
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/ 

 

 

5. teden – BOŽIČ  
BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI 
 

 
--- 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 ---  
 

MOLITEV Z DIHANJEM 
 

Pred in po branju tega svetopisemskega 
odlomka si vzemi čas, da se umiriš v 
Bogu z ozaveščenim dihanjem. 
Enostavno spremljaj svoj globoki vdih 
skozi nosnice in izdih skozi usta. 
Ponavljaj, dihaj in se zavedaj, da te 
Gospod diha, da ti daje življenje vsak 
trenutek. Zahvaljuj se,  z vsakim 
izdihom v mislih izreci HVALA in z 
vsakim vdihom MOJ GOSPOD IN MOJ 
BOG. To molitev izvajaj pogosto in videl 
boš, da bodo božični prazniki dobili več 
Luči. 

 

--- PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA ---  
Ozri se na te trenutke molitve in si pomagaj z vprašanji: 
Se ti zdi, da je molitev potekala dobro ali ne? Zakaj?Katere misli in čustva se ti zdijo od Boga? Si dobil kakšne 
posebne navdihe ali spoznanja? Katere misli in čustva pa se ti zdijo od hudega? 

 
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. 

 

BESEDA JE MESO POSTALA IN SE NASELILA MED NAMI 
 (Jn 1,1-18 ali Jn 1,1-5.9-14) 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. 
Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo 
luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. 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. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. 
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda 
njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki 
verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In 
Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od 
Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. 
Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred 
menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je 
bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče 
videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil. 
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--- KATEHEZA  ALI DUHOVNA SPODBUDA---  
 

