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Kdo izmed nas si je v lanskoletnem adventu predstavljal, kako se bomo

letos pripravljali na božič? Če bi mi leto dni nazaj kdo rekel, da bom cele
dneve preživljal samo na dveh krajih – doma in v službi, bi mu rekel, da se
mu je utrgalo. Nihče si ni predstavljal, da se bomo kdaj znašli v taki situciji.

Da bomo odrezani od svojih prijateljev, sošolcev. Da se bomo izogibali

telesnim stikom. Da bomo to, kakšne volje je naš sogovornik, skušali

razbrati zgolj iz oči. Da bo stanje v naši državi utesnjujoče. Da se bomo bali

za našo prihodnost, ker ne bomo vedeli, kako naprej, bodo podjetja zdržala,

kdaj bomo dobili cepivo ...

Ali ljudje v resnici sploh kdaj pričakujemo stisko? Vedno nas udari po glavi,

tudi takrat ko se napoveduje že nekaj časa. Bolezen se nikoli ne napove,

nesreča se zgodi, ne da bi vedel kdaj. Notranja stiska in trpljenje se
prikradeta v našo dušo in nas začneta moriti, ne da bi se tega dobro

zavedali. Prepričan sem, da jo doživljaš ali pa si jo kdaj doživel tudi ti. Kaj

storiti, ko se znajdemo na tem mračnem mestu?

Vedno so me fascinirale zgodbe ljudi, ki so doživeli hudo trpljenje, vendar so

iz njega prišli boljši in močnejši. Mnogokrat sem srečal in poslušal takšne
ljudi. Občudoval sem njihovo sposobnost, da so se oddaljili od situacije in

nanjo pogledali z neko distanco. Niso pustili, da bi jih njihova slaba izkušnja
potrla in jim vzela življenjsko moč. 

Še bolj poglobljen pogled pa sem našel v Svetem pismu. Tudi tam se osebe
soočajo z raznoraznimi težkimi situacijami, a zmorejo nanje vedno znova

pogledati drugače, z očmi vere. Ko smo torej razmišljali o letošnjem

adventnem času, ki bo res poseben, smo se sporazumeli, da potrebujemo

prav to. Kako v katerikoli stiski, z vero v Boga videti skozi vsakršno temo. In
ko smo se odločali, katera knjiga Svetega pisma bi bila najbolj primerna za ta
adventni čas, je Tina omenila Psalme. Takoj je bilo jasno, da je to to. 

Zakaj?



Večina ljudi Psalme pozna kot pesmi, mogoče nekateri vedo, da jih

duhovniki, redovniki in redovnice molimo vsak dan v brevirju. A Psalmi

so opis doživljanja vernega Juda, po tradiciji kralja Davida in nekaj

drugih avtorjev. Opisujejo splošno človeško izkušnjo jeze, trpljenja,

stiske, negotovosti, vere, upanja, ljubezni. Skoznje se prelivajo

raznorazna čustva in situacije, v katerih se kot ljudje znajdemo. In
vendar nam odpirajo oči, kako videti našo realnost skozi Božji pogled. 

Zato adventna akcija ne bo strokovno preučevanje Psalmov. Raje se
bomo osredotočili na to, kako s Psalmi premišljevati in gledati na

situacijo, v kateri smo in predvsem, kako z njimi moliti. 

Vsak teden boste v nedeljo lahko spremljali video, ki vas bo uvedel v

temo določenega tedna, ki se ji bomo nato posvetili s prebiranjem

psalmov – za vsak advetni teden trije psalmi, pri čemer vam bo v oporo

ta priročnik.

Kakšen je torej načrt? Ti, Sveto pismo, trenutek miru v zgodnjem jutru

ali poznem večeru, vprašanja za razmislek iz tega priročnika, odprto

srce in čas za vaju. Samo ti in On.

Blagoslovljen adventni čas.
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PRVI TEDEN ADVENTA



1 Psalm Davidov.

  Dajajte Gospodu, Božji sinovi,

 dajajte Gospodu slavo in moč.

2 Dajte Gospodu slavo njegovega imena,

 padite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju.

3 Glas Gospodov je nad vodami,

 Bog veličastva zagrmi,

 Gospod je nad silnimi vodami.

4 Glas Gospodov je v moči,

 glas Gospodov je v sijaju.

5 Glas Gospodov lomi cedre,

 Gospod lomi cedre libanonske.

6 Daje, da Libanon poskakuje kakor teliček,

 Sirjón kakor mlad bivol.

7 Glas Gospodov siplje

 ognjene plamene.

