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3. teden – SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE POZNATE 

 
(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 --- 
 

 
 
--- MALA ŠOLA MOLITVE ---  
 

Meditacija nam je že poznana, saj na ta način 
vsak dan molimo in premišljujemo ob Božji 
besedi. Ta teden bomo poglabljali posamezne 
dele. 
 
PRIPRAVA NA MEDITACIJO 
Prostor. Ogledam si prostor, kjer vsak dan 
molim. Kaj bi še lahko spremenil, dopolnil? 
Drža. Preden začnem, se odločim za držo v 
kateri bom molil. Pomembno je, da se odločim 
za držo, v kateri bom zdržal ves čas molitve. 
Lahko sedim, klečim, sedim na klečalni pručki, 
ležim… 
Izbira besedila. Tokrat vzamem evangeljski 
odlomek Jn 1,6-8.19-28. 

VSTOP V MEDITACIJO 
Začnem z molitvijo npr. z znamenjem križa, priklonom, prižiganjem sveče, s poljubom Biblije...Umirim s počasnim 
dihanjem in zaznavanjem vdiha in izdiha. 
Pozornost usmerim na vsakega od čutov (vid, voh, sluh, tip in okus) in opazujem, kaj čutim in sprejemam kar mi je 
dano zaznati.  
Ničesar ne pričakujem. Samo preprosto se zavedam, da sem, da bivam. 
Kako sem v resnici? Sem vesel, brezskrben? Me kaj teži? Sem umirjen, zadovoljen?  Ali pa sem tudi žalosten, 
razdvojen, zaskrbljen ali jezen. Vse to bo minilo. Ostaja to, da sem Božji sin/hči in da me Gospod ljubi. 
Svojo pozornost usmerim na Boga – zavem se Božje navzočnosti. Brez tega zavedanja bo molitev monolog. Lahko 
si predstavljam Jezusa, kako s križa naklonjeno zre name in mi želi vse dobro. Lahko prosim za pomoč Svetega 
duha, da me nauči moliti  
Ali se spomnim, kdaj sem občutil Božjo bližino, Njegov dotik?  
Prošnja Prisluhnem svoji notranjosti: kakšna je moja želja, po čem iskreno hrepenim? Jasno izrazim prošnjo, 
uresničitev le te pa prepustim Božji volji. 

SREDI MED VAMI STOJI, A VI GA NE 

POZNATE  (Jn 1,6-8.19-28) 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. 
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o 
luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, 
ampak pričeval naj bi o luči. 
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k 
njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga 
vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: 
»Jaz nisem mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga 
vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si 
prerok?« »Ne,« je odgovóril. Rekli so torej: »Kdo si, da 
bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj 
praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v 
puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel 
prerok Izaíja.« 
Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in 
mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne mesija ne Elija 
ne prerok?« Janez jim je odgovóril: »Jaz krščujem z 
vodo, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki 
pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal 
jermen na sandali.« 
To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je 
Janez krščeval. 
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JEDRO MEDITACIJE 
Počasi preberem izbrano svetopisemsko besedilo: besedo za besedo – stavek za stavkom. Ponovim. Prisluhnem, kaj 
Bog govori meni, kdo sem jaz? Kaj sam mislim o sebi, kdo sem? Ponovim lahko cel odlomek, samo del ali samo 
nekaj stavkov, ki me nagovarjajo, ki mi zazvenijo, me vznemirijo ali vzbudijo kakšna čustva, vzgibe. 
Kaj odkrivam? Kaj me nagovarja? Kaj me mogoče vznemirja? 
Lahko me nič ne gane, vendar vztrajam. 
Pogovor z Bogom 
Predstavljam si Jezusa, kako sedi ali stoji ob meni in mu naravnost povem svoje občutke, kakor si jih povesta 
zaupna prijatelja. »Gospod poglej, kaj se mi je zgodilo med molitvijo. Hudo mi je, ker ne vem…Rad bi… 
 
ZAKLJUČEK MEDITACIJE 
Za zaključek meditacije zmolim meni dragoceno molitev in se zahvalim. 
  
--- PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA ---  

 
Premislim in zapišem, kako je meditacija potekala in kaj v meni odmeva. Kaj vse to pomeni za moje 
konkretno življenje v majhnih vsakdanjih zadevah? Lahko kaj tudi narišem. 