Edino Jezus Kristus je s svojim življenjem zares pokazal Boga: »Kdor je videl mene, je videl Očeta!« (Jn 14,9). Jezus 
je postal človek zato, da bi nam pokazal Boga. On ima vsa pooblastila, da nam pokaže nevidnega. Večna Beseda in 
Božja modrost stvarnica je postala človek v Jezusu, da bi lahko odkrili, da smo Božji sinovi in hčere. 
Zaradi tega se evangelistovo srce razpoje v himno Besedi, luči in življenju.  
Beseda je izvor vsega kar je nastalo in postane meso v Jezusu Kristusu. Beseda vsakega izmed nas loči od živali. 
Omogoča nam spoznavanje, komunikacijo, ljubezen in svobodo, delo in preobražanje. Beseda določa naše bivanje, 
um, voljo in delovanje. V dobrem ali v hudem postajamo po besedi, ki jo poslušamo. Beseda je seme, ki rodi za 
Božje otroke, če je zlagana pa za hudičeve otroke. 
Beseda povezuje dve osebi, ki sta v razmerju, odnosu in dialogu. Rodi se iz ljubezni in poraja za ljubezen. Zato je 
Bog, ki je ljubezen, tudi Beseda. Bog sam je ljubezen, svoboda, razumnost, poslušanje, sporočanje, vprašanje in 
odgovor. Bog je občestvo, odnos, dialog. Enake lastnosti ima stvarstvo, ki ga je Trojica ustvarila. 
Vse kar je prihaja v bivanje po Besedi in iz nje izvira. Beseda nosi vesolje. Zaradi tega je vsako stvarnost mogoče 
razumeti in sporočati v besedah. Beseda, ki ustvarja v človeku dobi poslušalca in sogovornika, sodelavca, ki tudi 
sam postaja po Besedi, ki ga je ustvarila. 
Beseda je od večnosti življenje vsega, kar obstaja v času. Brez besede vse pade v nič. Ločeno od Boga gre vse, kar je 
ustvaril v nič, ker ni več v odnosu. Besedo je seveda mogoče tudi spremeniti v laž in prevaro, z njo uničevati in 
zasužnjevati, škoditi in sebično posedovati, sejati strah in terorizirati. Z besedo je mogoče povzročati temo: zavrniti 
poklicanost v poslušanje in osebno odgovarjanje (sogovorništvo in sodelovanje) ljubečemu Očetu. A tem luči ne 
more zgrabiti, niti sprejeti niti izničiti. Če jo poskuša, je sama razsvetljena. Strah v nas hoče povzročiti prav to: da 
lažni besedi dovolimo, da iz nas dela nič v sedanjem trenutku. 
A Bog Oče je naš edini Stvarnik. Ni počela dobrega in zla. Dobro in zlo nista v stvarstvu, ampak v 
poslušanju/odgovoru, ki ga jaz/ti dam ali ne dam Besedi, ki me ustvarja.  
Beseda vse oživlja in je življenje vsega kar je. Ne gre zgolj za biološko življenje, ki se s smrtjo konča. Življenje je Bog, 
ki nam daje bivanje. Biološka smrt je narejena z našimi rokami. Povzročijo jo naši strahovi in zmote. Ker v strahu 
verjamemo hudiču, njegova lažniva usta ubijajo našo dušo. Če poslušam Besedo imam življenje, če poslušam laži 
strahov, umiram in izginjam. Ko poslušam Boga sem v občestvu z njim in deležen njegovega življenja. Beseda je vir 
moje/naše ljubezni in življenja. 
Vsi si želimo življenje. Vendar se ga ne dobi z grabljenjem in posedovanjem. Mogoče ga je le sprejeti kot dar, ki ga 
Oče daje slehernemu. Če vzamem življenje za svojo last ga iztrgam iz občestva z Očetom, ga odrežem iz ljubezni, 
ga ločimo od izvira in zato izgubim svojo sinovsko istovetnost. Ostanem v temi. Luč omogoča telesno življenje. 
Notranja luč Besede omogoča duhovno življenje in daje smisel telesnemu življenju. 
Če nisem v dialogu z Bogom, če ne odgovarjam na dar, če svobodno ne poslušam in ne odgovarjam, izgubljam 
življenje, ki ni nekaj samodejnega.  Življenje je luč in vir vsakega izmed nas. Zato nam Jezus na vse naše strahove 
odgovarja: »Jaz sem luč sveta: kdor hodi za menoj, ne hodi v temi, ampak bo imel luč življenja.« 
Vsaka religija je želja po življenju in luči. Skuša odkriti Božansko luč v nas z razsvetljenjem. Po krščansko 
razsvetljenje ni askeza ali tehnike, ampak poslušanje in sinovski odgovor Očetovi besedi. Razsvetljenje je osebni in 
zaupljiv dialog z Očetom po Sinovem življenju, ki je dano tudi nam. 
V Besedi, ki je obrnjena k Očetu, vsak od nas lahko najde svojo domovino, dom: samega Očeta. Bog nas je ustvaril 
brez nas, toda sinovi in hčere lahko postanemo le s svojo svobodno privolitvijo. Če sprejmemo in poslušamo 
učlovečeno Besedo, Jezus Kristusa, tudi mi lahko postajamo Božji otroci. On je postal človek zato, ker se ljubitelj 
hoče popolnoma združiti s tistim, ki ga ljubi. On nam zato lahko predstavi Očeta, ker je Sin. Če se mu pridružimo 
sprejmemo resnico, da smo tudi mi sinovi. Če pa ga zavrnemo, zavrnemo tudi svoje sinovstvo. To sodbo bo vsak 
izmed nas izrekel o svojem življenju. Vsak. 
V Jezusu nam Bog podarja samega sebe in kaže svoje resnično obličje. Odsev njegovega veličastva smo tudi mi 
sami. O Bogu nimamo podobe. Njegova edina podoba smo mi, če smo njegovi sogovorniki in sodelavci v moči 
Sina. Če nismo njegovi sogovorniki, smo kakor izpahnjena kost, tujci sebi in vsemu kar je. Vsak izmed nas je zelo 
lep, ker je naše najgloblje bistvo poslušanje njegove Besede. Če odgovorimo nanjo, naše obličje zažari v Božji luči, 
ki gori v vsakem srcu. Mi te luči ne spoznamo in je zato ne sprejmemo. Hočemo jo zgrabiti. A le če jo sprejmemo 
kot dar postanemo Božji otroci. To možnost je Bog dal vsakemu človeku vseh časov. Vesel Božič in hvaležnosti, da 
te ima Bog za svojega sogovornika in sodelavca, sina in hči. Zaradi tega je vsak trenutek življenja lep in dragocen. 
Tudi trenutki strahu so priložnost, da izročim svoje življenje Bogu. 
 

--- PODELITEV DRAGOCENIH SPOZNANJ ---  
Povabljen/a, da svoje dragocene izkušnje in spoznanja ob koncu 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. 
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