8 Glas Gospodov pretresa puščavo,

 Gospod pretresa kadéško puščavo.

9 Glas Gospodov pretresa košute,

 in razgalja gozdove

 v njegovem templju vse kliče: »Slava!!

10 Gospod je prestoloval nad potopom,

 Gospod prestoluje kot kralj na veke.

11 Gospod daje moč svojemu ljudstvu,

 Gospod bo blagoslovil svoje ljudstvo z mirom.

Psalm 29Hvalospev Gospodu nevihte



Psalm 29 veličino Boga primerja z močno nevihto. Še enkrat preberi psalm. Ob tem

bodi posebej pozoren na vse, kar psalmist pripisuje Gospodovemu glasu. Predstavljaj

si, da stojiš sredi te nevihte. Kaj vidiš, slišiš in čutiš? Nič od tega, kar si si zamislil, niti

približno ne dosega njegove veličine. Pusti, da te prevzame njegova vsemogočnost.

P o n e d e l j e k ,  3 0 .  n o v e m b e r

Kako bi ti opisal Božjo vsemogočnost?

T o r e k ,  1 .  d e c e m b e r



Psalm 8Moč Božjega imena

1 Zborovodju. Po »Gitít«. Psalm. Davidov.

2 Gospod, naš Gospod,

 kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!

  Svoje veličastvo si povzdignil nad nebesa

3 iz ust otrok in dojencev.

  Priklical si silno moč zaradi svojih nasprotnikov,

 da boš odvrnil sovražnika in maščevalca.

4 Ko gledam nebo, delo tvojih prstov,

 luno in zvezde, ki si jih utrdil:

5 kaj je človek, da se ga spominjaš,

 sin človekov, da ga obiskuješ?

6 Naredil si ga malo nižjega od angelov,

 s slavo in častjo si ga ovenčal.

7 Nad dela svojih rok si ga postavil

 vse si položil pod njegove noge:

8 vse ovce in govedo,

 in tudi živali na polju,

9 ptice neba in ribe morja,

 vse, kar se giblje po morskih stezah.

10 Gospod, naš Gospod,

 kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!



Poglej ven v zvezdnato nebo. Kako majhne izgledajo zvezde in kako velike so v
resnici. Kako majhen si v primerjavi z njimi ti? Kako dolgo so že tam in kako dolgo še
bodo? Ozavesti svojo majhnost in minljivost.

S r e d a ,  2 .  d e c e m b e r

Bog združuje različnost v enost. Prosi Gospoda, da bi razumel številne dileme in
nasprotja, ki se bojujejo v tvojem srcu (ustvarjeni smo po Božji podobi, a grešimo).

Kako nasprotja držati skupaj in jih živeti?

Č e t r t e k ,  3 .  d e c e m b e r



Psalm 139
Slava Vsevednemu
1 Zborovodju. Davidov. Psalm.

  Gospod, preiskal si me in me poznaš do kraja;

2 zame veš, ko sedem ali ko vstanem,

 od daleč si dojel vse moje misli.

3 Opazuješ mojo hojo in moj počitek,

 vsa moja pota si preveril.

4 Zares, besede še ni na mojem jeziku,

 a tebi, Gospod, je že vse znano.

5 Zadaj in spredaj me obdajaš

 in name polagaš svojo roko.

6 Prečudovito je zame to spoznanje,

 previsoko je, da bi ga dosegel.

7 Kam naj grem pred tvojim duhom,

 kam naj zbežim pred tvojim obličjem?

8 Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,

 če si pripravim ležišče v podzemlji, si zraven.

9 Če bi se dvignil na perutih jutranje zore,

 če bi prebival na koncu morja,

10 bi me tudi tam vodila tvoja roka,

 držala bi me tvoja desnica.

11 Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila,

 svetloba okrog mene se bo v noč spremenila,«

12 tudi tema ne bo pretemna zate,

 noč bo kakor dan svetila;

 tema je zate kakor svetloba.



Psalm 139
13 Zares, ti si ustvaril moje ledvice,

 me stkal v materinem telesu.

14 Zahvaljujem se ti za vse čudeže,

 ker sem tako čudovito ustvarjen;

  čudovita so tvoja dela,

 ki jih dobro pozna moja duša.

15 Moje kosti niso bile skrite pred tabo,

 ko sem bil narejen na skrivnem,

 stkan v globočinah zemlje.

16 Tvoje oči so videle, kako sem nastajal;

 v tvojo knjigo so bili zapisani vsi moji dnevi,

 oblikoval si jih, ko ni še nobeden od njih obstajal.

17 Kako težke so zame tvoje misli,

 kako veliko, o Bog, je njihovo število!

