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2. teden – IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA 

 
(Glej splošna navodila ali navodila 1.tedna. Ne pozabi pisati duhovni dnevnik.)  
 
--- POSLUŠANJE VIDEO NAGOVORA ---   
 

Video in druge vsebine lahko najdeš na https://jn159.wordpress.com/  in  
https://www.facebook.com/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju/ 
 

 
Vsak dan si vzemi vsaj 20 minut časa za: 
 

--- MOLITEV OB SVETOPISEMSKEM ODLOMKU --- 

 
 
--- PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA ---  

 
Spoznanja, ugotovitve in uvide si zapiši v svoj adventni duhovni dnevnik. Zapiši tudi težave. Bog 
se ti po vsem približuje in hrepeni po tvojem odgovoru. 

 
--- MALA ŠOLA MOLITVE ---  
 

JEZUSOVA MOLITEV   
 

Molitev k Jezusu ali molitev srca predstavlja povzetek evangeljskega sporočila. Ker je posvečena po imenu 
Jezusa Kristusa in se večkrat ponavlja kot dihanje, iz naših src izžene vsako vrsto motenj in nemirnosti ter 
prinaša božanski mir. Enostavno ponavljaj te besede, nepretrgoma vsaj 7 minut (lahko si pomagaš s 
štetjem na rožnem vencu) in tudi večkrat na dan, ko imaš priložnost za to. (Čakanje v koloni, sprehod, 
kuhanje kosila ipd.)  
 

 
Izvor te molitve najdemo pri vzhodnih menihih, ki so se posvečali neprestani molitvi, da bi jih varovala 
pred slabimi mislimi. Na začetku so zbirali svetopisemske reke in jih ponavljali. Vendar je bilo to preveč 
zahtevno. Zato so postopoma prišli do stavka, ki ga je izrekel cestninar, ko se je trkal na prsi v svoji 
grešnosti in bil deležen božjega odpuščanja (Lk 18,20). Tudi Peter se je spominjal svojih solz in 
Jezusovega usmiljenega pogleda. Ob občutju greha in nemoči prosimo Gospoda, da se nas usmili, nam 
odpusti našo krivdo in nam da spodbudo za odrešeno življenje. Nič ni izgubljeno. Solze zaradi grehov so 
kot živa voda, ki spreminja našo notranjo puščavo v živi vrt, pravi sveti Gregor iz Nareka.  
Posebno živo je ta molitev opisana v knjižici Pripoved ruskega romarja. Bolj izčrpno razlago lahko najdete 
na spletni strani: http://kud-logos.si/2011/moc-imena/. 
(Jezusova molitev je najpomembnejša molitev vsakega pravoslavnega kristjana.) 

IZRAVNAJMO STEZE ZA GOSPODA  (Mr 1,1-8) 
 

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri 
preroku Izaíju: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo 
pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze!« 
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v 
odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi 
Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. 
Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je 
kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz 
nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih 
sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« 
 

»Gospod, Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se mene grešnice /grešnika.« 
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--- KATEHEZA  ALI DUHOVNA SPODBUDA---  
 

