
2. TEDEN
BOŽJA NAKLONJENOST IN OBLJUBA 

Gospod se je nagnil k nam in nas izbral (prim. 5 Mz 7,7). Gospod se je povezal z nami, je na naši strani, nam 
razodeva svojo naklonjenost in ljubezen. Namen budnosti je, da smo pozorni na to Božjo naklonjenost, da ne 
mislimo, da si jo moramo šele pridobiti ali celo zaslužiti. Vse njegovo delo je v naše dobro, za našo rast. 
Pomembno je ohranjati to zavest Božje naklonjenosti posebej v trenutkih preizkušnje, ko izkušamo svojo 
krhkost, strahove, nezaupanje. Ali pa v tistih trenutkih po grehu, ko smo v nevarnosti, da se zapremo vase in se 
obsodimo. Takrat težko verjamemo, da je Gospod na naši strani, da je z nami. V tem tednu torej poskusimo 
gojiti in ohranjati zavest, da nam je Bog vedno naklonjen.

Budnost pomeni tudi, da v srcu gojimo zaupanje, da se Gospodova beseda uresničuje, da so njegove obljube 
resnične, da je on zvest svoji obljubi. Človek lahko živi odnos in raste v odnosu, če zaupa v obljubo. Pomislimo, 
kaj imajo zakonci za temelj svojega odnosa? Obljubo zvestobe. Bolj ko človek zaupa v obljubo, bolj raste v 
odnosu s tistim, ki je obljubo dal. Koliko Božjih obljub najdemo v Svetem pismu! Abraham, Izak, Jakob, kralj 
David, preroki … In Jezusove obljube (npr. blagri). Vsaka zapoved vsebuje obljubo. Prav tako je vsak blagoslov 
obljuba Boga, da bo z nami. Lahko se spomnimo vseh blagoslovov, ki smo jih prejeli v življenju. Pri obljubi je 
potrebno torej naše zaupanje in potrpežljivost, da se bo obljuba uresničila. Izraelci so pogosto spominjali Boga, 
naj ne pozabi na svoje obljube. Če pa človek ne zaupa obljubi, postane neučakan, zahteven. Odnos se začne 
krhati, pridejo dvomi, sumničenja. 

Prošnja za milost v tem tednu, na začetku vsake molitve: 
Gospod, prosim te za milost, da bi v molitvi začutil/a, da si
nam naklonjen, da si ti Bog z nami. Naj rastem v zaupanju v
tvoje obljube.

Božja beseda: 

Iz 7,10-14: »Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu
dala ime Emanuel.« Izraelci so bili v veliki nevarnosti pred tujo
vojsko, kralj Aház ni veroval, ni zaupal, ni si hotel izprositi
znamenja. Zato Bog sam daje obljubo ...

Iz 11,1-10: Obljuba Odrešenika in kraljestva miru.  Na sliki
(Sieger Köder) je upodobljena Izaijeva čudovita vizija
prihodnje harmonije, ki jo bodo prinesli mesijanski časi.

Lk 1,5-25: Napoved rojstva Janeza Krstnika. Božja  obljuba,
Zaharijevo nezaupanje … 

Adventne duhovne vaje: »BODITE BUDNI!«