18 Če bi jih štel, bi jih bilo več kakor peska;

 če bi prišel do konca, bi bil še vedno pri tebi.

19 O, da bi pobil, krivičnika, o Bog!

 Krvoločneži, umaknite se od mene:

20 tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v prid,

 ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe.

21 Gospod, mar tvojih sovražnikov ne sovražim,

 se mi ne studijo tisti, ki vztrajajo zoper tebe?

22 S popolnim sovraštvom jih sovražim,

 postali so moji sovražniki.

23 Preišči me, o Bog, moje srce naj ti bo znano,

 preizkusi ne in spoznaj moje misli;

24 poglej, ali morda ne hodim po poti pogube,

 in me vodi po poti večnosti.



Zamisli si najtemnejši trenutek v svojem življenju. Nekaj, kar bi pred Bogom najraje
skril. Čeprav vse to že ve, si želi, da ga povabiš zraven. Povej mu, kako si se takrat

počutil. Kako se počutiš zdaj, ko o tem razmišljaš. Zaupaj mu, da lahko v najtemnejšo

temo prinese luč.

P e t e k ,  4 .  d e c e m b e r

Še enkrat preberi 23. in 24. vrstico tega psalma. Kako si ti predstavljaš, da izgleda, če
mu pustiš, da te preišče, spozna tvoje srce in mu pustiš, da te vodi po pravi poti? Kaj

to zahteva od tebe? Kaj to konkretno pomeni za tvoje življenje?

S o b o t a ,  5 .  d e c e m b e r



Stiska

DRUGI TEDEN ADVENTA



Psalm 44
Narodova žalostinka
1 Zborovodju. Od Korahovih sinov. Maskil.

2 O Bog, na lastna ušesa smo slišali,

 naši očetje so nam pripovedovali

  o delih, ki si jih v njihovih dneh opravil,

 v dneh starodavnosti.

3 S svojo roko si izkoreninil tuje narode,

 nje pa zasadil,

  ljudstva si udaril,

 naše očete pa naselil.

4 Dežele niso zasedli s svojim mečem,

 ni jih rešil njihov laket,

  to je storila tvoja desnica, tvoj laket,

 svetloba tega obličja, ker si jih ljubil.

5 Ti si moj kralj in moj Bog,

 ti pošiljaš rešitev Jakobu.

6 S teboj odbijemo svoje nasprotnike,

 s tvojim imenom poteptamo svoje napadalce.

7 Zares, ne zaupam svojemu loku, 

 moj meč me ne more rešiti.

8 Zares, pred našimi nasprotniki si nas rešil,

 osramotil si naše sovražnike.

9 Z Bogom se ves dan ponašamo,

 tvoje ime hvalimo na veke.

10 In vendar si nas zavrgel in nas izročil v zasramovanje,

 ne bojuješ se skupaj z našimi vojskami.

11 V beg si nas pognal pred nasprotnikom,

 da nas plenijo naši sovražniki.



Psalm 44
12 Daješ nas kakor ovce za hrano,

 med tuje narode si nas razkropil.

13 Prodal si svoje ljudstvo za malenkost,

 nisi obogatel s to kupčijo.

14 Dal si nas v sramotenje sosedom,

 v zasmehovanje in posmeh tistim, ki nas obkrožajo.

15 Dal si nas v pregovor tujim narodom,

 da ljudstva zmajujejo z glavo nad nami.

16 Ves dan me spremlja sramotenje,

 obraz mi pokriva samota

17 zaradi glasu zasmehovalca in sramotilca,

 zaradi sovražnika in maščevalca.

18 Vse to je prišlo na nas, a te nismo pozabili,

 nismo se izneverili tvoji zavezi.

19 Naše srce se ni odvrnilo,

 naši koraki niso zavili s tvoje steze,

20 ko si nas pobil na kraju šakalov,

 nas pokril s smrtno senco.

21 Ko bi ime svojega Boga pozabili,

 iztegovali svoje roke k tujemu bogu,

22 mar ne bi Bog odkril tega,

 on, ki pozna skrivnosti v srcu?

23 Zares, zaradi tebe nas ves dan pobijajo,

 imajo nas za klavne ovce.

24 Zbúdi se! Zakaj spiš, o Gospod?

 Prebúdi se vendar, ne zavrni nas za vedno!

25 Zakaj skrivaš svoje obločje,

 pozabljaš našo nesrečo in našo stisko?

26 Zares, v prah se pogreza naša duša,

 naše telo se oprijemlje zemlje.

27 Dvigni se in nam pomagaj!

 Reši nas zaradi svoje dobrote!



