Družinska molitev ob Božji besedi – 5. velikonočna nedelja
Jn 14,1-12
PRIPRAVA



Zberemo se v molitvenem kotičku.
Določimo voditelja molitve in dva bralca.
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Začnimo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Prisluhnimo evangeljskemu odlomku iz evangelija po Janezu:
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne
vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega
Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim
prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam,
kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel:
»Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride
k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali
tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu
je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi
spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš reči:
›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v
meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak
Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v
Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del
samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo
dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo
opravljal, ker grem jaz k Očetu.«
Ali je v odlomku kakšna beseda, ki je nismo razumeli?
Naštejemo besede, ki niso razumljive, in iščemo smiselno razlago.
Če kakšne besede ne razumemo, lahko za razlago prosimo
domačega župnika ali katehistinjo.
Še enkrat prisluhnimo odlomku.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne
vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega
Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim
prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam,
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kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel:
»Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride
k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali
tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu
je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi
spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš reči:
›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v
meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak
Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v
Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del
samih. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo
dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo
opravljal, ker grem jaz k Očetu.«
Vsakega povabim, da ponovi tisti stavek ali besedo, za katero si
želi, da bi jo nosil v spominu in srcu ves teden.
Vsak pove stavek ali besedo, ki ga je nagovorila.
Skupaj oblikujmo sklep, ki se ga bodo skušali vsi držati v tednu, ki
je pred nami. Sklep naj nam pomaga sodelovati z Jezusom.
Sklep napišemo na list in ga pritrdimo na vidno mesto.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.

Za zaključek molitve zapojemo eno izmed Marijinih pesmi.

Pripravil: Slovenski katehetski urad

Duhovni utrinek ob Božji besedi
Pripravil: dr. Marjan Turnšek
»V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. /…/ Odhajam, da vam pripravim prostor« (Jn 14,2).
Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil
tudi čas, ko so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti najhujši, da na koncu ostaneš sam.
Jezus uporabi izredno lepo in močno podobo hiše, doma. »Očetova hiša« ni predvsem
zgradba, ampak je prostor intimnosti in odnosov, okolje, v katerem se dobro počutimo, kjer
smo doma. Zato ni nenavadno, da otrok med prvimi stvarmi nariše »našo hišo«. Jezus pove
tudi, da je v Očetovi hiši vedno dovolj prostora. V Očetovem življenju je vedno dovolj prostora
za vse otroke. Saj je Očetovo življenje sprejemajoče, je življenje za druge. Jezus zagotavlja
svojim, da bo v njegovem življenju vedno prostor zanje.
V Očetovi hiši pa nam pripravlja prostor.
Bog Oče in Jezus sta vedno odprta za pristen odnos z nami.
Njuna medsebojna ljubezen je »naša hiša«.
Želita nas zaobjeti s svojim odnosom ljubezni.
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To nas nedvomno močno spodbuja, da bi tudi vsak izmed nas pripravljal prostor drugemu. Ali
ni družina prav v tem, da ste skupaj tisti, ki imate v srcu vedno prostor drug za drugega? Starši
za otroke in seveda obratno. Vsi potrebujemo takšen prostor, takšno »hišo«. In kako ga
pripravljamo? Tako da mislimo drug na drugega, tudi ko nismo skupaj; da dobro mislimo o
drugem in tako pripravljamo dobre besede drug za drugega. Naprej lahko razmišljamo, kaj
bomo lahko dobrega drugemu storili, kako se razveselili med seboj … Pomislite, kako bi bilo,
ko bi potem, ko se zjutraj razidete, vsak ves dan mislil na to in bi se popoldne vsi vrnili s
pripravljenim prostorom v srcu za druge in kupom idej, kaj jim boste dobrega storili, lepega
rekli; se zahvalili in se pohvalili … Če vas zanima, kako bi to izgledalo … Nič lažjega, poskusite!
In prepričan sem, da boste izkusili že predokus tistega, kar nam Jezus pripravlja tam v Očetovi
hiši, kjer ima že vsak izmed nas svoj prostor, ki ga je šel Jezus pripravit.

Pripravil: Slovenski katehetski urad

