
1. TEDEN
VAROVATI BOŽJO BESEDO

“Varuj Božjo besedo in beseda bo varovala tebe,” so spodbujali duhovni avtorji nekoč. Kako naj varujemo Božjo 
besedo? V pomoč nam je lahko podoba iz Jezusove prilike o sejalcu. Sejalec radodarno, celo potratno, seje 
seme besede. A to seme je takoj v nevarnosti, kajti ptice komaj čakajo, da ga pozobljejo. Zato je seme treba 
varovati pred pticami. Ptice so najrazličnejše misli (skrbi, vtisi, spomini, strahovi, čustva, skušnjave – 
raztresenosti vseh vrst), ki v naši notranjosti švigajo sem in tja in se jih pogosto niti ne zavedamo. Prihajajo iz 
različnih strani, zgrabijo seme in odletijo. Kdo bi mogel vse odgnati? Odganjaš eno, pa se že pojavi drugih deset. 
Potrebno je torej upoštevati tole taktiko: Pustimo ptice pri miru, posvetimo se samo semenu. Varujmo ga, 
zaščitimo ga, na nek način ga objemimo in nežno pokrijmo s svojimi dlanmi, da ptice ne bodo mogle blizu. Tako 
bo seme moglo pognati in zrasti v veliko drevo. Potem bodo ptice lahko priletele in se ugnezdile v njegovi senci, 
o čemer govori druga Jezusova prilika.

K Božji besedi se sklonimo s prošnjo, da bi začutili moč, ki je njej. V nekem smislu nam Božja beseda ne želi 
ničesar povedati, temveč nas želi pripeljati v zaupljiv odnos z Bogom, v občestvo z njim. Želi ustvariti ozračje 
bližine, domačnosti, prijateljstva. Zato je zelo pomembno, da gojimo zavest, kako je Božja beseda dragocena, 
lepa, bogata. Objemimo, poljubimo Sveto pismo, ki ga odpiramo. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je poslal 
svojo besedo, da bi se vsi rešili, če malo prilagodimo Jezusove besede iz Janezovega evangelija (prim. Jn 3,16). 
Pomembno je tudi, da beremo z naklonjenostjo, z dobrohotnostjo do besedila, do tistega, ki nam govori. Brez te
drže naklonjenosti se nam beseda ne bo odprla.

Prošnja za milost v tem tednu, na začetku vsake molitve: »Gospod, naj začutim moč, ki je v tvoji besedi. Naj jo 
varujem, ker je dragocena, lepa, bogata. Po njej prihajaš v moje srce.« 

Božja beseda: 

Ps 95: »Ko bi danes poslušali njegov glas!«

Iz 55,1-3: »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte!«

Iz 55,6-11: »Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu!« 

Lk 21,34-36: »Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi …  
Zato bedite in vsak čas molite ...«

Mt 24,36-44: Nihče ne ve ne dneva ne ure.

Adventne duhovne vaje: »BODITE BUDNI!«


