
Pet minut na dan, posvečenih Svetemu Duhu, 
je lahko pravi balzam, ki bo počasi do globin 

prenovil naše življenje. Skozi leto bomo prehodili 
veličastno duhovno pot.

V premišljevanjih in molitvah združuje 
avtor veliko let na poti duhovnega delovanja. 

V svojih številnih knjigah in radijskih programih 
ter pri duhovnem spremljanju je vedno iskal 
način, kako bi ljudem pomagal bolje živeti. 
Čeprav se izraža preprosto in razumljivo, 

ob branju začutimo trdnost in globino 
njegovega teološkega raziskovanja 

o Svetem Duhu, o milosti in duhovnosti. m i n u t  s 
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Predstavitev    1 17
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April     101
Maj     133
Junij     167
Julij     201
Avgust     235
September     273
Oktober     307
November     341
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Predstavitev

Pet minut na dan, posvečenih Svetemu 
Duhu, je lahko pravi balzam, ki bo počasi do globin 
prenovil naše življenje.

V teh premišljevanjih in molitvah združuje 
avtor veliko let na poti duhovnega delovanja.

V svojih številnih knjigah in radijskih pro-
gramih ter pri duhovnem spremljanju je vedno iskal 
način, kako bi ljudem pomagal bolje živeti.

Čeprav se izraža preprosto in razumljivo, ob 
branju začutimo trdnost in globino njegovega teo-
loškega raziskovanja o Svetem Duhu, o milosti in 
duhovnosti.

Knjiga ponuja bralcu možnost, da skozi le- 
to prehodi veličastno duhovno pot in da se tako  
njegovo življenje napolni z radostjo, lučjo in s svo- 
bodo.
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 11Januar  

1 
 Na teh straneh boš za vsak dan našel pre-

mišljevanja in molitve k Svetemu Duhu. Predlagam, 
da po branju ostaneš nekaj minut v Gospodovi nav-
zočnosti, da bo on mogel delovati v tvoji notranjosti. 
Tako boš dan za dnem poskušal odpreti srce »sladke
mu gostu duše«.

Če mu vsak dan poskušaš dati prostor v 
svojem življenju, s tem vsaj malo sodeluješ s Svetim 
Duhom, da se bo tvoje življenje počasi spreminja-
lo. Tako bo v tvoje temine vstopila luč, tvoj mraz bo 
ogrel ogenj in znova se bo rodilo veselje.

Predlagam, da se takoj ustaviš za trenutek v 
molitvi in izročiš to leto, ki se začenja. Tako bo vsak 
dan tega leta osvetljen z njegovo sveto navzočnostjo.

2 
 Svetega Duha se navadno upodablja s pla-

menom. Res se je na binkoštni dan na tak način spu-
stil nad apostole: »Prikazali so se jim jeziki, podobni 
plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal 
po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in za
čeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal 
izgovarjati« (Apd 2,3–4).
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12  5 minut s Svetim Duhom

Zakaj ogenj?
Ker ljudje ne morejo ostati enaki kot prej, 

kadar se jim Sveti Duh približa na poseben način s 
svojo navzočnostjo. Spremenijo se. Nihče ne more 
ostati ravnodušen, če se na njegovi glavi pojavi 
ognjen plamen, če v hipu vstopita toplota in luč tja, 
kjer je bil prej mraz in tema. Vse se spremeni.

Sveti Duh nam omogoča, da vidimo stva-
ri drugače, in nam osvetljuje pot, da nas ne bi bilo 
strah. Razliva toploto, da ne bi ostajali zviti v klop-
čič, stisnjenih rok in v zavetju zaprtega prostora. 
Zato nas njegova navzočnost napolnjuje z upanjem 
in nam daje zagon.

Dobro je torej klicati Svetega Duha, da naše 
življenje preplavi s toploto in življenjem:

»Pridi, sveti ogenj, nebeška luč,  
ko me preplavlja temina
in moje globine pretresa mraz.
Pridi, Duh, vse moje bitje hrepeni po tebi,
sam ne zmorem,  
ker moje upanje včasih ugasne.
Pridi, Duh ljubezni, pridi.«

3 
 Sveti Duh se nam v Božji besedi predstavlja 

kot silovit šum, ki močno odmeva, preseneča in pov-
zroči začudenje: »Ko je prišel binkoštni dan, so bili 
vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba 
šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, 
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 13Januar  

kjer so se zadrževali« (Apd 2,1–2). Zakaj ta pretre-
sljivi šum, oglušujoči vihar, nepričakovani grom, ki 
spravi iz tira vse, ki ga slišijo?