Ali pred Boga polagaš vsa čustva? Ali mogoče pred Njega prinašaš samo veselje in
žalost, ostalih čustev pa ne? Vse položi pred Njegovo obličje.

P o n e d e l j e k ,  7 .  d e c e m b e r

Si zaradi česa danes jezen na Boga? Tega ti pred Njim ni treba skrivati. Povej mu,

zakaj si jezen. Ne zadržuj čustev, ki se ob tem pojavljajo. Če bi kričal nanj, kriči, če bi

jokal, joči, če bi bil tiho, molči.

T o r e k ,  8 .  d e c e m b e r



Psalm 88Molitev v skrajni stiski

1 Pesem. Psalm. Od Korahovih sinov. Zborovodju. Po naprevu »Mahalát leanót«. Maskil.

Od Ezráhovca Hemána.

2 Gospod, Bog mojega odrešenja,

 podnevi vpijem, ponoči sem pred tabo.

3 Naj pride pred tebe moja molitev,

 nagni svoje uho k mojemu ječanju.

4 Kajti moja duša je zasuta z nesrečami,

 moje življenje je prispelo do podzemlja.

5 Prištet sem med tiste, ki se pogrezajo v jamo,

 postal sem kakor mož, ki je vso moč izgubil.

6 Med mrtve so me že poslali,

 podoben sem pobitim, ki ležijo v grobu,

  tistim, ki se jih več ne spominjaš;

 odrezani so od tvoje roke.

7 Položil si me v najglobljo jamo,

 v najtemnejše globine.

8 Name se je znesla tvoja srditost,

 vse svoje valove si pognal vame.                 Sela.

9 Moje znance si oddaljil od mene,

 naredil si, da se jim gnusim;

 zaprt sem in nikamor ne morem.

10 Moje oko je postalo motno od bolečine,

 Gospod, ves dan te kličem,

 svoje roke stegujem k tebi.



Psalm 88
11 Boš mar delal čudeže za mrtve,

bodo mar vstale sence, da bi te slavile?                    Sela.

12 Mar pripovedujejo o tvoji dobroti v grobu,

o tvoji zvestobi v kraju pogube?

13 Ali se v temi spoznajo tvoji čudeži,

tvoja pravičnost v deželi pozabljenja?

13 Ali se v temi spoznajo tvoji čudeži,

 tvoja pravičnost v deželi pozabljenja?

14 Gospod, jaz pa na pomoč kličem k tebi,

  že zarana prihaja predte moja molitev.

15 Zakaj, Gospod, zavračaš mojo dušo

  in skrivaš svoje obličje pred mano?

16 Od mladosti sem nesrečen in na robu smrti,

  prenašal sem tvoje grozote in sem nesrečen.

17 Prek mene gre tvoje besnenje,

 tvoje strahote me uničujejo.

18 Ves dan me obkrožajo kakor vodovje,

  vsi skupaj me obdajajo.

19 Oddaljil si od mene prijatelja in tovariša,

 samo tema je še moja znanka.



Še enkrat preberi 9. vrstico. Kako se počutiš ob teh besedah? Bodi iskren. Za čem

danes žaluješ?

S r e d a ,  9 .  d e c e m b e r

Psalmist je vztrajal v molitvi bolečinam in trpljenju navkljub. Kaj pa ti? Vztrajaš pred
Njim, tudi ko tvoje molitve ne obrodijo sadov, ki si jih želiš, takrat ko si jih želiš?

Č e t r t e k ,  1 0 .  d e c e m b e r



Psalm 51
Miserere
1 Zborovodju. Psalm. Davidov. 2 Ko je prišel k njemu prerok Natán, ker je šel k

Batšébi.

3 Usmili se me, o Bog, po svoji dobroti,

 v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!

4 Popolnoma me operi moje krivde,

 mojega greha me očisti!

5 Zakaj svoje pregrehe priznavam,

 moj greh je vedno pred mano.

6 Grešil sem zoper tebe, tebe samega,

 kar je zlo v tvojih očeh sem storil.

  Tako se izkaže, da si pravičen v svojih besedah,

 neoporečen v svojih sodbah.

7 Glej, s krivdo sem bil rojen,

 v grehu me je spočela moja mati.

8 Glej, veseliš se, če v srcu prebiva resnica,

 na skrivnem mi daješ spoznanje modrosti.

9 Operi me s hizopom in bom očiščen greha,

 umij me in še bolj bel kakor sneg postanem.

10 Daj, da bom slišal radost in veselje,

 moje potrte kosti naj se vzradujejo.

11 Obrni svoje obličje od mojih grehov,

 vso mojo krivdo izbriši.



