
DELO DOMA

Največji namen naših oddaj vaša povezanost z Gospodom. Zato vas vabimo, da 
si tudi v tem mesecu, ki je pred nami, vzamete čas za molitev. 

Premišljujte naslednje svetopisemske odlomke:

Pismo Rimljanom 8,28-39 

Jozue 1,1-9

Evangelij po Mateju 11,25-30

Izaija 60,1-22

Evangelij po Janezu 14,15-18

Evangelij po Janezu 15,1-17

Evangelij po Luku 12,22-34

Prvo Janezovo pismo 3,1-3

Pismo Galačanom 4,4-7

Psalm 103 (Tega lahko molite na način molitvenega branja.)

-Povabimo vas, da se pri vsakem od teh odlomkov, predvsem pa tam, kjer se 
vas Božja Beseda dotakne, sprašujete kaj želi Gospod s temi besedami povedati 
meni? Da vas to, kolikor je možno, spremlja skozi dan in tako počasi spremeni 
vaše življenje. 

Dobro je, da svoje misli zapišete tudi v duhovni dnevnik, ki lahko sčasoma 
postane vaša dragocena duhovna zgodovina.

-Skrbno vadite pisno molitev. Zapisujte jo v duhovni dnevnik. Ko zapisujete, se 
lahko Bogu zahvaljujete, ga častite, slavite, lahko pa nanj samo preložite težo, 
ki jo nosite.



DUHOVNA DRŽA

-Da pa ne bo ostalo samo pri besedah, vse to, o čemer se je na oddaji govorilo, 
poskušajte prenesite v svoja življenja.

a) Čez dan, vsak dan, poskušajte živeti v duhu vere; to pomeni, da 
zaznavate navzočnost in delovanje Boga v naravi, dogodkih in ljudeh okoli vas, 
tudi v teh težkih časih vas Bog še vedno ljubi!    

b) Vsak dan lahko opaziš mnogo stvari: ptice, naravo, ki se umirja, ožarjene 
vrhove, obdelana polja, otroke, starejšega gospoda, ki težko hodi, ljudi, ki se 
trudijo, da nam je lepo(trgovke, lekarnarji, kmetje, duhovniki, prostovoljci,….), 
se lahko zaveš, da je kljub težavam, ki vas obdajajo, svet prežet z Božjo 
ljubeznijo. Da Bog še vedno ljubi!

c) Predvsem pa, ko se radostno spominjaš, da tudi tebe, kljub tvoji krhkosti 
in ranljivosti,  Oče gleda z neskončno nežnostjo, lahko odgovoriš : »Oče, daj mi 
milost, da se bom čutil ljubljenega in se zavedal, da sem ljubljen.«

Večkrat preko dneva lahko ponovite svetopisemski vzklik vere: 
“Verujem, Gospod, vendar pomnóži mojo vero!” “Verujem, Gospod, vendar 
pomnóži mojo vero!”


