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Uvod 
 

Tokratna tema duhovnih vaj ni kot običajno povezana z likom, 

ki smo ga spoznavali na oratoriju niti z likom, ki nas je 

spremljal na letošnjem romanju. Naj pojasnim, kako je prišlo 

do naslova, da bo tema vseeno bolj vaša in manj vrinjena.  

Tisti, ki prihajate na Grad, ste verjetno opazili, da so kipi, ki so 

dajali našemu hribu poseben pečat, začeli propadati in smo 

jih morali letos drugega za drugim umakniti. Ker smo se na ta 

znamenja kar navadili, sem začel razmišljati, kaj sedaj. Seveda 

je bilo prvo vprašanje ali je Mihaela spet pripravljena narediti 

nove – in to zastonj, kot dosedanje ali na pol zastonj. No, 

Mihaela ni imela nobenih pomislekov. Pojavilo pa se je drugo: 

Ali naj vero, upanje in ljubezen zamenjamo z isto vsebino ali 

naj iščemo kaj drugega.  

Počasi se je rodila misel, da Grada dosedanje tri vsebine 

nekako ne povzamejo, da je verjetno kaj drugega bližje temu, 

kar se na Gradu dogaja. Ob vprašanju: Kaj bi to bilo?, mi je 

prišla na misel Jezusova beseda: Jaz sem pot, resnica in 

življenje. Na Gradu iščemo pot v življenje in se ves čas 

ukvarjamo z resnico. Tako je počasi dozorela misel, da vero, 

upanje in ljubezen zamenjajo trije drugi simboli: pot, resnica 

in življenje. 

Misel je bila tu, a kako jo upodobiti. V razmišljanju, kako 

strniti vsakega od teh pojmov v eno figuro, je dozorela tudi 

tema duhovnih vaj. Pomislil sem namreč, da je dobro, da se 
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vsaj vsake toliko vprašamo: Kaj res živimo, kot kristjani? Zakaj 

nečemu pripadamo oz. sledimo? Torej je premislek ob našem 

naslovu, najprej premislek o veri vsakega od nas, o poti po 

kateri hodi, o življenju, ki ga išče ter o resnici, za katero stoji. 

Da je ob treh pojmih kaj razmišljati, se je pokazalo že ob 

iskanju drž Kristusa, ki bi strnile v eno podobo vsak pojem. Naj 

bo to tudi za vsakega od nas izziv: Pomisliti najprej, kdo je 

zate Kristus, kakšna pot, kakšna resnica in kakšno življenje. 

Hkrati pa želim, da se ustavimo tudi ob tem, kdo je vsak izmed 

nas, kakšna je tvoja pot, kakšna je tvoja resnica, ki jo živiš in 

kakšno je tvoje življenje. 

 

Jezus je pot k Očetu  
»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 kamor jaz grem, 

poznate pot.« 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 ti 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; 
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ampak Oče, ki ostaja 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. 

Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče 

poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom 

jaz to storil.« (Jn 14,1-14) 

 

1. Jaz sem 
 

Peter izpove vero  
Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal 

svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli 

so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da 

Jeremija ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi 

pravite, kdo sem?« 16 Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: 

»Ti si Mesija, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor 

ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, 

ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: ›Ti si Peter in 

na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne 

bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in 

kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar 

koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« Tedaj je 

učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da je on Mesija. (Mt 

16,13-20) 
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Ob prebiranju zgornjega evangeljskega odlomka, skušaj 

odgovoriti Jezusu, kdo je On zate. 

Potem pa mu prisluhnimo in skušajmo slišati, kaj nam – tako 

kot Petru – pravi, kdo smo. 
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Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov. Ni pa 

Bog mrtvih, ampak živih.« Mt 22,32 

Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže. Lk 22,27 

Jaz sem kruh življenja. Jn 6,35 

Jaz sem luč sveta. Jn 8,12 

Jaz sem vrata za ovce. Jn 10,7 

Jaz sem dobri pastir. Jn 10,11 

Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi 

če umre. Jn 11,25 

Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Jn 14, 6 
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2. Pot 
 

Kakšen je Jezus, ko pravi, da je on sam pot, to je bilo pri 

razmišljanju o eni od treh podob najtežje. »On je ozka in 

strma pot, ki pelje v življenje«, je bila prva asociacija. Torej je 

kakor planinec, ki se vzpenja mimo ozkih in strmih pečin na 

vrh gore. Ko se je tako na koncu izrisovala podoba in je bila 

dokončana, je nastal lik pravega borca. Hm, to bi bil lahko 

socialistični kip borca za svobodo! Pa je Jezus res takšen? Je 

on takšna pot? Ne, nekaj tu ne drži. Jezus je bil na vrhu gore, 

še več, prišel je iz nebeških višav in se spustil na zemljo. 

Prevzel je podobo hlapca in se ni oklepal svoje mogočnosti. 

Postal nam je podoben v vsem, razen v grehu. Šel je vse do 

predpekla in se celo prepustil smrti, iz katere ga je po 

svobodni volji obudil po Svetem Duhu Oče. 

