
2. adventna nedelja 
 
Advent je čas veselega pričakovanja. Kristus je na poti k nam. 
Prihaja, da bi resnično zaživeli. On je sodnik sveta in hkrati tudi rešenik vsega človeštva. Zato 
ga zaupno prosimo, da se nas usmili: 
Gospod Jezus Kristus, ti si radost in luč vseh, ki vate verujejo. Gospod, usmili se. 
Odpiraš gluhim ušesa, rešuješ obupane iz teme in prinašaš blagovest ubogim. Kristus, usmili 
se. 
Prišel boš v slavi in nas privedel v svojo čudovito luč. Gospod, usmili se. 
 
Zahvaljujemo se ti Bog, naš Oče. Po tvoji dobroti prejemamo svetlobo dneva 
in nevidno luč naše vere. Ko je bil cǎs dopolnjen, pa si nam poslal Kristusa, svojega Sina. On je 
Davidova korenina in rod, blesč̌eča jutranja zvezda, ki nikoli ne zaide. 
Na njegovem obličju se nam razodeva sijaj tvojega veličastva. Ko bo prišel v slavi, 
nas bo sodil v pravičnosti in usmiljenju in privedel domov v tvoje kraljestvo luči in rešitve. Zato te 
hvalimo in slavímo, zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 
Izaija 11,1-10 
 
Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. Na njem bo počival 
GOSPODOV duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu 
GOSPODOVEGA. Navdihoval ga bo s strahom GOSPODOVIM, da ne bo sodil po videzu svojih 
oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v 
deželi. Udarjal bo deželo s šibo svojih ust, z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnika. 
Pravičnost bo pas njegovih ledij, zvestoba bo pas njegovih kolkov. Volk bo prebival z 
jagnjetomin panter bo ležal s kozličem.Teliček in levič se bosta skupaj redila, majhen deček ju 
bo poganjal. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj ležali in lev bo 
jedel slamo kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo in odstavljeni bo iztezal svojo 
roko v modrasjo odprtino. Ne bodo škodovali ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo 
polna GOSPODOVEGA spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino. Tisti dan bo Jesejeva 
korenina stala kot znamenje za ljudstva, njo bodo iskali narodi in njeno bivališče bo slavno. 
 
 
Evangelij po Mateju 3,1-12: 
 
Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, 
kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: 
Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Janez je nosil 
obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. 
Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. 
Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k 
njegovemu krstu precéj farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, 
kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da 
lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh 
kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, 
ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; 
toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On 
vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito 
bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« 
 
Vpras ̌anja 
 
Kaj me v tem besedilu najbolj nagovori? Kaj je zame glavna izpoved tega besedila? 
Česa ne razumem? Kaj to, kar smo slišali, pomeni za nasě življenje? – Kaj bi lahko storil(a)? 



 
Pros ̌nje 
 Pridi, Gospod Jezus! 
Pridi k vsem, ki so izmučeni in potrti, ki ne verujejo več v tvojo in našo ljubezen.  
Pridi k vsem, ki jih teži breme odgovornosti, ki nimajo več časa zase in za svoje družine.  
Pridi k vsem, ki so osameli in brez veselja, ki nimajo več človeka, s katerim bi delili svoja 
vprašanja.  
Pridi k vsem, ki so zǎlostni in obupani, ki išcějo tolažbo in je ne najdejo.  
Pridi k vsem, ki živijo v nemirnih področjih tega sveta, ki trpijo zaradi vojne in terorizma, ki so 
lačni, zmrzujejo ali nimajo bivališča.  
Pridi k nam vsem, da te bomo hvalili in slavili.  
 
Oc ̌e nas ̌
 
Božji blagoslov 
 
Blagoslovi, Gospod, svoje ljudstvo, ki pričakuje darove tvojega usmiljenja. Kar po tvojem 
navdihu želi, naj tudi od tebe prejme. Po Kristusu, našem Gospodu.  
To naj nam podeli vsemogočni Bog, Ocě in Sin in Sveti Duh. Amen. 
 
Hvaljen Jezus. Vekomaj. Amen. 


