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12.12.2021 – – 3. ADVENTNA NEDELJA 

TOLIKO, KOLIKOR MI POMAGA ŽIVETI OČETOVO LJUBEZEN  
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
 

DNEVNA MOLITEV: 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,10-18) 
 

Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« 
Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki 
nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi 
cestninarji so se prišli krstit in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj 
storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je 
ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« 
Rekel jim je: »Nikomur ne grozite in nikogar ne izsiljujte, ampak 
bodite zadovoljni s svojo plačo.« Ker pa je ljudstvo živelo v 
pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda 
on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, 
pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu 

odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Velnico ima v roki, da bo 
počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako je torej 
Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem evangelij. 
 

Na tretjo adventno nedeljo sem povabljen, da se prepoznam v cestninarju in vojaku, ki zgolj pomagata 
ohranjati sistem zla, ki ga ustvarjamo zaradi lažne »vere«, da je Bog hudoben. To je vir žalosti na svetu. Ko 
se tega zla zavemo, tedaj si šele resnično želimo osvoboditve in spreobrnjenja. Tedaj se začnemo odpirati 
veselju in ustvarjalnosti. Niti cestninar niti vojak nista obsojena, ampak povabljena, da sprejmeta Božjo 
resnico. Le tedaj lahko začneta živeti vse kar sta in imata kot priložnost za sodelovanje z ljubečim Očetom. V 
tem je tudi naša pot adventa. 
Da bi se lažje prepoznali v obeh si ju pobliže oglejmo: 
Cestninar je tisti, ki svoje življenje živi kot lastno posest, ne kot dar Boga. Ohranja pri življenju sistem 
zatiranja, ker dela za tujca in izkorišča svoje. Pri tem trpi. Zaradi stiske se je pripravljen spreobrniti.  
Ko se zavem svojih napak in napačnih odločitev, sem kakor cestninar, ki se hoče dati krstiti. Tedaj se vprašam: 
»Kaj naj storim?« Odprt sem za dobro novico (evangelij), skratka za spreobrnjenje.  
Jezus, na katerega kaže Janez, mi zastonj in kot dar vrne mojo resnico sina/hčere, brata/sestre.  Krstnik, mi s 
krstom le pomaga, da se zavem, da tega daru ne živim in da ga krvavo potrebujem. Ker se mi Jezus podari in 
spremeni moje srce, lahko tudi jaz sebe in to kar imam, živim in uporabljam toliko, kolikor mi pomaga k 
sprejemanju in podarjanju Božje ljubezni do mene in vseh.  
Vojak je poosebljenje moči smrti, podoba skrajne razčlovečenosti in protislovja vsakega človeka: da bi se 
ubranil smrti jo povzroča. Če vojak ni nasilen, ni vojak, ni več suženj svojega gospodarja. Vojak varuje denar 
ali kapital nekoga, ki hoče posedovati in obvladovati druge ljudi, da bi ubežal lastni smrti. Služi zlu. Je samo 
beg pred smrtjo, ki jo sam povzroča. Nima vere in nima Očeta. Je nihče. 
Če ne upam in ne verujem, mi Bog ne more podariti tega, kar je obljubil. Ne morem biti sin, niti brat. Ne 
morem stvari uporabljati toliko, kolikor mi pomagajo k temu, da sem brat in da delim z vami, kar smo prejeli 
od skupnega Očeta. Podarjanje je naša resnična istovetnost in resnica. To kar imam, ni moje, ampak Očetovo 
in za vse nas. Povabljen sem deliti. Povabljeni smo obnoviti krog darovanja, ki smo ga prekinili s 
posedovanjem. Povabljeni smo biti kakor Zahej. Uporabljati stvari toliko, kolikor pomagajo, da smo Očetov 
dar sebi in bližnjim. Za vedno. 
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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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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. 

 

 
13.12.2021 – TOLIKO, KOLIKOR POMAGA K CILJU 
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

In on jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.« (Mt 21, 27) 
 

Če hočem Boga ignorirati mi on to dovoljuje in molči. Spoštuje sebe in mene. Ko ne priznavam resnice, ki jo 
poznam, se upiram duhu: Božjemu in svojemu. Srcu sicer ne morem lagati, zato se zakrknem. Bog po Kristusu 
ostaja do mene usmiljen. Pomeni, da me ne obsoja. Moje dostojanstvo je v tem, da imam svobodo, da lahko 
resnico Boga in sebe tudi zavrnem. S tem uničujem svojo svobodo in svojo resnico. Iz osebe postajam 
predmet. Bog molči. A moja drama smrti je tudi Božja. S križem odgovori na moj molk in ignoriranje. Beseda 
umre, če ni slišana. Umolkne in nas s tem poziva, naj mu odgovorimo. On je naš sogovornik. Mi smo odgovor, 
ki mu ga damo. To je nas cilj: odgovoriti. Vse okoliščine in stvari so le sredstvo za to. Zato je tako pomembno, 
da jih uporabljamo toliko, kolikor nam pomagajo k resničnemu cilju: odgovoriti Bogu v svojem odnosu do 
bratov in sester. Spreobrniti se. Danes in tukaj. Vsak dan znova. 
 