12 Čisto srce, o Bog, mi ustvari,

 duha stanovitnosti v meni obnôvi.

13 Ne zavrzi me izpred svojega obličja

 duha svoje svetosti mi ne odvzemi.

14 Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem,

 duha velikodušnosti v meni utŕdi.

15 Uporne bom učil tvojih potov,

 grešniki se bodo vrnili k tebi.

16 Reši me krvne krivde, o Bog, Bog moje rešitve:

 moj jezik naj vzklika tvoji pravičnosti.

17 Gospod odpri moje ustnice,

 da bodo moja usta oznanjala tvojo hvalo.

18 Kajti nad klavno daritvijo nimaš veselja,

 če bi ti namenil žgalno daritev, je ne bi maral.

19 Skesan duh naj bo moja daritev,

 skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.

20 Bodi naklonjen in dobrohoten s Sionom,

 pozidaj jeruzalemske zidove.

21 Tedaj boš imel veselje nad daritvami pravičnosti,

 nad žgalno in celostno daritvijo;

 tedaj bodo darovali mlade junce na tvojem oltarju.

Psalm 51



Pogosto si zatiskamo oči in se prepričujemo, da naš greh sploh ni tako velik.

Primerjamo se z drugimi in se nakako uspemo prepričati, da ne potrebujemo kesanja.

Včasih hočemo skriti svoje grehe, čeprav vemo, da smo nekaj naredili narobe.

Kesanje ni samo eno dejanje, ampak je drža. Je drža, ki jo lahko zavzamemo, ker

verjamemo v Božjo milost in odpuščanje. Kako lahko danes iskreno zavzameš držo

kesanja? Si kdaj v svojem življenju opazil sadove iskrenega kesanja?

P e t e k ,  1 1 .  d e c e m b e r

Eksamen je način molitve, ki mi odpira oči, da lahko vidim, kako je Bog ljubeče
navzoč in dejaven v mojem vsakdanjiku. Vzemi si približno 15 minut pred spanjem in
sledi navodilom na naslednji strani. Kako si se počutil?

S o b o t a ,  1 2 .  d e c e m b e r



1. Umirim se. Nato se zavem Božje navzočnosti v sebi in okoli sebe.

Prepustim se ljubečemu Gospodovemu pogledu (Mr 10,21). Spomnim se
Božjih dobrot, ki sem jih bil danes deležen, in se zanje zahvalim (Dv 43).

2. Prosim za luč Svetega Duha, da mi pomaga pri pregledu dneva in me uči

razločevati, da bom spoznal pot, na katero me kliče Bog Oče, da bi postal

vedno bolj to, kar sem kot njegova stvaritev.

3. Z Bogom gledava film mojega dneva. Poskušam se spomniti in s pomočjo

predstavitvene zmožnosti gledati vse, kar se je danes zgodilo; od takrat, ko

sem se prebudil in sem vstal, pa do sedaj, ko se pripravljam, da grem spat. Z
ljubečo pozornostjo pregledam dan od ure do ure: svoja čutenja, želje, misli,

besede, dejanja, odnose, srečevanja, dogodke … Preprosto samo gledam in
vse sprejemam. Ne prepustim se skušnjavi, da bi ocenjeval današnji dan ter

iskal dobra in slaba dejanja. Dovolj je to, da samo pozorno opazujem in

zaznavam, kar se mi je danes zgodilo.

4. Po pregledu dneva in razločevanju vzgibov se zahvalim za vse, kar mi je
bilo darovano v tem dnevu, še posebej za tisto, česar nisem v začetku zaznal

in se zahvalil. Ob živem zavedanju Božjega delovanja in ljubezni pa se v meni

prebudi kesanje in žalost zaradi pomanjkljivega odgovora na to ljubezen.

Kesanje naj bo čimbolj konkretno. Žal mi je za …

5. Pri zadnjem koraku eksamna prosim Boga, »da se bom z njegovo milostjo

poboljšal« (Dv 43). Odločim se, v čem želim bolj sodelovati z Bogom. Vsega
se izročim v njegove roke. Prosim ga za tisto, kar je pomembno za mojo

duhovno rast v naslednjem dnevu.

V i r :  h t t p s : / / www .m o l i . s i / e k s a m e n

Eksamen



TRETJI TEDEN ADVENTA

Upanje



Psalm 46
Bog je med nami

1 Zborovodju. Od Korahovih sinov.

Po napevu sporana. Pesem.

2 Bog nam je zatočišče in močna opora,

 pomoč v stiskah, vedno navzoča.