 
 

--- KATEHEZA  ALI DUHOVNA SPODBUDA---  
 

Bog vedno pošlje človeka, ki pričuje drugim o Božji besedi, ki je naš resnični dom in resnična luč našega življenja. 
Janez je podoba prerokov in modrecev vseh časov, ki so svoje brate in sestre prebujali k luči. Vsak čas in vsak rod 
ima takšne ljudi, ki so kot svetilniki v noči. Poslani so nam, da bi po njih sprejeli vero. Pričujejo zato, da bi tudi mi 
spoznali luč življenja in zaživeli iz osebnega dialoga z Bogom. Le skrivnostni in osebni odnos z Bogom omogoča, 
da v polnosti zaživimo svojo resnico. Njegova Beseda premaga vse naše strahove in monologe, ki nas silijo v temo, 
v ugaslo in mrakobno življenje vrtenja okrog svojega popka, ki se nagiba v smrt in postaja kakor črna luknja. 
Pomembno je, da se zavedamo, da svetilniki niso luč, ampak da pričujejo o Luči. Razsvetljuje jih Očetova ljubezen 
in o tej lahko pričujejo nam, da bi tudi mi sprejeli luč življenja in bili tako ozdravljeni smrtnega strahu zase. Če bi se 
imel Janez Krstnik za luč, bi bil v najbolj temni noči. 
On dobro ve, da je samo pričevalec (v grščini se reče »mučenec«). Njegova naloga je, da se ves čas spominja 
Besede, ki jo ima v srcu in iz nje živi, jo oznanja drugim, da lahko tako Beseda oživlja  in ozdravlja strahu zase vse, 
ki jo slišijo. Janez se uči od Jezusa, učlovečene Besede Boga in to daje naprej. Janez omogoča spoznavati življenje, 
dejanja in besede Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki v mesu pokaže kdo in kako je Bog Oče. Janez Krstnik je dojel, 
kdo je Jezus, po dolgi poti, ki vodi od prvega srečanja in izpovedi svoje istovetnosti k naknadnemu srečanju z njim. 
Šele na koncu se zave, da je on, ki ga je že poznal, tisti, ki ga je od nekdaj pričakoval. Da bi poznal drugega, 
moram prej poznati samega sebe. 
K temu mu je pomagal sodni proces. Takšen proces se odvija v vsakem izmed nas, ki poslušamo Besedo: ali 
postanem njen nasprotnik ali pa pričevalec. Kliče me, da izberem med lažjo in resnico, med sužnostjo strahu in 
svobodo, med temo in lučjo, med življenjem in smrtjo. Besedo je namreč mogoče narobe razumeti ali jo zamolčati. 
Janezovo in naše pričevanje se lahko odvija le sredi procesa nasprotovanja teme luči.  
Janez se popolnoma odpre Božjemu daru, ki premaga njegov strah zase. Njegovo pričakovanje sreča 
Pričakovanega, njegova želja se dotakne Želenega. On je podoba tebe in mene, ko prepoznavava luč Besede v 
vsem stvarstvu in hkrati veva, da nisva midva luč. On doživi izpolnitev od Boga dane obljube. On je ves obrnjen k 
D(d)rugemu. Zaveda se, da ni sam svoje središče, ampak, da je njegovo središče v Bogu, ki mu obljublja sebe. Je 
iskalec, kakor ti in jaz. Najde, kar je želel in to radost svojega odkritja sporoča naprej drugim. On hodi pred nama, 
da bi se tudi tebi in meni prej ali slej odprla Resnica, da bi jo sprejela, objela in iz nje zadihala.  
Po drugi strani pa naju napadajo pričevalci neumnosti in sužnosti, da bi nazadovala in bi naju strahovi požrli 
skupaj z vsemi, ki jih doseževa. Lažni pričevalec je fanatičen in polemičen, nasilen do sebe in do drugih. Pravi 
pričevalec je spoštljiv do drugih in do sebe, zmore sprejeti nasprotovanje in zaupa Vanj, ki si je naložil zlo sveta. 
Resničen pogum, ki premaga vsak strah, vir vsega zla, je sad istovetnosti Janeza in Jezusa, pričevalca in 
izpričevanega, človeka in Besede. Vir poguma je dialog, ki ga Janez najprej sam sprejme od Jezusa in potem o 
njem pričuje. Isti proces hoče besedilo uresničiti tudi v tebi in meni, ki te besede prebirava in ponavljava. Jaz sem. 
Ne bojte se! On osvobaja vseh strahov. 
 
--- 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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