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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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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14.12.2021 – CILJ NI SREDSTVO 
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli« (Mt 21, 32) 
 

Če se imam za boljšega od drugih, bolj pravičnega, bolj pobožnega, potem sem slep in v sebi ne moremo 
prepoznati zla, ki ga očitam drugim. Nimam možnosti spreobrnjenja. Janez Krstnik pa zahteva spreobrnjenje: 
da ne razmišljam več iz sebe, ampak skupaj Kristusom in skozi Božje oči. To zmorem le tedaj, ko v sebi 
prepoznam greh, ki ga očitam drugim in se nadnje povišujem. Podoba takšne prave notranje drže in 
pripravljenosti za spreobrnjenje so cestninarji in vlačuge. Oni so Jezusovi bratje in sestre, ker se spreobrnejo 
in hočejo spolnjevati Očetovo voljo. Jezus je in pije z njimi, deli jim svoje življenje sina, ki živi iz Očetove 
ljubezni. To je resnična Božja volja za slehernega izmed nas in cilj našega življenja. Na križu, zadnjem 
proizvodu našega slepega pravičniškega nasilja, nam bo dal dokončno znamenje in možnost za spreobrnjenje. 
Križ je njegov dokončni da tebi in meni. Vera je v tem, da se od lastne pravičnosti spreobrnem k Njegovi 
pravičnosti in usmiljenju, do mene in vas. Le z držo cestninarja in vlačuge ga lahko zares sprejmeva. Tedaj vse 
postaja sredstvo za dosego cilja za katerega sva ustvarjena. 
 
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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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. 

 

15.12..2021 – ODLOČITEV ZA SKROMNOST 
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

»Blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« (Lk 7, 23) 
 

Naša konkretna osebna in skupna zgodovina je prostor, kjer je Bog z nami. On iz te zgodovine dela svojo 
zgodovino občestva z nami. Mi smo njegova družina. Vse je za nas. Zato nas v prvem berilu roti: »Obrnite se 
k meni in dajte se rešiti, vsi kraji zemlje! Zakaj jaz sem Bog in nobeden drug. Pri sebi sem prisegel, iz mojih 
ust prihaja resnica, neprelomljiva beseda.« Ta beseda je Jezus Kristus, ki prihaja skromno in brez pompa in 
zunanjega blešča. Zato se nad njim se zlahka spotaknemo in ga zavrnemo. Tudi Janez Krstnik je moral sam 
presoditi in se odločiti zanj na podlagi znamenj, ki se vidijo in slišijo: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi 
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se očiščujejo, gluhi dobivajo sluh, mrtvi se obujajo, ubogim se oznanja blagovest. Bog tudi v najinem življenju 
deluje v skromnosti in s ponižnim usmiljenjem, po šibkosti oznanjene besede. Ta beseda postane Križani 
Mesija. Če sprejmem njegovo spotiko križa doživim blagor Božje in svoje resnice. Samo v Gospodu je rešenje 
in moč. Tudi današnja svetovna situacija me vabi v to resnico. 
 
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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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. 

 
16.12.2021 –  OČE, PRIZNAM, DA SI DOBER 
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
 
DNEVNA MOLITEV: 
 

»Vse ljudstvo, ki ga je slišalo, in tudi cestninarji so priznali Božjo pravičnost, kajti dali so se krstiti«           
(Lk 7, 29) 
 

Ne boj se, ker ne boš osramočena! Ne sramuj se, ker ne boš zardevala! Tvoj soprog je tvoj stvarnik, »Gospod 
nad vojskami« je njegovo ime, tvoj odkupitelj je Izraelov Sveti, »Bog vse zemlje« se imenuje. Da, kakor ženo, 
ki je zapuščena in v duhu žalostna, te Gospod pokliče… z večno ljubeznijo se te usmilim, govori Gospod, tvoj 
odkupitelj… vendar se moja milost ne umakne od tebe in moja zaveza miru se ne omaje, govori Gospod, ki 
ima s teboj usmiljenje (Iz 54,1-10). Takemu Bogu se lahko zaupamo in mu priznamo, da je dober. Ob tem 
takoj spoznamo svojo krivičnost in zmoto. Lahko odgovorimo na njegov poziv k spreobrnjenju in krstu. Na 
vse lahko gledamo skozi njegove oči in prepoznamo v svoji zgodbi Božji načrt odrešenja. Bog nam prihaja 
naproti v naši vsakdanjosti. 
 