3 Zato se ne bojimo, tudi ko se zemlja strese

 in se gore majejo v osrčju morja;

4 tudi če hrumijo in se penijo njegove vode

 in se tresejo gore, ko se dvigujejo.

  (Gospod nad vojskami je z nami,

 Bog Jakobov je naša trdnjava.)    Sela.

5 Reka s svojimi tokovi razveseljuje Božje mesto,

 najsvetejše med bivališči Najvišjega.

6 Bog je v njegovi sredi, ne bo omahovalo.

 Bog mu bo pomagal od prvega svita.

7 Narodi so hrumeli, kraljestva so se zamajala;

 povzdignil je svoj glas, zemlja se je stresla.

8 Gospod nad vojskami je z nami,

 Bog Jakobov je naša trdnjava.                      Sela.

9 Pridite, poglejte Gospodova dela,

 čudovite reči je naredil na zemlji.

10 Odpravlja vojne do konca zemlje,

 lok zdrobi in sulico razlomi,

 bojne vozove sežiga z ognjem.

11 Odnehajte in spoznajte, da sem jaz Bog, edini,

 vzvišen med narodi, vzvišen nad zemljo.

12 Gospod nad vojskami je z nami,

 Bog Jakobov je naša trdnjava.                       Sela.



Ali živiš pogumno ali zadržano? Ali si upaš upati?

P o n e d e l j e k ,  1 4 .  d e c e m b e r

V kom najdeš zatočišče in oporo, ko si v stiski? Izroči mu ljudi, ki so ti zatočišče.

T o r e k ,  1 5 .  d e c e m b e r



Obljubljeni kralj

Psalm 72
1 Salomonov.

  O Bog, daj kralju svojo razsodnost,

 svojo pravičnost kraljevemu sinu.

2 Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti,

 tvoje uboge po pravici.

3 Naj gore prinesejo mir ljudstvu

 in griči sadove pravičnosti.

4 Branil bo nesrečne med ljudstvom,

 reševal bo sinove ubogih,

 poteptal bo okrutneže.

5 Naj se te bojijo, ko sije sonce,

 vpričo lune, rod za rodom.

6 Prišel bo, kakor dež pada na travo,

 kakor rosa, ki namaka zemljo.

7 V njegovih dneh bosta cvetela pravičnost

 in veliki mir, dokler ne ugasne luna.

8 Vladal bo od morja do morja,

 od veletoka do koncev zemlje.

9 Pred njih se bodo prepogibali prebivalci puščave,

 v prahu se bodo klanjali njegovi sovražniki.

10 Kralji iz Taršíša in z otokov

 mu bodo plačevali davek.

  Kralji iz Sabe in Sebe

 mu bodo izročali darove.

11 Vsi kralji se mu bodo klanjali,

 vsi narodi mu bodo služili.



Psalm 72
12 Kajti ubogega, ki kliče na pomoč, bo rešil,

 nesrečnega, ki nima pomočnika.

13 Do slabotnega in ubogega bo sočuten, 

 odrešil bo duše ubogih.

14 Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil

 in pokazal, da je v njegovih očeh njihova kri dragocena.

15 Naj živi in naj mu dajejo zlato iz Sabe;

 zanj bo vedno kdo molil,

 ves dan ga bo blagoslavljal.

16 V deželi bo obilje žita,

 valovilo bo od vrha do gorovja.

  Njegov sad bo cvetel kakor Libanon,

 ljudi iz mest bo kakor zelišča na zemlji.

17 Njegovo ime bo ostalo na veke,

 širilo se bo, koder bo sijalo sonce.

  V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi,

 vsi narodi ga bodo blagrovali.

18 Naj bo slavljen Gospod Bog, Bog Izraelov,

 ki opravlja čudovita dela, on edini.

19 Naj bo hvaljeno ime njegove slave na veke,

 naj bo vsa zemlja polna njegove slave.

 Amen, amen.

20 Končane so molitve Jesejevega sina Davida.



Na kaj upaš in kaj pričakuješ v svojem življenju? Zaupaj mu svoja najgloblja
hrepenjenja. Izroči mu svoje čakanje.

S r e d a ,  1 6 .  d e c e m b e r

Kako preživljaš letošnji advent? Kaj zate pomeni, da pričakuješ božič? Kako se
pripravljaš nanj?

Č e t r t e k ,  1 7 .  d e c e m b e r



Psalm 27Z Bogom brez bojazni

1 Davidov.

  Gospod je moja luč in moja rešitev,

 koga bi se moral bati?

  Gospod je varuh mojega življenja,

 pred kom bi moral trepetati?

