
DVIGANJE   

O moj Bog, presveta Trojica, pomagaj mi, da bom popolnoma pozabil nase, da se bom zasidral v 

tebi, negiben in miren, kakor da bi moja duša že prebivala v večnosti. Naj nobena stvar ne moti 

mojega miru in naj me ne loči od tebe, o Nespremenljivi; vsak hip me vedno bolj potapljaj v svojo 

skrivnost. 

Umiri mojo dušo. Naj bo tvoje ljubo bivališče in trajen prostor tvojega počitka. Naj te nikoli ne 

zapustim. Vedno naj bom potopljen vate, ves prevzet z vero, ves v češčenju, popolnoma predan 

tvoji ustvarjalni dejavnosti. 

O ljubljeni Kristus, križan iz ljubezni, kako rad bi te prekril s slavo; kako rad bi te ljubil do smrti. 

Vendar čutim svojo nemoč. Zato te prosim: obleci me vase, poisti mojo dušo z vsemi vzgibi svojega 

srca. Potopi se vame. Prepoji in obdaj me. Prevzemi moje mesto, da bo moje življenje izžarevanje 

tvojega. Naseli se v meni kot častilec, kot zadoščevalec, kot odrešenik. 

O Beseda, beseda mojega Boga, življenje bi rad prebil v poslušanju tebe, biti hočem popolnoma 

učljiv, da bi se vsega naučil od tebe. Potem hočem po vseh prazninah, no-čeh, nemoči imeti oči 

neprestano uprte vate in ostati v tvoji jasni luči. O moja ljubljena zvezda, očaraj me, da ne bom 

mogel uiti iz kroga tvojih žarkov. 

O použivajoči ogenj, Duh ljubezni, pridi vame, da se bo zgodilo v meni kakor novo učlovečenje 

Besede. Naj bom zanjo nova človeškost, v kateri bo obnovil svojo skrivnost. 

In ti, Oče, skloni se k tej ubogi svoji stvari, po-krij jo s svojo navzočnostjo. Glej v njej samo svojega 

ljubljenega Sina, ki si imel v njem vse svoje veselje.  

O moj »Troedini«, moje vse, moja blaženost, neskončna samota, neskončnost, v kateri se 

izgubljam. Popolnoma se ti izročam. Pokoplji se vame, da se jaz pokopljem vate v upanju, da bom 

v tvoji luči mogel zreti tvojo neskončno veličino. 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. 


