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19.12.2021 – 4. ADVENTNA NEDELJA 

VZEMI, GOSPOD IN SPREJMI  
 
JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo navzočnost v meni in vseh in v vsem. 

 
DNEVNA MOLITEV: 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-45) 
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v mesto na 
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je 
Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v 
njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila 
in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega 
telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, 
ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem 
telesu od veselja zganílo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, 
kar ji je povedal Gospod!« 
 

Bog je nenehno navzoč. Nenehno nas obiskuje. V tem je popolnoma 
svoboden. Po Mariji nam je pokazal prav to resnico. Ko prepoznamo 
njegov obisk in njegovo navzočnost je Božji cilj dosežen. Ljubezen 
lahko končno dobi naš svoboden odgovor in se tako do konca 

uresniči. V tem je skrivnost in zgodovina odrešenja, zgodovine svobodnega sodelovanja z Ljubeznijo.  

Ignacij Lojolski je to skrivnostno radost odgovora na Neskončni dar srečanja zajel v molitev:  

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, 
karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem 
popolnoma po svoji sveti volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. 

Ženin (Bog) in nevesta (mi) se končno srečamo. Izpolnitev hrepenenja. Gospodov obisk osmišlja mojo osebno 
in našo skupno zgodovino. Njegova obljuba si končno lahko odpočije v izpolnitvi. Stara (Elizabeta) in nova 
zaveza (Marija) se pozdravita. Marija ob Elizabeti dojame veličino in dragocenost izpolnjene obljube. Bog nas 
je obiskal in je z nami. Marija, ki veruje, zato prepozna v Elizabeti Božje znamenje. Stara zaveza nam omogoča 
dojeti, kar nam je Bog svobodno podaril v Jezusu. Če ne verujem, ne morem sprejeti Božjega daru. Znamenja 
mi nič ne pomagajo, ker jih ne dojemam. Ker Božji dar smatram za nemogočega, si ga ne želim in ga ne ljubim. 
To je trpljenje Božje neljubljene ljubezni, ki je nihče zares ne želi. To je tudi naše trpljenje, ker se posledično 
doživljamo kot praznina, strah, suženj, ki spočne nič.  
Sorodnici nam pokažeta, da smo, Bog in ljudje, sorodniki. Vzajemno svobodno sprejemanje in svobodno 
podarjanje je vir našega veselja. Cilj Božje in človekove zgodovine je uresničen. On je z nami v naših največjih 
globinah srca. Skušnjava v skrito kamrico ne more, ker je tam Bog z nami. Skušnjavec sicer počne vse, da bi 
nas zadržal zunaj srca. Po mislih in občutkih nas odvrača, da se ne zavedamo niti sebe, niti Boga. Hudičev 
uspeh je, da na Boga, ne gledamo kot nesebičnega in ljubečega Očeta, ampak tako, da ga čim prej in za čim 
dlje časa, pozabimo. S tem se odrečemo svojemu viru in cilju. S tem strah, praznina in smrt zlahka zavladata 
naši svobodi, volji, razumu in spominu. V nasprotnem primeru pa: če se nenehno spominjamo Gospoda, 
vstopamo v svoj pravi jaz, ki je svobodno ljubeč, pogumen in ustvarjalen. Z Marijo verujemo v izpolnitev 
Gospodove obljube in jo tudi živimo. Na tak način On danes živi v meni, ki ga poslušam. Če sprejmem Božjo 
besedo me sovražnik s pozabo ne more oropati niti vere niti ljubezni, ki je svobodna, pogumna, ustvarjalna, 
vesela in ponižna hkrati. Postajam oče in mati tistega, ki ga svobodno poslušam. Blagor nam, ki hote in 
svobodno poslušamo in hote uresničujemo Jezusovo besedo. 
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VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

20.12.2021 – NJEGOV »DA«, ČAKA NA MOJ »DA« 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo navzočnost v meni in vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30). 
 