2 Ko se mi hudobneži bližajo,

 da bi mi meso požrli,

  se moji nasprotniki in sovražniki

 spotaknejo in padejo.

3 Tudi če se vsa vojska utabori proti meni,

  se srce ne bo balo.

  Tudi če proti meni izbruhne vojna,

 bom še vedno zaupal.

4 Le eno prosim Gospoda,

 to bi rad dosegel:

  da bi prebival v Gospodovi hiši

 vse dni svojega življenja,

  da bi gledal Gospodovo milino

 in ga iskal v njegovem svetišču.

5 Kajti on mi daje varstvo v svojem zavetju

 na dan nesreče,

  skriva me v svojem šotoru,

 dviga me na skalo.

6 Zdaj se mi ponosno dviga glava

 nad sovražniki, ki me obdajajo.

  V njegovem šotoru bom vesel daroval daritve;

 peti in igrati hočem Gospodu.



Psalm 27
7 Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,

 izkaži mi milost in mi odgovori!

8 O tebi govori moje srce: »Išči njegovo obličje!«

 Tvoje obličje, Gospod, hočem iskati.

9 Ne skrivaj svojega obličja pred mano,

 ne zavračaj v jezi svojega služabnika!

  Ti si moja pomoč, nikar me ne ravrzi,

 ne zapústi me, Bog moje rešitve.

10 Če bi me oče in mati zapustila,

 bi me Gospod vzel za svojega.

11 Úči me, Gospod, svojih potov,

 vôdi me po ravni stezi

 zaradi mojih sovražnikov.

12 Ne izročaj me volji mojih nasprotnikov,

 kajti zoper mene so vstale krive priče,

 ki besnijo od nasilja.

13 Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo

 v deželi živih.

14 Upaj v Gospoda, bodi pogumen,

 tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda.



Kaj v Psalmu 27 izveš o Bogu? Kako je lahko Bog tvoja svetilka v tem trenutku? Kako

te ta psalm opogumlja?

P e t e k ,  1 8 .  d e c e m b e r

Kako si predstavljaš nebesa? Se ti zdi, da si nanje pripravljen?

S o b o t a ,  1 9 .  d e c e m b e r



Veselje

ČETRTI TEDEN ADVENTA



Psalm 30
Zahvala po smrtni nevarnosti
1 Psalm. Pesem za posvečenje hiše. Davidov.

2 Gospod, slavil te bom, ker si me rešil

 in nisi pustil, da bi se moji sovražniki veselili nad mano.

3 Gospod, moj Bog, k tebi sem klical

 in si me ozdravil.

4 Gospod, iz podzemlja si potegnil mojo dušo,

 oživil si me, zato se nisem z drugimi pogreznil v jamo.

5 Pojte Gospodu, njegovi zvesti,

 slavite spomin njegove svetosti!

6 Kajti njegova jeza traja le trenutek,

 njegova dobrohotnost vse življenje;

  zvečer se naseli jokanje,

 proti jutru pa pride vriskanje.

7 Jaz pa sem rekel v svojem zadovoljstvu:

 »Ne bom omahnil na veke.«

8 Gospod, v svoji dobrohotnosti

 si me postavil kot trdno goro;

  ko si skril svoje obličje,

 me je obdala groza.

9 K tebi, Gospod, kličem,

 svojega Gospoda prosim milosti:

10 »Kakšna bo korist od moje krvi, le bo prelita,

 od mojega trohnenja v grobu?

  Mar te bo moj prah mogel slaviti,

 mar bo mogel oznanjati tvojo zvestobo?

11 Poslušaj, Gospod, izkaži mi milost,

 Gospod, pomočnik mi bodi!«

12 Moje žalovanje si spremenil v rajanje,

 strgal si mi raševnik in me opasal z veseljem,

13 da ti bo moja duša prepevala in ne bo molčala.

 Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.



Opaziš, da Bog deluje v tvojem življenju? Kdaj? Kako ti je pomagal v stiski?

P o n e d e l j e k ,  2 1 .  d e c e m b e r

Kako ti slaviš Boga? Zakaj ga slaviš? Kako se v tem slavljenju odraža tvoja izkušnja
Boga? Psalmist opisuje, da je Bog žalovanje spremenil v rajanje. Je tvoj današnji dan

bližje rajanju ali žalovanju?

T o r e k ,  2 2 .  d e c e m b e r



Psalm 145Hvalnica Gospodu Kralju
1 Hvalnica. Davidova.

  Moj Bog in moj Kralj, hočem te poveličevati,

 slaviti tvoje ime na vekov veke.

2 Vsak dan ti bom prepeval slavo, 

  hvalil bom tvoje ime na vekov veke.

