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6. velikonočna nedelja C 
 
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší.  
Svoj mir vam dajem. (Jn 14,27) 
 
 
Prvo berilo Apostolska dela 15,1-2.22-29 
 
Tiste dni so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate: "Če se ne daste obrezati 
po Mojzesovem običaju, se ne morete odrešiti." Pavel in Bárnaba sta se jim 
odločno postavila po robu in dosti razpravljala z njimi o tem; sklenili so, naj 
Pavel in Bárnaba in še nekateri drugi odpotujejo k apostolom in starešinam v 
Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. Tedaj so apostoli in starešine z 
vso Cerkvijo sklenili, da izberejo iz svojih vrst dva moža in ju s Pavlom in 
Bárnabom pošljejo v Antiohíjo; to je bil Juda s priimkom Bársaba, in Sila, 
moža, ki sta bila vodilna med brati.  
Po njiju so poslali tole pismo: "Mi, apostoli in starešine, vaši bratje, 
pozdravljamo brate iz poganstva v Antiohíji, Siriji in Kilíkiji! Slišali smo, da so 
vas nekateri izmed naših, čeprav jih za to nismo pooblastili, s svojimi 
besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. Zato smo soglasno sklenili, da 
izberemo in pošljemo k vam dva moža skupaj z našima dragima Bárnabom in 
Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita:  
Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega 
bremena razen tehle nujnih določil: vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano 
malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja. Če se boste tega 
varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!" 
 
 
Drugo berilo Razodetje 21,10-14.22-23 
 
Angel me je v duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto 
mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. 
Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni 
jáspis. Mesto je imelo veliko in visoko obzidje, v njem je bilo dvanajst vrat, na 
vratih je bilo dvanajst angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena 
dvanajstih rodov Izraelovih sinov. Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat 
proti severu, troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu. Obzidje mesta je 
slonelo na dvanajstih temeljnih kamnih, na njih pa je bilo dvanajst imen 
dvanajstih Jagnjetovih apostolov. Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo 
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svetišče je Gospod Bog, vsemogočni, in Jagnje. Mesto ne potrebuje ne sonca 
ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov 
svetilnik je Jagnje. 
 
 
Evangelij  Janez 14,23-29 
 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: "Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje 
besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 
Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, 
ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med 
vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil 
vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir 
vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne 
vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: 'Odhajam in pridem k 
vam.' Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od 
mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali, ko se 
zgodí." 
 
 
V razmislek 
 
Krščansko vero pogosto vidimo kot verjetje dogmam. Ne da bi hoteli teologijo in 
znanost podcenjevati, je naša krščanska vera v prvi vrsti in predvsem srečanje z 
Jezusom Kristusom in šele nato dogma in znanost. Do srečanja s Kristusom pa 
pridemo preko poslušanja in sledenja Božji besedi.  
V današnji dnevni molitvi molimo, da bi Velikonočna skrivnost v celoti 
oblikovala naše življenje in ga spremenila. Kdor resnično posluša, ne odpre zgolj 
svojih ušes, temveč tudi samega sebe. Le-ta ponotranji slišano in v skladu s tem 
oblikuje svoje misli in ravnanje. Če se trudimo, da poslušamo s srcem in tako 
živimo, nismo usmerjeni samo na nas same. Jezus ve, da tega ne zmoremo sami, 
zato nam obljubi pomoč. Ta pomoč je Sveti Duh. Njegov sad pa je notranji mir. 
"Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede... Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih 
besed". Jezus nas ne spozna po naših izjemnih dosežkih, temveč po naših budnih 
srcih – če smo odprti za delovanje Svetega Duha in če je tam prostor Zanj in 
Njegovo besedo. 
Ni nam potrebno soditi, na kakšen način ljudje poslušajo Božjo besedo in se po 
njej ravnajo. Vsa iskanja, vprašanja in težave, pa naj se zdijo še tako konfliktne, 
so izničene v Božji veličini. Vedno se nahajamo v nevarnosti, da s 
pametovanjem, trdosrčnostjo in nestrpnostjo preženemo Svetega Duha. Pri tem 
nam včasih verjetno manjka zavedanja, da nas podpira Bog, v katerem ni 
prostora le za raznolikost, temveč tudi za nasprotja! Četudi vsi sprejmemo istega 
Svetega Duha – Duh Jezusa Kristusa, lahko kljub temu uberemo različne 
življenjske poti. 


