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Družinska molitev ob Božji besedi – 6. velikonočna nedelja  

Jn 14,1-12 
 

PRIPRAVA 

 Ker se že lahko udeležimo svete maše v župnijski cerkvi, je bogoslužje usmerjeno v pogovor 

ob Božji besedi. Primerno je za nedeljsko večerno molitev ali pa katero izmed tedenskih 

družinskih molitev.  

 Zberemo se v molitvenem kotičku.  

 Določimo voditelja molitve, ki bo vodil tudi pogovor, in bralca.  

 

POTEK 

Voditelj Začnimo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Vsi Amen. 
Voditelj Kaj nam pomeni upanje? Kakšna je razlika, ko rečemo, da imamo 

upanje, ali ko rečemo, da si nekaj upamo? 
Vsi Iščemo odgovore. Voditelj pazi, da se pogovor razvija v pozitivno 

smeri in skuša komentarje tako tudi usmerjati. 
 Prisluhnimo berilu iz prvega pisma apostola Petra. 
Bralec Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur 

pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. 
Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz 
dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v 
Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že 
hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi 
zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat 
za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil 
po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen. 

Voditelj Kaj smo slišali v današnjem berilu? 
Vsi Odgovarjamo in si pripovedujemo. 
Voditelj Kaj bi vsak od nas povedal, če bi ga kdo vprašal, zakaj veruje v 

Jezusa? Zakaj hodi v cerkev? Zakaj moli sam in zakaj se pridruži 
skupni molitvi? 

Vsi Odgovarjamo in si pripovedujemo. Dovolimo si tudi »negativna« 
mnenja in skušamo spoštljivo sprejemati drugačnost. 

Voditelj Prisluhnimo sedaj ponovno odlomku iz Svetega pisma. 
Bralec Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur 

pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. 
Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz 
dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v 
Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že 
hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi 
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zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat 
za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil 
po mesu umorjen, a po Duhu je bil oživljen. 

Voditelj Povabljeni smo, da vsak pove svojo prošnjo. 
Vsi Prosimo te, usliši nas. 
Voditelj Zmolimo skupaj Oče naš s prošnjo, da bomo rasli v veri in 

spoštovanju, pa tudi za to, da bi bili vedno odprti Svetemu Duhu 
in njegovim navdihom. 

Vsi Oče naš … 

Zapojemo pesem Pridi, Sveti Duh – Luč sveta 

Duhovni utrinek ob Božji besedi 
6. VELIKONOČNA NEDELJA (A)  

Jn 14,15-21 

Pripravil: dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU  

 

»Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« (Jn 14,15). Kako spraviti ljubezen in zapovedi 

skupaj? Ljubezen ne more biti abstraktna. Obstaja le v konkretni obliki. Potrebuje 

določen jezik in geste, po katerih se pokaže – bolj v delih kot v besedah. Vsaka ljubezen zahteva 

svoje poti, tudi meje, praktično svoje obrede (sestavljene iz besed in dejanj). 

 

Iz Jezusa veje hrepenenje po pravi ljubezni; ne po romantičnih izpovedih, ampak po konkretnih 

gestah. In kaj imajo pri tem zapovedi? Zapovedi so meje, ki nam pomagajo izraziti, da smo še 

v določenem odnosu; pomagajo nam, da ne širimo mej in se ne izgubimo. Otroci pokažejo 

ljubezen do staršev bolj z upoštevanjem njihovih naukov kot z izrečenimi besedami. Tudi 

odrasli med seboj iz ljubezni upoštevamo določene meje v odnosih. Že v raju je zapoved, da 

Adam in Eva ne smeta jesti od določenega drevesa, pomenila izraz pristnega odnosa z Bogom; 

Izraelsko ljudstvo je dobilo deset zapovedi, da bi z življenjem po njih Bogu izkazovali ljubezen, 

in Jezus je vse to združil v zapoved ljubezni do Boga, bližnjih in sebe. S tem je prestavil 

poudarek z zunanjih zapovedi na zapovedi srca. Ko odhaja, vabi učence, da preidejo iz 

časovnega sobivanja v večnost sobivanja v srcu. 

 

Jezusovim učencem bo odsotnost Jezusa naredila prostor za prejem daru intimne in trajne 

navzočnosti Svetega Duha v njihovih srcih. Ta bo njihov in naš advokat, ki posreduje v naše 

dobro v procesu, ki ga svet vodi proti nam. Te globoke ljubezni ne more videti vsak. Po-svet-

než se namreč ustavi na površini stvari in ne pride do preiskovanja srca, zato ni sposoben videti 

Božje navzočnosti, čeprav je skrita v vseh stvareh. Kdor išče le neposredni užitek, zadovoljitev 

in prilaščanje, ne dojema globine odnosov. Jezus govori jezik, ki se izrazi s predlogom 

»v«: »Jaz sem v Očetu in vi v meni in jaz v vas« (Jn 14,20). Kdor je pozoren le 

na zunanjost, ne bo nikoli mogel dojeti lepote intimnosti z Bogom, ki so je sposobna naša srca; 

tega prelivanja Ljubezni iz Očeta v Sina in iz njega v nas in po nas naprej v svet. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=tnpL0wDOouE&feature=emb_logo

