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Dar Svetega Duha - dar pobožnosti 

 
Na vrsti je še predzadnji dar Svetega Duha, to je dar pobožnosti. Kaj torej pomeni ta 
dar pobožnosti? Kaj nam daje? Zdaj imate počasi že sliko darov Svetega Duha. Prvi, 
drugi, tretji, četrti, peti dar je že poznan in danes je na vrsti še predzadnji dar Svetega 
Duha. Kaj nam torej daje? Daje nam najprej srčnost, da si prizadevamo za plemenito 
življenje. Ozdravlja nas vseh oblik trdosrčnosti in nas odpira Bogu in ljudem.  
 
Zgled nam je Jezus, ki se je odpovedal sebi in izpolnil voljo svojega nebeškega 
očeta. V današnjem evangeliju smo ravno to slišali, Jezus je rekel, jaz sem vrata k 
ovcam in kdo stopi skozi mene bo rešen. To pomeni imeti delež pri Jezusu, pomeni 
popolnoma osmisliti svoje življenje. In to velja za vas pred birmo in tudi po birmi.  
 
Morda se boste tega še bolj zavedali, ko boste starejši, kako pomembno se je 
odpirati Bogu, kako pomembno je si prizadevati za kvalitetno in plemenito življenje in 
kako zelo hudo je, če se človeku življenje zalomi, če izgubi smisel življenja, če izgubi 
zaupanje v Boga. To lahko vidite okrog sebe, starejše ljudi, ki so zabredli, ki se jim je 
zalomil sveti zakon, ki dejansko so izgubili tudi vsakdanji kruh, izgubili službo.  
 
Zato moramo res že zdaj, ko smo mladi, iskreno prositi za ta dar, da bi se znali 
odpirati Bogu in ljudem ter iskreno moliti in prositi, Gospod daj mi te možnosti, da bi 
lahko uresničil svoje življenje in kvalitetno živel do konca svojega življenja.  
 
Znani kirurg doktor Christiaan Barnard, štirikratni doktor, specialist za presajanje 
človeških src lepo pove, kako moli in kako svoje življenje povezuje z Bogom. Tako 
pravi, tudi jaz molim, vsi v družini molimo, molimo zlasti zjutraj, molim pa tudi, če sem 
v letalu, ko vozim avto ali ko čakam avtobus. Molim pred operacijo, molim med 
operacijo in molim po operaciji. Se boste vprašali, kako je to mogoče? Pred operacijo 
je lahko moliti, kaj pa med operacijo, takrat pravi, molim v mislih in prosim, Gospod 
daj mi razsodnosti, daj mi te danosti, da bom lahko presadil srce temu človeku in da 
bo lahko ta človek spet živel z novim presajenim srcem. Vemo, da je to težka 
operacija, ena najtežjih, presaditi srce nekomu drugemu. Vemo, da včasih uspe 
operacija, včasih pa tudi ne. In zato je molitev po operaciji še toliko bolj pomembna 
skupaj s pacientom, če je res živ, ozdravljen in lahko sliši njegovo srce skozi 
stetoskop in slišim bitje zdravega srca v človeku. To verjemite je največja zahvala 
Bogu. Tako pravi doktor Christiaan. 
 
Tudi mi ga prosimo, iskreno, da mi znali tudi mi imeti ta dar pobožnosti, srčnosti, dar 
vere, dar zaupanja v Boga, dar da bi znali verovati, upati in ljubiti in da bi skratka s to 
ljubeznijo v svojem srcu znali vedno se odpirati Bogu in bližnjemu. Amen 
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Vir:  http://zupnija-malecnik.rkc.si/index.php/content/display/133/arhivnovica-48 
 
 
Poslušal in zapisal Zlatko Šehovič 


