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V pričakovanju Gospodovega prihoda

Pater Anselm Grün nas skozi štiriindvajset razmišljanj popelje 
v adventni čas, ki je poleg božiča za veliko ljudi najljubši čas v 
letu. H kratkim besedilom je avtor dodal še vajo, s katero lahko 
poglobimo razumevanje sporočila adventnega časa.

Pater Anselm Grün je v knjigi želel opisati najpomembnejše 
sporočilo adventa. Za vsak dan je pripravil kratko besedilo, ki 
obravnava en vidik tega sporočila, ter vajo, skromen obred, da bi 
z njim sporočilo poglobili in ga občutili v svojem vsakdanjiku. 

Knjiga prinaša tudi sporočilo štirih adventnih nedelj. Vsaka 
izmed njih ima svoj poseben značaj. Na prvo adventno nedeljo 
beremo apokaliptična besedila, ki napovedujejo konec sveta in 
nas spodbujajo k bedenju. Na drugo in tretjo nedeljo je v sredi-
šču pozornosti Janez Krstnik, glasnik v puščavi, ki napoveduje 
prihajajočega Mesijo. Četrto adventno nedeljo pa smo usmerjeni 
k Mariji, ki rodi obljubljenega Rešitelja. Ona kot adventni lik 
usmerja našo pozornost v Kristusa, ki prihaja k nam in se hoče 
roditi tudi v nas. Zato je avtor temu 24-dnevnemu obdobju na-
menil razmišljanja o adventnih nedeljah. O njihovem sporočilu 
nas nagovarja tako, da bi skrivnost adventa zažarela v osebnem 
vsakdanu in družinskem življenju slehernega izmed nas.
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O avtorju

Pater Anselm Grün, rojen 1945, doktor teologije, je menih v benediktinskem samostanu Münsterschwarzach. 
Za svoje delo, ki ga je dolga leta opravljal kot ekonom opatije, in za delovanje na področju izobraževanja 
odraslih in mladostnikov je leta 2007 prejel odlikovanje za državne zasluge. 

V številnih knjigah, na tečajih in predavanjih Anselm Grün obravnava človekove stiske in vprašanja. 
Mnogi ga cenijo kot dušnega pastirja, duhovnega svetovalca in duhovitega spremljevalca. Je najbolj bran 
sodobni krščanski avtor. Več deset tisoč ljudi vsako leto obišče njegova predavanja.

Odlomki iz knjige

Seveda vemo, da je Gospod že tu. Toda ker nismo sami pri sebi, ker v hiši nismo doma, doživljamo Gospoda 
kot prihajajočega. V adventu pričakujemo Gospodov prihod, prihod Gospoda v našo hišo. Hrepeneči klic: 
»Pridi, Gospod Jezus!«, ki je zaznamoval zgodnjo Cerkev, je danes hkrati klic, da prihajamo k samim sebi, 
da smo prispeli do samih sebe, v svoje srce.

Le ko smo sami pri sebi, lahko Gospod pride k nam in vstopi. Advent nas hoče zbuditi iz spanja, da bi 
videli resničnost takšno, kakršna je. Advent nas želi pripraviti na Gospodov prihod, da bomo doma, ko 
bo potrkal pri nas. Gospod prihaja k nam vsak dan. V bratih in sestrah, s katerimi se srečujemo, prihaja 
k nam. V tišini, ko se poleže hrup naših glasnih misli, pride k nam. In s tihimi vzgibi srca potrka na naša 
vrata. Ko mu odpremo, je za nas advent, Gospodov prihod, prihod hrepeneče pričakovanega, prihod Kralja 
veličastja v hišo našega srca. (Str. 10–11)

Doma smo namreč lahko samo tam, kjer domuje skrivnost. Dom najdemo le tam, kjer nas kot luč in lju-
bezen obišče Bog in tujino preobrazi v dom. (Str. 13)

Gospodova bližina torej zahteva, da se približamo sami sebi, da začutimo sebe. Iz izkušnje, da smo blizu 
samim sebi in da se nam bliža Kristus, rastejo veselje, živost, svoboda. (Str. 52)


