PREDLOGI ZA MOLITEV :
ODLOČITEV
O Kristus.
Stopil sem v ogrado teme
in tema me boli,
mi zadaja rane,
me razdvaja.
Čutim tvojo odsotnost.
Vem, da si v meni.
A ti si ves tih,
ves miren
in čakaš na mojo odločitev.
Saj veš...
ne morem živeti brez tebe.
Brez tebe je življenje prazno,
nesmiselno,
brezbarvno.
Je tesnoba.
O Kristus,
nikar ne molči.
Reši me!
IZ OČI V OČI
Gospod mojega življenja,
naj ostanem dan za dnem pred teboj
iz oči v oči,
Gospod vseh svetov.
S sklenjenimi rokami bom pred teboj,
Gospod vseh svetov
iz oči v oči.
V tem svetu, ki je tvoj,
bom ostal pred teboj
sredi naporov,
sredi hrupa in boja,
sredi nemirne množice
iz oči v oči.
In ko bo moja naloga
na tem svetu končana,
se bom sam in molče
ustavil pred teboj,
kralj kraljev,
iz oči v oči.
PROŠNJA V UTRUJENOSTI
Mati, prihajam iz hrupa življenja. Utrujenost
prevzema moje telo, še posebej pa dušo.
Tako težko je mirno sprejeti vse, kar se nam
zgodi ves dan dela in boja. Stvari, s katerimi
smo se tako sladko slepili, razočarajo. Ljudje, s
katerimi bi bili radi dobri, nas zavračajo. In

tisti, ki jim pomagamo v stiski, nas skušajo
izkoriščati.
Zato prihajam k tebi, Mati, kajti v meni hodi
negotov otrok. Ob tebi pa sem močan in poln
zaupanja. Samo ob misli, da imam tako Mater,
se mi vrne pogum. Čutim, da se opiram na
tvoj laket in da me tvoja roka vodi. Tako
morem mirno nadaljevati pot.
Popolnoma me prenovi, da bom lahko vi-del
lepo stran življenja. Podpri me, da bom mogel
hoditi brez strahu. Daj mi roko, da bom vedno
našel pravo pot. Blagoslovi me, da bo moja
navzočnost v svetu znamenje tvojega
blagoslova. Amen.

MOLITEV UPANJA
Gospod,
spet sem pred tvojo skrivnostjo.
Neprestano sem ovit
v tvojo navzočnost,
ki tolikokrat postane odsotnost.
Iščem tvojo navzočnost
v odsotnosti tvoje navzočnosti.
Ko pogledam veliki svet človeške zemlje,
se mi zdi, da jih mnogo
ne upa več vate.
Sam izdelujem svoje načrte,
postavljam cilje,
polagam kamne za stavbo,
katere edini stavbenik
sem po vsem videzu sam.
Ljudje smo danes pogosto bitja,
ki se gradimo
in pri tem zaupamo le vase.
Daj mi, Gospod, najgloblje prepričanje,
da bom uničil svojo prihodnost,
če ne bo vedno navzoče
upanje vate.
Daj mi globoko razumeti,
da kljub neredu, ki me obdaja,
kljub noči, ki me obdaja,
kljub utrujenosti mojih dni
moja prihodnost vendarle počiva v tebi
in da bo zemlja, ki mi jo kažeš
na obzorju jutrišnjega dne,
boljša in lepša.
Tvoji skrivnosti zaupam
svoje korake in svoje dni,

ker vem, da je tvoj Sin in moj brat
premagal malodušnost
in zagotovil novo prihodnost,
ko je od smrti prešel v življenje. Amen.
VODI ME
Vodi me, dobrotna luč,
skozi temo, ki me obdaja,
popelji me naprej.
Noč je temna,
daleč od doma sem,
vodi me vedno naprej.
Vodi moje korake;
ne prosim te, da bi mi že zdaj razodel,
kaj mi prihranjaš v prihodnosti.
Zadostuje mi en sam korak,
za ta trenutek.
Nisem bil vedno tak,
nisem te vedno prosil,
da bi me vodil.
Rad sem si sam izbiral pot.
Zdaj pa te prosim,
da me ti vodiš vedno naprej.
Hlepel sem po dnevih slave
in moje korake je vodila nadutost.
Nikar se ne spominjaj teh let,
ki so minila.
Tvoja moč me je dolgo blagoslavljala
in nedvomno me bo tudi zdaj
vodila skozi stepe in močvirja,
po kamnitem svetu in strmih hudournikih,
da bo minila noč in bo zasijala zarja.
Jutri bodo obličja angelov,
ki sem jih dolgo imel rad
in so mi za nekaj časa izginili izpred oči,
spet nasmejana.
Vodi me, jasna luč,
nosi me vedno dalje. Amen.
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