Današnji odlomek je zelo zgoščen in nam je malo bolj jasen šele na koncu evangelija. V naslovu nam 
pokaže kdo je Bog v odnosu do nas. Takoj nato doda kakšni naj bi bili mi v odnosu do njega. Oboje 
naredi z mogočno sintezo starozaveznega razodetja, dveh glavnih preroških tokov, poosebljenih v Janezu 
Krstniku. S tem povzame tudi pot, ki jo je poklican prehoditi tudi vsak izmed nas, če hoče sprejeti Njega, 
ki prihaja, k tebi in k meni, k vsakomur. 
Bog je v vsakega izmed nas položil hrepenenje in pričakovanje tega, kar je obljubil. Če svojega srca 
nočem odpreti tem hrepenenjem, ne bom nikdar dojel Kristusove skrivnosti. Vemo, da smo zaradi 
strahov, ki jim verjamemo, zelo počasni pri sprejemanju resnice o Bogu in sebi. Bog je potreboval dve 
tisočletji, da so Izraelci dojeli dve temeljni resnici, ki veljajo tudi za vsakega izmed nas. Prva: jaz in ti 
hrepeniva po Bogu, ker sva ustvarjena po Božji podobi (čeprav je ne živiva) in le v njem najdeva svojo 
resničnost. Druga: Bog sam hrepeni po tem, da se nama daje. Po vseh darovih nama želi dati v dar sebe. 
To je najvišji dar, ki premaga vsak strah in ozdravi vse naše bolezni, tudi smrt. 
V vsakem strahu nam prihaja naproti Gospod. Obstajata dva pogoja, da ga sprejmemo. Prvi pogoj je žeja 
po pravičnosti. Nenehno doživljamo krivico: velik razkorak med tem, kar smo, in tistim, kar bi morali biti. 
S tem se ne smemo sprijazniti. Tega Bog noče. Svet ni podvržen sodbi in oblasti nas, ki zaradi strahu 
zase, delamo zlo in krivico. Podvržen je gospostvu Boga, ki je svet in pravičen. Sredi strahov sem vedno 
povabljen, da zavestno okrepim svojo žejo po pravičnosti (da bi živel na Božji način, ki ga je Jezus pokazal 
v svojem življenju in mi ga njegov Duh omogoča živeti). 
Drugi pogoj, da lahko sprejmemo Gospoda sredi vseh peripetij, ki nas skozi življenje plašijo in nam 
kradejo sedanji trenutek, pa je žeja po svobodi. Strah vsakega izmed nas ujame v mnoge oblike notranjih 
in zunanjih sužnosti. Vidimo dobro, a ga nismo sposobni uresničiti, ampak delamo tisto, česar nočemo. 
Slutimo srečo, a se ves čas odločamo za nesrečo. Od znotraj in zunaj čutimo ovire, da bi uresničili in 
dosegli to, za kar smo ustvarjeni. Glas strahu v nas velikokrat vpije, da je svoboda nemogoča. Prav sredi 
tega trušča, pa je še močnejši Božji glas, ki me vabi, da odprem v puščavi pot iz sužnosti v domovino 
hrepenenja. Bog je moj dom sredi vsakega strahu. Povsod drugod sem v izgnanstvu. Samo v Njem lahko 
zares bivam, kajti On je moj dom, ki mi ga v Kristusu Bog vrača. Janez je glasnik, ki me vabi, da se 
spreobrnem k Božji pravičnosti – Bog to kar reče, hkrati tudi že stori. Janez razkriva greh, ki ga delamo iz 
strahu zase in nam oznanja odpuščanje, ki ga podarja Bog iz ljubezni do nas. Janez nas opogumlja in 
pripravlja na nov izhod v svobodo. Vsak strah je priložnost, da Bogu dovolimo, da nas osvobodi in 
napolni s Kristusovo svobodo. Janez me vabi, naj dovolim, da se moje srce odpre Gospodu. To je resnični 
prerok: kaže na Jezusa, tisti, ki mi prihaja naproti vsak hip in v vsakem strahu. Janez zaradi tega lahko živi 
to kar oznanja: biva v puščavi, zunaj človeške krivičnosti in je na poti k svobodi. Ni zadovoljen s starim in 
pričakuje novo.  
Tvojo in mojo sedanjost namreč določa to, kar pričakujeva. Sredi doživljanja strahu lahko pričakujeva 
njega. V strahu doživljava, da sva domotožje po Bogu in da naju muči bolečina tega, kar še ne živiva. 
Vleče naju hrepenenje po tem, kar je bistveno. Postajava to, kar še nisva in k čemur teživa. Strah je 
enkratna priložnost, da se usmeriva k svojemu Središču, k Njemu, ki je naš dom. Popotnika sva, 
popotnika hrepenenja po Cilju, ki naju že nosi in skrivnostno privlači. 
V Kristusu se objamejo vsa naša pričakovanja in vse Božje obljube. On nas potopi v Svetem Duhu, ki je 
Božje življenje. Svojo človeškost lahko sredi strahu zaradi Njega živiva na Božji način. Ne moreva več pasti 
iz Božje ljubezni in iz Njegovega življenja. On je tu in naše sužnosti je konec. Ob Krstniku tudi midva 
lahko dozorevava za uresničevanje in utelešenje naših najglobljih pričakovanj. 
Sredi vsakega strahu je On lahko moji in tvoj glavni sogovornik. V tem je svoboda in pravičnost, trdnost 
in ustvarjalnost. On mi daje pogum, da sem sin/hči in brat/sestra. On mi daje pogum, da se soočim s 
puščavo, da spoznam svoj greh in sprejmem odpuščanje. On me odpre daru svojega Duha in me 
spreobrne, ker je močnejši od mene. 
 

--- PODELITEV DRAGOCENIH SPOZNANJ ---  
 

Povabljen/a, da svoje dragocene izkušnje in spoznanja tekom teh duhovnih vaj v vsakdanjem 
življenju, zapišeš in podeliš tudi na naši Facebook strani ali pa jih posreduješ na e-naslov: 
p.vili.lovse@gmail.com, da se medsebojno podpiramo in bogatimo. 
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