOVNA MISEL
Pomen adventa
Latinska beseda »adventus« pomeni »prihod«. V krščanskem jeziku se to nanaša na prihod
Jezusa Kristusa. Cerkvena liturgija imenuje advent vse štiri tedne pred božičem in jih pojmuje
kot priložnost za pripravo na Gospodov prihod z upanjem in kesanjem.
Liturgična barva za ta čas je vijoličasta, kar pomeni spokornost.
Adventni čas je za kristjane poseben čas, ker nas vabi, da se spomnimo na preteklost, nas
spodbuja, da živimo v sedanjosti in da se pripravimo na bodočnost.
Trojni namen adventa:
1. Spominjati se preteklosti: Praznovati in premišljevati o Jezusovem rojstvu v Betlehemu.
Gospod je že prišel in se rodil v Betlehemu. Utelesil se je, postal človek, poln skromnosti in
uboštva. Prišel je kot kdorkoli od nas, človek med ljudmi. To je bil njegov prvi prihod.
2. Živeti v sedanjosti: Kar pomeni, da vsak dan našega življenja doživljamo »prisotnost Jezusa
Kristusa« v sebi in da je On po nas prisoten v svetu. Živeti v pravičnosti in ljubezni, vselej
budni; hoditi po Gospodovi poti.
3. Priprava na bodočnost: Pripravimo se na »parusijo«, to je na drugi prihod Jezusa Kristusa v
veličastvu njegove slave. Tedaj bo prišel kot Gospod in Sodnik vseh narodov in bo nagradil z
Nebesi vse, ki so v Njega verovali in živeli kot zvesti otroci Gospodovi in dobri bratje drugim.
Čakamo na Njegov veličasten prihod, ki nam bo prinesel odrešenje in večno življenje brez
trpljenja.
V Evangeliju nam pogostokrat govori Jezus Kristus o Parusiji in pravi, da »ne vemo ne dneva
ne ure«, ko se bo to zgodilo. Zato nas Cerkev v Adventu vabi, da se pripravimo na ta dogodek
s pregledom naše preteklosti in načrtovanjem naše bodočnosti.
Pregled: Izkoristiti moramo ta čas za razmislek o tem, koliko smo bili doslej dobri, in kaj
bomo storili, da bomo boljši kot do zdaj. Pomembno je, da se v življenju ustavimo in da
razmislimo o svojem duhovnem življenju in svojem odnosu do Boga in bližnjega. Sleherni dan
moremo in moramo biti boljši.
Načrtovanje: V Adventu moramo načrtovati, da bomo dobri ne samo v tem času, temveč
vselej. Premisliti moramo, kaj nas najbolj stane in naredimo sklepe, da ne pademo v iste
napake.
Pomnimo:
- Advent je čas štirih tednov pred božičem.
- Advent je čas priprave, upanja in kesanja za naše grehe, ob pričakovanju prihoda našega
Gospoda.
- V Adventu se pripravljamo na božič in na drugi Kristusov prihod na svet, ko se bo vrnil kot
Kralj vsega vesolja.
- Ta čas je priložnost, da pomislimo, kakšno je bilo naše duhovno življenje, naše življenje v
odnosu z Bogom in priložnost, da se na novo spreobrnemo.
- Je tudi čas, ko si lahko začrtamo smer svojega življenja in sklenemo, kako lahko postanemo
boljši kot doslej.
Varujmo svojo vero
V tem času pa nas »bombardirajo« z reklamnimi oglasi za nakupavanje vsega mogočega in
nas vabijo na vsa mogoča praznovanja. Vse to pa nas utegne privesti do tega, da pozabimo na
pravi smisel Adventa.
Potrudimo se, da bomo živeli ta liturgični čas poglobljeno, v krščanskem smislu.
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ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in razlag:
Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Zimzelene veje govorijo o življenju, o Jezusu
Kristusu, ki prihaja med nas. Simbolika vijolične barve predstavlja upanje, da bo tema
premagana. Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični ali beli barvi, imajo posebno simboliko:
– predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, konec sveta);
– predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod, zahod, kar govori o univerzalnosti
Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi;
– predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne
samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase
in vsako dobo;
– predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu) prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar
govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost.
Sveče prižigamo tako, da na prvo adventno nedeljo prižgemo prvo, na drugo adventno
nedeljo poleg prve prižgemo tudi drugo – in tako naprej do četrte adventne nedelje, kar
pomeni, da je v času, ko se bližamo rojstvu Jezusa Kristusa, v prostoru vedno več svetlobe.
V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših
življenjih.