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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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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17.12.2021 – BOG VODI ZGODOVINO 
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
 
DNEVNA MOLITEV: 

 

»Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese. Jeseju se je 
rodil David, kralj« (Mt 1,5-6) 
 

Božje delovanje poteka skozi igro zgodovine, kakršna pač je, 
odtujena in sprevržena, napolnjena s prevarami, pohotami, 
krvoskrunstvi, prostituiranji, nelojalnostjo, lažmi, prešuštvi in 
umori. Bog v Kristusu to zgodovino posvoji in jo vzame za svojo. 
Prvi niz imen Jezusovega rodovnika teče od Abrahama, ki veruje 
obljubi, in se konča z Davidom, ki mu je bil obljubljen Mesija, 
poteka skozi egiptovsko sužnost in osvoboditev iz nje, vstop v 
obljubljeno deželo in njeno osvojitev. To je zlata doba zgodovine 
Božjega ljudstva. V tej zgodbi so omenjene štiri tujke: Tamara, 
Rahaba, Ruta in Urijajeva žena. Ruta je tujka, Moabka, polna 
vesoljnega duha in zaupanja v Božjo previdnost. Urija, je bil 
Davidov poveljnik, ki ga je David poslal v smrt, ker si je poželel 
njegovo ženo (2 Sam 11-12; Ps 51). To je mračna zgodba o 
prešuštvu z umorom, izpeljanim s pretvezo, izdajo, nizkotnostjo in 
prevarami vseh vrst proti podložniku, ki je bil zvest do konca. Bogu 
vse prav pride, da nas bolj ljubi in nas vabi v konkretno sodelovanje 
z Njim sredi takšna zgodovine, kot jo sproti ustvarjamo. 
 

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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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. 

 

 
18.12.2021 – PRAVI CILJ: BOŽJE SANJE ZA NAS 
 

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 okrepi v pravih odločitvah za sodelovanje s tvojo 
ljubeznijo. Naj stvari uporabljam toliko, kolikor mi pomagajo k cilju. 
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DNEVNA MOLITEV: 
 

»Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi« (Mt 1,24) 
 

Jožef je izreden zgled pravih odločitev. Gospodova Beseda, ga je naučila, da se glede konkretnih izbir odloča 
toliko, kolikor mu pomagajo k dosegi cilja. Jožefovo spanje zaradi Besede, s katero ga nagovori Gospod, 
postane »prebujenje«, vstajenje. V spanju je prebujen iz starega, sebičnega, vase zaprtega človeka, ki ne 
zaupa Bogu in ima svoje življenje za svojo osebno lastnino, ki jo mora na vsak način obraniti pred drugimi. 
Beseda, ki jo posluša in udejanji, ne prihaja iz njegovih strahov zase, temveč od Boga. On je novi Adam, ki 
posluša Gospoda. Prebudi se iz more pradavne laži in najde pred seboj »svojo družico« in z njo samega 
Božjega Sina, svoje življenje. Jožef odpre srce in roko, da bi sprejel dar. Stori obratno kot Adam, ki je zaprl 
roko, da bi ga pograbil. Sveti Jožef, hvala ti za tvojo vero. Odpri srce tudi meni, da se bom v konkretnih izbirah 
vedno odločal po pravilu toliko, kolikor mi pomagajo k dosegi cilja. Moj cilj pa je enak tvojemu: sprejemanje 
Božjega daru, sodelovanje z njegovim ustvarjanjem in podarjanje vseoživljajoče Besede drugim. 
 
 
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. On se nenehno spominja svoje ljubezni do mene. Še posebej se zahvaljujem za njegovo ljubečo 
navzočnost v mojih strahovih, jezah, žalostih, konfliktih in vsem kar me skrbi. Še posebej mu zahvalim, 
da sem lahko danes uporabljal stvari za delitev Njegove ljubezni z bližnjimi in vadil toliko, kolikor. 

2. Izročim mu svoje današnje mrtve notranje drže, samogovore, sebičnosti, zamere, skrbi in vse 
trenutke, ko sem spregledal njegovo navzočnost. Zahvalim se mu, da me ljubi tudi v moji temi in čaka 
na moj odgovor. 

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. 

 