3 Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,

 njegova veličina je nedoumljiva.

4 Rod za rodom bo slavil tvoja dela,

 tvoja mogočna dela bodo oznanjali.

5 O sijaju slave tvojega veličastva,

 o tvojih čudežih bom razmišljal.

6 O moči tvojih veličastnih del bodo govorili

 in jaz bom pripovedoval o tvojih velikih dejanjih.

7 Spomin na tvojo veliko dobroto bojo obujali,

 zaradi tvoje pravičnosti bodo vriskali.

8 Gospod je milostljiv in usmiljen,

 počasen v jezi in velik v dobroti.

9 Gospod je dober vsakomur,

 usmiljen je z vsemi svojimi deli.

10 Gospod, hvalila te bodo vsa tvoja dela,

 tvoji zvesti te bodo slavili.



Psalm 145
11 O slavi tvojega kraljestva bodo govorili,

 o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali,

12 Človeškim sinovom naj oznanijo tvoja mogočna dela,

 in slavo tvojega veličastnega kraljestva.

13 Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,

 tvoje vladarstvo je za vse rodove.

  Gospod je zvest v vseh svojih besedah,

 dobrotljiv v vseh svojih delih.

14 Gospod podpira vse, ki padajo,

 vzdiguje vse, ki so potrti.

15 Oči vseh čakajo nate,

 ti jim daješ hrano ob pravem času;

16 odpiraš svojo roko

 in izpolniš željo vsem živim.

17 Gospod je pravičen na vseh svojih potih,

 dobrotljiv v vseh svojih delih.

18 Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo,

 vsem, ki ga kličejo v zvestobi.

19 Izpolni želje svojih častilcev,

 usliši njihovo klicanje in jih reši.

20 Gospod varuje vse, ki ga ljubijo,

 vse krivičnike pa bo ugonobil.

21 Moja usta naj pojejo Gospodovo hvalnico,

 vse meso naj slavi njegovo sveto ime

 na vekov veke.



Izberi vrstico, ki te je najbolj nagovorila. Kako lahko spremeni tvoje življenje?

S r e d a ,  2 3 .  d e c e m b e r

Še enkrat preberi 11. in 12. vrstico. Ali kdaj govoriš o slavi Božjega kraljestva, ali

oznanjaš njegova mogočna dela? Kako?

Č e t r t e k ,  24 .  d e c e m b e r



Psalm 148Hvalnica vesolja
1 Aleluja.

  Hvalite Gospoda v nebesih,

 hvalite ga na višavah.

2 Hvalite ga, vsi njegovi angeli,

 hvalite ga, vse njegove vojske.

3 Hvalite ga, sonce in luna,

 hvalite ga, svetle zvezde.

4 Hvalite ga, nebes nebesa,

 ve vode, ki ste nad nebom.

5 Naj hvalijo ime Gospodovo,

 kajti on je ukazal in so bili ustvarjeni.

6 Postavil jih je za vselej, na veke,

 dal je zakon, ki ne preide.

7 Hvalite Gospoda z zemlje,

 morske pošasti in vse globine,

8 ogenj in toča, sneg in megla,

 viharni veter, ki izpolnjuje njegovo besedo,

9 gore in vsi griči,

 sadno drevje in vse cedre,

10 zveri in vsa živina,

 laznina in krilate ptice,

11 kralji zemlje in vsa ljudstva,

 knezi in vsi vladarji na zemlji,

12 mladeniči in mladenke,

 starčki in otroci.

13 Naj hvalijo ime Gospodovo,

 kajti le njegovo ime je vzvišeno,

 njegovo veličastvo presega nebo in zemljo.

14 Dvignil je rog zmagoslavja svojemu ljudstvu.

 To je hvalnica za vse njegove zveste,

 za Izraelove sinove, za ljudstvo, ki mi je blizu.



Danes si vzemi čas za slavljenje. Veseli se v Njem! Slavi Boga zaradi vsega, kar On je,

zato, ker te ustvaril in zaradi vsega, kar dela zate. Slavi ga, ker mu lahko zaupaš vso

jezo in žalost. Slavi ga, ker upamo, da je z nami, ker se je rodil Kralj in ker upamo, da
bomo nekoč živeli v deželi živih. Slavi ga, ker je On razlog za veselje, ker nas je rešil iz
stiske, ker deluje v svetu okoli nas. Slavi ga preprosto zato, ker ga lahko slaviš. Slavi

ga s pesmijo, slavi ga z besedo, hvali ga s tišino. Samo slavi ga!

P e t e k ,  2 5 .  d e c e m b e r
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