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4. teden –GLEJ, SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA 

 
(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 ---  
 
ZRENJE ali KONTEMPLACIJA 
 

Pri premišljevanju uporabljamo 
predvsem sposobnost razmišljanja. 
Drugi način spoznavanja Boga poteka 
bolj s pomočjo domišljije in ga 
imenujemo zrenje ali kontemplacija. 
Le-ta je plodovitejša za tiste, ki teže 
razmišljajo in si laže predstavljajo. Pri 

kontemplaciji sem v domišljiji navzoč pri dogodku in sodelujem v dogajanju. Za otroke televizije je ta 
način molitve verjetno lažji. Zakaj ob lepem filmu jočemo? Ali zato, ker se kos plastičnega traku vrti skozi 
projektor? Ne. Ampak zato, ker sem v domišljiji deležen dogajanja in ga podoživljam. Glavni junaki na 
nek način postanejo del mojega življenja. Nekaj podobnega je kontemplacija, v kateri želim oživiti v sebi 
prizore iz Jezusovega življenja. Navzoč sem, ko angel vstopi k Mariji in jo pozdravi. Morda sedim zraven 
ali pa sem oddaljen. Gledam angelov obraz in Marijo, ki se morda prestraši ob angelovem prihodu.  
Zakaj? Kako vidim nadangela Gabriela? Kakšen je ton njegovega glasu? Kaj izžareva? Kako se spremeni 
Marijino obličje, ko sliši Božje sporočilo? Morda začutim svetost trenutka, prijetno svetlobo, Ljubezen v 
srcu…Sledim njunemu pogovoru. Poslušam, gledam, se dotikam, voham, okušam... Kaj bi storil, če bil na 
Marijinem mestu? Bi bil začuden, bi podvomil v resničnost dogodka? Ali bi morda angela kaj vprašal? Kaj 
je Marija doživela, da je lahko izrekla svoj DA, svojo privolitev Božji volji? Lahko jo vprašam. Lahko tudi 
nadaljujem svojo kontemplativno molitev in si predstavljam, kako moč Najvišjega obsenči Marijo, kako se 
Jezus učloveči v njej. Zavedam se, da je vsako spočetje novega življenja čudež. Izrazim svojo hvaležnost in 
zahvalo, z dejanjem, z besedami, z gesto, držo… 
To je kontemplacija. Ni potrebno veliko napora, če dam svobodo svoji domišljiji. Ko podoživim dogodke 

  GLEJ, SPOČELA BOŠ IN RODILA SINA (Lk 1,26-38) 

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto 
Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, 
iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil 
k njej in rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s 
teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, 
kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, 
kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, 
in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin 
Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta 
Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu 
kraljestvu ne bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne 
spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: »Sveti Duh bo prišel 
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi 
Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja 
sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti 
mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni 
nič nemogoče.« 
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi 
po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. 
 

mailto:p.vili.lovse@gmail.com
https://jn159.wordpress.com/
https://www.facebook.com/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju/


SPLETNI MISIJON-ADVENTNE DUHOVNE VAJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU »NE BOJTE SE!«/LK 12,7/ 
 

p. dr. Viljem Lovše, DJ s sodelavci, E-pošta: p.vili.lovse@gmail.com,  
https://jn159.wordpress.com/ . https://www.facebook.com/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju/ 

 

iz Jezusovega življenja, počasi odkrivam, kako On danes živi in deluje v mojem življenju. Predstavljanje mi 
počasi omogoči, da se srečam z Gospodom. Prav osebno srečanje in izkušnja ločita kontemplacijo od 
teologije in zgodovine, ki tudi preučujeta odlomke Božje besede. Osebno spoznavanje Boga po Jezusu 
Kristusu v življenju svetopisemskih oseb je molitev zato, ker v njej ljubečega Boga osebno srečam. Ko 
bom na ta način Gospoda bolj spoznal in vzljubil, bo v meni zrasla želja, da bi bil vedno bolj z Njim. 
 
--- PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA ---  

Zapišem, kako sem molil. Kaj mi je Gospod želel dati in kako sem sodeloval? Zapišem glavne misli 
in čustva, ki so se mi med molitvijo porajala. 
 