Ker je kot krik ljubezni, ki ponovno zbudi 
dremajoče, brezvoljne in otožne. Tistim, ki so v ži-
vljenju izgubili žar, navdušenost in so kot sveča, ki 
ugaša, jim Sveti Duh v nekem trenutku kot odmev v 
srcu krikne: »Prebudite se, pridite ven, živite!«

Ko se nam zdi, da ne moremo slišati ničesar 
zanimivega več, nič, kar bi nas navdušilo, nič, kar bi 
nas spodbudilo, se pojavi kakor krik v duši: »Ne čuti 
se samega, tukaj sem, pojdiva!«

Zato sv. Avguštin po svojem spreobrnjenju 
zapiše: »Gospod, klical si in prebil si mojo gluhoto.«

Prosímo Svetega Duha, da nas prebudi in 
nam vrne voljo za hojo po poti, za napredovanje, za 
boj; naj nam podari sveto navdušenje tistih, ki se mu 
pustijo voditi.

4 
 Sveti Duh nam želi podariti boljši svet. Pa 

vendar se zdi, da smo ga pozabili iskati, da mu naše 
zaprto srce ne daje prostora, da ne pokleknemo in ga 
kličemo z vero, s hrepenenjem. On je že pokazal po-
budo, da nas želi poiskati. Zdaj je potrebno, da mu 
dopustimo delovati. Odpri mu srce in mu nežno reci:

»Pridi, Sveti Duh,
pridi, oče ubogih,
pridi, božji veter, pridi.
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14  5 minut s Svetim Duhom

Pridi kot zaželen dež,
zalij, kar je v mojem življenju suho, pridi.
Pridi in utrdi, kar je šibko,
pozdravi, kar je bolno, pridi.
Pridi in raztrgaj verige,
pridi in razsvetli temo, pridi.
Pridi, ker te potrebujem,
ker vse moje bitje koprni po tebi.
Sveti Duh,
sladki gost duše, pridi, pridi, Gospod.«

5 Sveti Duh more spremeniti naša srca s 
svojih dihom, s svojim ognjem, s svojo močjo in svo-
jo lučjo. Z njegovo močjo lahko počasi spremenimo 
svojo naravnanost in postanemo prenovljene osebe. 
S pomočjo Svetega Duha se je vedno mogoče spre-
meniti. Če se ne spremenimo, se to ne zgodi zato, ker 
bi on ne mogel, ampak zato, ker nas z vso občutljivo-
stjo spoštuje. Ne sili nas in ne vdira v nas. Ne deluje 
tam, kjer mu mi ne pustimo. Spoštuje naše odločitve 
in tudi našo slabotnost.

Če pa pustimo, da Sveti Duh deluje v nas, če 
ga kličemo, če dovolimo, da nas on nagiba, potem 
se življenje napolni z dejanji ljubezni do Boga in do 
bratov – tako postanemo »duhovna« bitja, torej vo-
deni z močjo Svetega Duha. Sveti Duh nas prenavlja 
in tako si ne grenimo več srca z zamerami, ljubosu-
mjem, zavistjo. Nismo več negibni zaradi ravnoduš-
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 15Januar  

nosti in samoljubja in nismo več sužnji razvad in 
slabih nagnjenj. Nasprotno, sredi težav smo polni 
upanja, trdnosti, veselja in čutimo se zares svobodne, 
»nova stvaritev« (prim. 2 Kor 5,17).

Sveto pismo nam čudovito govori o sado-
vih, ki jih daje Sveti Duh, kadar mu pustimo delo-
vati, in jih navede devet: »ljubezen, veselje, mir, po
trpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, 
samoobvladanje« (Gal 5,22–23). Ne postavljajmo 
mu ovir, da bo mogel v našem življenju oblikovati 
te sadove!

6 
 Na današnji slovesni praznik Gospodovega 

razglašenja se spominjamo in slavimo to, da se nam 
je Jezus razodel, da smo ga mogli spoznati. Slavimo 
to, da se Jezus želi dati spoznati vsem ljudem, da bi 
jih napolnil s svojo lučjo.

Vsa Jezusova lepota pa je delo Svetega Duha. 
Zato Jezusa ne moremo spoznati in občudovati, če 
se ne pustimo razsvetliti Svetemu Duhu in če mu ne 
pustimo, da bi nas spremenil.

Duh je napolnjeval človeško srce Jezusa od 
njegovega spočetja naprej in pozna vse skrivnosti 
Gospodovega srca.

Prosímo Svetega Duha, naj nam pomaga 
spoznati Jezusa v globino, da bi ga ljubili z vsem svo-
jim bitjem. Prosímo ga tudi, naj nas v življenju in de-
lovanju vedno bolj upodablja po Jezusu.

5 minut s sv duhom.indd   15 6.11.2015   12:19:24