Jezus kot pot se torej: 

- ne vzpenja, ampak spušča, 

- ni močan, ampak je šibak, 

- ni borec, ampak krhki prijatelj, 

- ni zmagovalec, ampak sopotnik. 

In kdo si ti na tej poti? Kam te Jezus po svoji poti vabi? Kaj je 

tista ozka in strma pot? Pot navzgor ali navzdol? 
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Žena, zasačena v prešuštvovanju 
Pismouki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri 

prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: »Učitelj, 

tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. Mojzes nam je v 

postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš?« To so govorili, 

ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus se je sklonil in 

s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je 

vzravnal in jim rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi 

vrže kamen vanjo.« Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko 

so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. 

In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in ji rekel: 

»Kje so, žena? Te ni nihče obsodil?« Rekla je: »Nihče, 

Gospod.« In Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in 

odslej ne gréši več!« Jn 8,3-11  

1. Postavi se v vlogo tožiteljev. Ti so se vzpeli na goro 

po ozki poti zapovedi in prepovedi. Vedeli so, kaj je 

prav in kaj narobe. Bili so ponosni na svoja spoznanja. 

Kako se počutiš v tej vlogi. 
2. Postavi se v vlogo Jezusa, ki piše po tleh. Kaj pišeš, 

kaj razmišljaš? Kdaj zmoreš takšno držo? 
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4. Resnica 
 

Vrhunec Jezusovo razodevanje sebe doseže 

na sodnem procesu proti njemu. Jezus pove, 

da je zato rojen in je prišel na svet, da pričuje 

za resnico. Kakšna je ta resnica se lahko 

ustavimo ob liku Jezusa na sramotnem 

stebru. 
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Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu 

rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti 

to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je 

odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te 

izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Moje 

kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega 

sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen 

Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: 

»Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da 

sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da 

pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 

Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?« Jn 18,33-38 

1. Postavi se v vlogo Pilata in sprašuj Jezusa: Kaj je 

resnica. Odgovore zapiši! 

2. Postavi se v vlogo Jezusa in odgovori zase na Pilatovo 

vprašanje: Kaj je resnica? Pomisli, kdaj in kako jo 

braniš, živiš in pričuješ. 
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5. Življenje 
 

Kako pogosto lahko slišimo zahteve: Kristjani bi morali biti 

bolj veseli. Zakaj niste veseli? Nedvomno je Jezusov namen, 

da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Vprašanje pa je, ali 

lahko sprejmemo Jezusovo logiko življenja in v njej najdemo 

pravo veselje. V Svetem Pismu ne manjka besed o življenju.  

1. Pomisli, kašno življenje obljublja Jezus in česa od tega 

mogoče ne moreš ali nočeš sprejeti? 

2. Ali je prav nesprejemanje življenja takega, kot ga 

pojmuje Jezus, razlog za našo 'nesrečo'? 
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 »Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli 

ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni 

življenje več kot jed in telo več kot obleka? Mt 6,25  

Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje 

za en sam komolec? Mt 6,27 

Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in 

malo jih je, ki jo najdejo.« Mt 7,14 

Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje 

življenje zaradi mene, ga bo našel.« Mt 10,39 

Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa 

zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? 

Mt 16,26 

Če te torej tvoja roka ali noga pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od 

sebe! Bolje je zate, da prideš pohabljen ali hrom v življenje, 

kakor da imaš obe roki ali nogi in si vržen v večni ogenj. 

Mt 18,8 

Nekdo je stopil k njemu in rekel: »Učitelj, kaj naj dobrega 

storim, da prejmem večno življenje?« Dejal mu je: »Kaj me 

sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v 

življenje, se dŕži zapovedi!« Mt 19,16-17 

In vsak, kdor je zapustil hiše ali brate ali sestre ali očeta ali 

mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel 

stokratno in dobil v delež večno življenje. Mt 19,29 

Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem 

prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jn 10,10 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%36&hl=%4D%74%20%36%2C%32%35
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%36&hl=%4D%74%20%36%2C%32%37
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%37&hl=%4D%74%20%37%2C%31%34
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%31%30&hl=%4D%74%20%31%30%2C%33%39
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%31%36&hl=%4D%74%20%31%36%2C%32%36
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%31%38&hl=%4D%74%20%31%38%2C%38
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%31%39&hl=%4D%74%20%31%39%2C%31%37
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4D%74%20%31%39&hl=%4D%74%20%31%39%2C%32%39
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%30&hl=%4A%6E%20%31%30%2C%31%30
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Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. 

Jn 10,11 

Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame 

veruje, bo živel, tudi če umre; Jn 11,25 

Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži 

svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. 

Jn 12,25 

Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje 
prijatelje. Jn 15,13 

Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega 
resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. 
Jn 17,3 

 
 

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%30&hl=%4A%6E%20%31%30%2C%31%31
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%31&hl=%4A%6E%20%31%31%2C%32%35
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%32&hl=%4A%6E%20%31%32%2C%32%35
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%35&hl=%4A%6E%20%31%35%2C%31%33
http://www.biblija.net/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=1&idq=14&idp0=14&m=%4A%6E%20%31%37&hl=%4A%6E%20%31%37%2C%33