 

--- KATEHEZA  ALI DUHOVNA SPODBUDA---  
 

Z današnjim odlomkom mi evangelist izroči v roke ključ za branje celotnega evangelija. Vsaka pripoved 
me vabi naj se veselim, ker sem poln milosti in je Gospod z menoj. On mi ponuja Besedo, ki čaka na moj 
»da«, da v moči Duha postane meso, resnična in utelešena sredi sedanjega življenja. To kar se je zgodilo 
Mariji, naj bi se uresničilo tudi v mojem življenju. Dejansko postajam po besedi, ki jih dam prostor in čas v 
sedanjosti, ki ji verjamem in ji dovolim, da postane resničnost. Cilj stvarstva in s tem tudi moj in tvoj cilj je 
ta, da sprejmeva in rodiva Besedo, da postaneva Božji dom. Bog je že najin dom, če hočeva in sprejmeva. 
Podarja nama življenje, da bi tudi midva postala njegovo prebivališče. Zjutraj, opoldne in zvečer zvonovi 
oznanjajo največkrat ponavljano resnico: Bog je postal človek. Ljubimo ga lahko le tako, da ljubimo 
bližnje in sebe. Kar storimo človeku, smo storili Bogu. Če mu zaupam in privolim v sogovorništvo in 
sodelovanje z Njim potem se tudi v mojem življenju uresničuje Božje življenje. Postajam sin/hči Očeta, 
postajam brat/sestra drugim. 
Moj »da« Božji ponudbi, njegovi obljubi, premaga vsak strah, ki me vsak dan hoče oropati tega, kar sem 
za Boga, v njem in zaradi njega zase in za druge. Z mojim »da« se uteleša v svetu Očetova ljubezen in 
uresničuje moja/naša resnična istovetnost sinov in hčera. V tem je večno življenje, ki premaga vsako zlo. 
Danes in tukaj. Zato pravi Jezus: »Ne bojte se!« 
Bog v Mariji pokaže, da že vso večnost išče srečanja s teboj in z menoj. Želi se poročiti z menoj. S svoje 
strani je naredil vse. Sedaj čaka na moj odgovor. Hrepeni in stori vse, da bi tudi jaz privolil in začel 
sodelovati pri večnem življenju v ljubezni: vi v meni in jaz v vas, vsi eno; enost v različnosti; povezanost v 
svobodi; ljubezen v resnici. 
Vsak občutek strahu in posledične zlagane misli, ki me hočejo zapreti vase in potopiti, so priložnost, da 
se z enim samim zamahom kril postavim na stran Boga in mu dam besedo v svojem srcu. Marijo je bilo 
strah. Njen odziv pa je bil: Gospod, ti veš kaj delaš. Naj se mi zgodi tako, kot si ti rekel. Ne kot mi govori 
moj strah in moje omejeno razmišljanje in vnaprejšnja pričakovanja. Gospod komaj čaka, da zasliši tudi 
moj »da« in »zgodi se«. Zaradi tega, me vabi: »Ne boj se!« 
Bog sprejme nevarnost moje/naše zavrnitve. Kako neskončno pa je vesel, ko dočaka naš odgovor in lahko 
tako kakor Mariji vzklikne: »Veseli se!« »Ne boj se!« »Jaz sem s teboj!« »V meni si!« Zanj, ki vsakega 
posebej ljubi je največje veselje, ko dočaka naš odgovor in sodelovanje. Takrat vsi strahovi izgubijo svojo 
moč in nam ne morejo več krasti sedanjosti. Ko Njemu dovolim, da je moje središče se uresniči moja 
človeškost, ki je občestvo z Bogom in vsemi, ki jih Bog ustvarja in podarja. Ljubezen je ljubljena: nas ̌la je 
dom, kamor se bo naselila, in tako moja hiša ne bo več pusta. Ljubezen premaga ves strah, le dovoliti ji 
moram in privoliti v sodelovanje z njo. Božja ljubeča strast do vsakega izmed nas je tako močna, da 
premaga smrt in s tem tudi vsako podlago za strah. Prav sredi strahu lahko postajam kakor Marija: 
sprejmem Božjo ljubezensko ponudbo, v svojem telesu dam meso njegovi večni Besedi in postajam 
sin/hči v Sinu, brat/sestra vsem, ki jih Oče ljubi. 
 
--- 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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