Te besede veljajo tudi zate in zame, za vsakega vernika. Kar je bilo dano njej, je dano tudi vsakomur in vsem. 
Naš cilj je, da Bogu izrečemo svoj »da«, da sprejmemo in rodimo Besedo. Bog je našel dom, mi pa tudi. Bog 
postane človek, krhek in ranljiv v telesu. »Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela 
in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni: Z nami je Gospod.« (Iz 7,14) Po tem je Bog hrepenel 
vso večnost. Ženin končno najde nevesto. Marija objeme njega, ki nas dela ljudi. Nesebična Božja ljubezen je 
ljubljena. Božja ljubezen in strast do nas je močnejša od smrti. Bog se nam sam podari kot sin in naša polna 
prihodnost. Mojzesovo hrepenenje je uslišano. Milost, ki napolnjuje Marijo je ta, da bo spočela, rodila, objela 
in klicala po imenu Boga.  
»Jezus« je Ime: je Božja milost in Božje odrešenje, je Bog, ki je za nas milost in odrešenje! Rodovi iščejo to 
obličje in ga končno lahko kličemo po imenu. Ponavljam njegovo ime in dovolim, da zajame vse trenutke 
današnjega in vsakega dne. On je moj dom in jaz njegov. V Njem smo in on v nas. Skrivnost Božiča, našega 
življenja in vere. Slavim Ga in se mu zahvaljujem za lepoto = svobodo, ki ljubi, v katero sem povabljen. Hrepeni 
po mojem »da«. On je vir in omogoča, da so moja volja, spomin in razum svobodni. Kristus nas je osvobodil 
za svobodo. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti (Gal 5,1). 

 

VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 
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21.12.2021 – IZROČAM SE NJEMU, KI SE MI IZROČA 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo navzočnost v meni in vseh in v vsem. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

»In je na ves glas vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!'« 
(Lk 1,42) 
 

Elizabetino ime pomeni »Bog je moja sreča, moje obilje.« Elizabeta izraža svoje veliko veselje tako, da 
blagoslavlja. Zaveda se velikega daru, ki ga je deležna. Bog je tisti, na katerega lahko prisega.  Predvsem 
blagoslovi Marijo, žensko, naznanjeno v Jaéli in Juditi (prim. Sod 5,24 sl.; Jdt 13,18), ki sta uničili in premagali 
sovražnika. Marija s svojo poslušnostjo Besedi uniči in premaga starega sovražnika, ki nam jemlje svobod in 
nas zasužnjuje, zastruplja pamet, voljo in spomine. In Elizabeta nato blagoslovi sad njenega telesa, Jezusa, vir 
vsakršnega blagoslova in ljubezni, ki svobodno ljubi = podarja samo sebe. Marija je skrinja zaveze. Nosi sad 
Evinega zaroda, ki bo prežal na glavo kače (1 Mz 3,15). V Jezusu vse stvarstvo spet postane blagoslov in 
življenje v ljubeči svobodi. On premaga hudega duha, ki je povzročil Evina padec v prekletstvo sužnjevanja 
strahu zase in begu pred smrtjo. Božja obljuba Izraelu je izpolnjena. Sterilnost stare zaveze je ozdravljena. 
Tudi moja ujetost v sebični jaz, ki ga je strah zase, je ozdravljena. Zato lahko odgovorim z Ignacijevo izročitvijo 
sebe Njemu, ki se vsakemu izmed nas ves in popolnoma izroči. Oni se mi izroča in mi pravi: »Vzemi me in me 
sprejmi.« Jaz mu odgovarjam. »Vzemi, Gospod, in sprejmi, mojo svobodo, spomin, razum, voljo in vse, ker je 
vse tvoje.« Sem blagoslovljen in zato lahko blagoslavljam, brezpogojno ljubljen, zato lahko osvobajam. 
 
VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

22.12.2021 – NEMOGOČE JE MOGOČE 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo navzočnost v meni in vseh in v vsem. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto.« (Lk 1,49) 
 

Odrešenje je že dano in podarjeno. Njegova Ljubezen je že osvobodila ujetosti v laž strahu zase in lažne 
gotovosti. Marijina hvalnica je odziv tistih, ki Božje odrešenje doživljamo danes in se ga učimo svobodno 
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sprejemati. Bog je Mariji daroval samega sebe. To je največ, kar je lahko storil. On je Vsemogočen v nesebični 
ljubezni. On je vir naše svobode. On zmore nemogoče, ker mu ni nič nemogoče. Zaradi tega njegovega 
delovanja je »njegovo ime sveto«: njegova svetost, njegova popolna plemenitost se kaže na zemlji. Njegovo 
ime je zdaj »posvečeno tako na nebu kot na zemlji«, priznan in slavljen je med ljudmi tako, kot se spodobi. 
Bog posvečuje svoje ime na zemlji tako, da se razkriva in daruje nam krhkim ljudem, ujetim v svoje strahove 
in omejenosti. S tem osvobaja naš razum, voljo in spomin za ljubezen v svobodi. Tako se izpolni prva prošnja, 
katero nas je Jezus naučil v svoji molitvi Očenaš. Na ta dar sva povabljena odgovoriti z Ignacijevo molitvijo: 
Vzemi, Gospod, in sprejmi… 
 
VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

23.12.2021 – BOG JE SVOBODNI DAR 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo popolno podaritev in izročitev samega sebe slehernemu izmed nas. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

»Kaj neki bo ta otrok? Gospodova roka je bila namreč z njim.« (Lk 1,66) 
 

Potem, ko Zaharija sprejme Boga, kot dar, ko o svoji prihodnosti izreče »Janez je njegovo ime«, se vsi čudijo, 
njemu pa se takoj razvežeta usta in jezik, in spet lahko govori in slavi Boga. Janez pomeni »Božji dar, Božja 
milost in Božja ljubezen«. Božja nesebična ljubezen, ki mi daje milost vsega, je moja resnica in naša narava: 
smo njegov dar ljubezni. Prvi Božji dar meni sem jaz sam; zadnji dar je on osebno, on, ki v svoji ljubezni 
postane jaz bolj, kot sem jaz sam. Velika skrivnost mojega imena bo popolnoma razodeta šele na koncu, ob 
poroki z Bogom. Tedaj bo vsakdo dobil tisto ime, ki ga ni nihče predpostavljal: samega Boga, ki se daruje in 
identificira s teboj in menoj v Kristusu. Z nama se poveže v eno meso. Združena sva. Vsak izmed nas je najprej 
Božji dar, čeprav ga rodita konkretna mati in oče. Bog se spomni (Zaharija) svojega očetovstva (Abíja) in izpolni 
svojo prisego (Elizabeta). Preprosta imena nam govorijo o bistvenih značilnostih naše najčudovitejše 
judovsko-krščanske vere. Lepšega dojemanja Boga, sveta in njegovega smisla, si ne bi mogel nihče izmisliti. 
Naša vera je najlepša in najbolj človeška. Gospodova roka je namreč z nami, ki smo njegovi sinovi in hčere, 
bratje in sestre, družinski člani. Cilj našega življenja je, da ta dar svobodno in hvaležno sprejemamo, to 
postajamo in se tako uresničimo. V zahvalo zmolim: Vzemi, Gospod, in sprejmi… 
 
VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
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moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 

24.12.2021 – POT MIRU IN SVOBODE 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo popolno podaritev in izročitev samega sebe slehernemu izmed nas. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

»Da razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru.« (Lk 1,79) 
 

In mir ti bom naklonil pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod sezidal hišo (2 Sam 
7,14-16). Našo zgodovino smo povabljeni brati z Božjimi očmi, z očmi vere in v skladu z Božjo obljubo. Na 
podlagi zahvale za preteklost. Simeonova hvalnica napoveduje prihodnost, ki jo živimo v sedanjosti. Bog nas 
skrivoma obiskuje in uresničuje svoj načrt ljubezni, ki osvobaja. On je materinsko in maternično nesebično 
ljubeč. Zastonjski in usmiljen. Danes in tukaj. Sprejemamo njegov dar in mu odgovarjamo z ljubeznijo na 
ljubezen: »Vzemi, Gospod in sprejmi, vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo. Vse si mi 
podari ti. Vse je tvoje…« Tvoje sonce se kaže nam, ki sedimo v temi in smrtni senci, ker še vedno verjamemo 
lažem sovražnika človeške narave in smo njegovi ujetniki. Današnja pandemija, in vse zarote okrog nje, so 
očiten dokaz tega. Doživljamo zapor teme in smrtno grozo. Če se ti pustimo razsvetliti, postanemo tudi mi 
luč. Tvoja luč naravnava naše noge na pot miru in svobode, ki sta nam bila prej neznana. Če Jezusove poti 
miru ne poznam, sem kakor razburkano morje polno blata. Hvala ti, Jezus, ker me vsak dan znova in vsak 
advent znova vabiš na tvojo pot miru in svobode. Ti si premagal vse zlo tako, da si ga sprejel in nikomur vrnil. 
Tvoja ljubezen zmaga = osvobaja takrat, ko navidezno izgubi. Zlo v resnici izgubi takrat, ko navidezno zmaga. 
Hvaležen sem ti in se ti znova izročam: »Vzemi, Gospod, in sprejmi…« 
 
VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 
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25.12.2021 – BOŽIČ SE DOGAJA PO VERI V BESEDO 
 

