




 

  



  
  


 
  

 

 

 


 


  
  


 

 



   
 
  



 


 








  
  

   




  

   

    
   
     

   



  


     

   

   
   

   
     
      








 

 


 


 





 








 


 


 


 




 

KORAK 11 - MOLITVE IN MEDITACIJE
Večerna molitev 

in meditacija
Dnevna molitev 

in meditacijeJutranja molitev in meditacija

Velika knjiga, stran 82:3;

Ko se zvečer odpravimo spat, v 
mislih poglejmo minevajoči dan:

⬤  Ali sem čutil zamero, strah ali 
sem bil sebičen, nepošten?

⬤  Sem komu dolžan opravičilo?

⬤  Sem zamolčal kaj, o čemer bi 
se moral nemudoma s kom 
pomeniti? 

⬤  Ali sem bili do vseh ljubeč in 
prijazen?

⬤  Kaj bi lahko storili bolje?

⬤  Sem ves čas mislili samo nase? 

⬤  Ali sem razmišljal, kaj bi lahko 
naredili za druge, kaj bi lahko 
prispevali v veletok življenja? 

Pazim da me ne zanese v 
tuhtanje, polno skrbi kesa ali 
bolesti, saj  to zmanjšuje mojo 
zmožnost, da koristim drugim.

Ko naredim pregled 

prosim Boga:

Bog, prosim, odpusti mi in 
povej mi, kaj naj popravim.

Velika knjiga, stran 83:1;

Neprestano se opominjam:
Ne režiram

več predstave.

Vsak dan si 
večkrat ponovi:

Naj se zgodi tvoja volja.

Ko ste vznemirjeni 
ali dvomite:

Bog, prosim, daj mi pravo 
misel ali dejanje.

Stran 82:1 (misli, ki me 
naj nenehno spremljajo):

Kako naj Ti najbolje služim?
Zgodi se tvoja (ne moja)volja.

Stran 64:1 (če nas kdo užali): 
“Kadar nas kdo užali, rečemo:
Ta človek je bolan. Kako bi 

mu mogel biti v pomoč? Bog 
me obvaruj me pred jezo. Naj 

se zgodi tvoja volja.

Velika knjiga, stran 83:1;

Ko se prebudimo, molimo:
Bog, prosim, usmeri moje misli, še posebej me obvaruj 
samo-pomilovanja, nepoštenosti ali sebičnih nagibov. 

Razmislimo o naslednjih štiriindvajsetih urah. Preudarimo svoje načrte za ta dan ...

Če se nas polastiti neodločnost molimo:
Bog, prosim za navdih, intuitivno misel ali odločitev. 

Sprostimo se in prepustimo.

Ko razmislim o svojih načrtih za ta dan, molimo:
Bog, prosim te, da mi čez dan pokažeš,  kakšen naj bo moj naslednji korak. 

Še posebej te prosim za to, da bi bili rešen samovolje. Prosim, nakloni mi 
moč, da bom lahko v pomoč drugim.

Izgovorite tudi naslednje molitve:
Bog, prosim, pokaži mi pot k potrpežljivosti,  

strpnosti, prijaznost in ljubezen (stran 73:3)

Bog, kaj lahko danes storim za človeka, ki je še vedno bolan?  
(stran 158:2)

Če imate zamero, ki se je želite znebiti, molite:
Bog, prosim, da bi bilo vse, kar si želim zase dano ________, 

 prosim za________ zdravje, blaginjo in srečo. (stran 499)

Izberemo in si zapomni tudi nekaj molitev, ki poudarjajo načela iz Velike knjige, kot 
so molitev 3. koraka (stran 60), molitev 7. koraka (stran 72), molitev svetega 

Frančiška (AA12&12, stran 99), molitev za spokojnost ali katera koli druga 
molitev.


