
Dragi Jezus. 
Čeprav si Kralj, te bom kar tikala. Saj se poznava že od krsta, koliko let je že to?  

Vem, da vse veš, ampak vseeno ti povem, da te danes mnogi, da,  tudi mladi, res ne 
prenašajo. Čim slišijo tvoje ime, se v hipu iz sodobnih odprtih intelektualcev spremenijo v  
take nestrpneže, da kar zmrazi. Nešteto izgovorov najdejo za to. Ko pridejo v stisko (vsak 
človek pride), kličejo raje vesolje na pomoč, stiskajo razne predmete za srečo, Tvoje ime pa 
kot da je prepovedano izgovoriti. 
Vem, da se nasmihaš, ampak res je tak današnji čas. Vekovi bodo prešli, tvoje besede pa 
nikakor ne bodo prešle. Dva tisoč let so držale svetopisemske besede, in da bi zdaj ne 
obstale? 
Zato sem prav ob božiču vsako leto bolj hvaležna, da te poznam. Da se mi ni treba cel advent 
ukvarjati s seznamom in vsebino stvarnih daril. Darilo vseh daril za kristjana si ti, moje darilo 
naprej pa naj bo to, da poskušam malo bolj kot lani upoštevati, k čemur ti spodbujaš. Čisto 
osebnostne, splošnočloveške vrednote: resnicoljubnost, poštenost, pravičnost, solidarnost.  
Ni jih vedno prav lahko uresničevati. Ali  pa po drugi strani ne potrebuje družba ravno več 
teh vrednot? Zakaj te torej ne marajo? 
Ker nisi kralj potrošništva, v katerega je ujet današnji svet? Delo je pomembno, kariera tudi 
(talenti naj se udejanjajo), tudi premoženje je pomembno.  A nikoli naj ne postane malik, 
praviš, vedno naj bo pripomoček za višji cilj. 
Zato se ti znova zahvalim, da si tu in da te poznamo v tem zahtevnem času. Ta čas prečiščuje 
k živi, zavestno osebni in ne iz navade odločitvi zate. 
 

Božič lahko vzame za svoj zahvalni dan vsaka mati. Koliko parov danes kljub vsemu napredku 
znanosti zaman upa na svojega otroka? Koliko stisk in žalosti to prinaša? 
Meni pa je dano, da v mojem telesu raste novo bitje, iz mojega telesa srka vse, kar potrebuje 
in naposled se rodi. Čudovit otrok, čudež življenja. 
Tako bogata razsežnost življenja je to, moj Jezus, da se ti ne morem nehati zahvaljevati zanjo.  
Še več. Med letošnjim misijonom v Vipavi nam je pater položil na srce, da nam bodo naši 
otroci vso večnost hvaležni, da smo jim dali življenje in skrbeli zanje. Tako pretresljivo 
pomembna je vloga staršev? Na to se spomnimo takrat, ko je vzgoja težka, zahtevna, ko se 
zdi, da so vprašanja nerešljiva. Ti, Jezus, si vedno tu, da ti kaj povemo. In Tvoja mati, Marija, 
nas bo poslušala. 
 

Če ti je všeč, Jezus, ali ne, s teboj v jaslih moram deliti še tole. Kljub ne ravno lahkim časom 
za kristjane so ljudje, ki se zavestno odločijo in vzamejo tvojo besedo za vodilo svojega 
življenja.  
Saj veš, koga imam v mislih, kajne. Da, njega: gradbenik, oče, koliko sto, lahko celo tisoč ur ti 
je s svojim delom podaril, koliko sredstev namenil? 
In kako si mu povrnil? Zbolel je, kajne, pri manj kot šestdesetih. Bolezen je bila huda, jemala 
mu je življenjske moči in nekdaj čokat mož je pred smrtjo tehtal dobrih 40 kilogramov. 
Ta smrt nas je pretresla, veš.  Ali si ne bi mož zaslužil, da mirno zaspi v visoki starosti? 
Da, Tvoje kraljestvo, Jezus, ni od tega sveta. In strma je pot v nebo. Ta mož se ni odvrnil od 
tebe niti v najhujših bolečinah. Izročal jih je Tebi, njegova družina je molila zanj, in mirno je 
odšel s tega sveta. 



O tem razmišljam, ko spremljam ljudi, ki te odločno zavračajo. Ti ljudje živijo v stalnem 
strahu, da bi zboleli, smrt pa je sploh tabu tema. Cena pripomočkov za ohranjanje zdravja ni 
pomembna. In če se pojavi prvi simptom neke bolezni, se jim že sesuva svet. 
Seveda moramo skrbeti za zdravje. Naše telo je tempelj Svetega Duha, praviš.  
A večno veselje in bivanje pri Tebi odtehta vsako trpljenje tega sveta. Sledi pa po sodnem 
stolu za vsakogar od nas.  
Hvala, Jezus, ker nas spominjaš na neizbežno resnico končnosti našega zemeljskega življenja. 
Sami prepogosto pozabimo na to. Hvala. 
 
 
Pred leti smo z družinami v Vipavi oblikovali prošnje ali misli za novorojenega Jezusa. Zapisali 
smo jih na zvezdice in jih obesili na nebo nad jaslicami.  
Tako se je v množici misli znašla tudi zvezdica, na kateri je pisalo: Jezus, povej Bogu, da je 
ustvaril lep svet. 
To je izjava pravega, veselega kristjana! Vedno je priložnost za vsakogar od nas, da na čisto 
svoj način malo polepša ta svet. 