JUTRANJI PRAVI NAMEN:  
Gospod, hvala ti za nov dan v katerem me vabiš, da prepoznavam tvojo ljubečo navzočnost v vseh odnosih, 
delu in dogodkih in vseh stvareh. Naj me tvoj Sveti Duh nauči s popolno podaritvijo samega sebe odgovarjati 
na tvojo ljubečo popolno podaritev in izročitev samega sebe slehernemu izmed nas. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
 

»Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar 
v prevodu pomeni Bog z nami.« (Mt 1,23) 
 

Povabljena sva vstopiti v Božjo zgodovino ljubezni, ki osvobaja. On je vstopil 
v našo zgodovino zato, da bi nam omogočil vstopiti v njegovo, da bi tudi mi 
svojo zgodbo odkrili znotraj njegove zgodovine.  
Kristus je sam Božji Sin, spočet po delovanju Svetega Duha in rojen iz device 
Marije. Je že prišel in samo čaka, da smo ga pripravljeni svobodno sprejeti. 
Dar nam je že dan. Čaka na moj svobodni odgovor. 
Jožef je pravzor verujočega. Kakor on, tudi midva postaneva Jezusova krvna 
sorodnika tedaj, ko privoliva in sprejmeva dar, ki ga Bog daje po Mariji. 

Ustvarjena sva za nekaj, kar je neskončno večje od nas, v kar dvomimo in se nam upira. Bog odpira to našo 
zaprtost, slepoto in samovsrkano ranjenost.  
Po veri v Jezusa, Očetovo Besedo, postajava tudi ti in jaz sorodnika z Bogom. Po Besedi sprejemava Njega, ki 
nas naredi za sinove in hčere. Vse pa je odvisno od naše odgovornosti in sposobnosti, da Božjo besedo 
poslušamo, sprejmemo in ji svobodno odgovorimo.  
Bog nam v sinu zagotavlja svojo neprelomljivo večno zvestobo in dobroto. Z učlovečenjem sprejme tudi našo 
smrt in nas prav v smrti počaka. Zaradi tega je na ikonah rojstva prikazan položen v grob in s povoji. Tega 
njegovega znamenja si ne želimo, a Bog nam ga želi dati. On postane Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Podari 
nam samega sebe. Jezus je »Bog, ki rešuje«, ker je »Bog z nami«. Rešuje nas v smrti in iz smrti. Reši nas za 
življenje in v nas prebuja življenje.  On je Bog za nas, ni zase. In če je Bog z nami, kdo bo zoper nas? »Z« 
pomeni odnos, intimnost, povezanost, tolažbo, moč, izmenjavo. On je vedno z nami, v naši družbi (28,20), 
dokler ne bomo tudi mi vedno v Jezusovi družbi (prim. 1 Tes 4,17). Z njim, Sinom, smo končno to kar smo v 
resnici.  
Kakor je Bog čakal na Jožefovo privolitev, da je dal Jezusu ime, tako čaka tudi na mojo privolitev. Ko privolim 
je z menoj in me rešuje samote nebivanja in smrti sredi sedanjosti. Evropska birokracija je z zanikanjem Božiča 
in Kristusa jasno stopila na stran kulture smrti, ki zanika svojo preteklost, sedanjost in prihodnost. Sili nas v 
suženjstvo in izumrtje. Ni nam treba verjeti njihovi praznini in zasužnjenosti. Povabljen sem, da tako kot Jožef 
poslušam in uresničujem Njegovo besedo, ki osvobaja iluzij in utvar smrti. V tem je skrivnost Božiča, ki se 
dogaja danes in tukaj tudi zame. Vesel Božič. 
 

VEČERNA ZAHVALA: 
Zavem se, da sem v Bogu in on v meni. Prosim Duha za dar zahvaljevanja in sogovorništva z Bogom v vsem. 

1. Zahvaljujem se za vse čudeže, ki jih je Bog danes delal v meni, zame, po meni in po drugih vame in 
zanje. Zahvaljujem se mu za svojo svobodo in mu jo izročam, ker je njegov dar. Zahvaljujem se mu za 
moj razum in mu ga izročam, da bom sodeloval z njegovo ljubeznijo. Zahvaljujem se za svojo voljo in 
mu jo izročam, da bi hotel skupaj z Njegovo. Zahvaljujem se mu za svoj spomin, da bi se spominjal 
njegove ljubezni do mene in vseh. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Zahvalim se mu, da me 
ljubi tudi v moji temi. 

3. Skupaj z njim se ozrem na jutrišnji dan in sklenem kako bi ga rad preživel v njegovi družbi in ga 
prepoznaval v vsem, kar mi bo jutri dano živeti. 

 


