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Izberi življenje 
 

V letošnji temi si želim z vami razmišljati o življenju. Življenju kot daru, ki ga 

lahko razvijamo v sebi, množimo kakor talente in se veselimo tako daru, kot 

vsega na novo pridobljenega. Drugo življenje, ki ni ločeno od tega, pa vidim v 

živem srečevanju z bližnjimi. Vsako srečanje je priložnost, da v sebi in v 

drugem pomnožimo življenje, da smo bolj živi, bolj ustvarjalni in bolj polni 

veselja. 

Čeprav se sliši preprosto, pa nam izkušnje govore, da izbrati življenje ni vedno 

lahko. To je neprestani boj, ki ga pozna že stara zaveza. Mojzes svojemu 

ljudstvu postavlja izbiro: »Glejte, danes polagam pred vas blagoslov in 

prekletstvo: blagoslov, če boste poslušni zapovedim GOSPODA, svojega Boga, ki 

vam jih danes dajem; prekletstvo, če ne boste poslušni zapovedim GOSPODA, 

svojega Boga, temveč boste krenili s poti, ki vam jo danes zapovedujem, in 

hodili za drugimi bogovi, ki jih niste poznali (Mz 11,26-27).« 

Tako je pred nami neprestano odločanje med blagoslovom in prekletstvom, 

med življenjem in smrtjo. Da bi bili še bolje opremljeni za to izbiro in da bi 

zmogli izbirati življenje, se bomo ustavili ob izbiri med blagri in gorjem. 

Govor na gori – blagri  
Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi 
učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil:  
»Blagor ubogim v duhu,  
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.  
Blagor žalostnim,  
kajti potolaženi bodo.  
Blagor krotkim,  
kajti deželo bodo podedovali.  
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,  
kajti nasičeni bodo.  
Blagor usmiljenim,  
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kajti usmiljenje bodo dosegli.  
Blagor čistim v srcu,  
kajti Boga bodo gledali.  
Blagor tistim, ki delajo za mir,  
kajti imenovani bodo Božji sinovi.  
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,  
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.  
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse 
húdo o vas lažnivo  
govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. 
Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« Mt 5,1-11 
 

Jezus obtožuje pismouke in farizeje 
Tedaj je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem: »Mojzesov stol so 

zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po 

njihovih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka 

in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom 

nočejo premakniti. Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. 

Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki. Radi 

imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in 

da jim ljudje pravijo ›rabi‹. Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi 

vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš 

Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, 

Mesija. Največji med vami bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo 

ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan. 

Toda gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate 

nebeško kraljestvo. Vi sami namreč ne vstopate, tistim, ki bi radi vstopili, pa 

ne dovolite vstopiti. 

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in kopno, da 

enega samega napravite za spreobrnjenca; toda ko to postane, ga naredite 

za sina peklenske doline, dvakrat hujšega od sebe. 
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Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite: ›Če kdo priseže pri templju, ni to nič, če 

pa priseže pri tempeljskem zlatu, ga prisega veže.‹ Norci in slepci! Kaj je 

vendar več: zlato ali tempelj, ki zlato posvečuje? Govorite tudi: ›Če kdo priseže 

pri oltarju, ni to nič, če pa priseže pri daru, ki je na njem, ga prisega veže.‹ 

Slepci! Kaj je vendar več: dar ali oltar, ki dar posvečuje? Kdor torej priseže pri 

oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem. Kdor priseže pri templju, 

priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem. Kdor pa priseže pri nebu, 

priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem. 

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in 

kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše: pravičnost, 

usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in ónega ne opustiti. Slepi 

vodniki! Precejate komarja, kamelo pa požirate. 

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker kozarec in skledo čistite od zunaj, 

znotraj pa sta polna ropa in nezmernosti. Slepi farizej! Očisti najprej kozarec 

znotraj, da bo čist tudi zunaj. 

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim 

grobovom, ki se na zunaj zdijo lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in 

vsakršne nečistosti. Tako se tudi vi na zunaj kažete ljudem pravične, znotraj 

pa ste polni hinavščine in nepostavnosti. 

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker zidate grobnice prerokov in 

krasite spomenike pravičnih ter govorite: ›Če bi mi živeli v dneh naših očetov, 

ne bi sodelovali z njimi pri prelivanju krvi prerokov.‹ Tako pričujete sami proti 

sebi, da ste sinovi tistih, ki so umorili preroke. Le dopolníte mero svojih 

očetov! Kače, gadja zalega! Kako boste ubežali obsodbi na peklensko dolino?  

Zato, glejte, pošiljam k vam preroke, modrece in pismouke. Nekatere od njih 

boste pobili in križali, druge boste bičali v svojih shodnicah in preganjali od 

mesta do mesta, da pride nad vas vsa pravična kri, prelita na zemlji, od krvi 

pravičnega Abela do krvi Zaharija, Berehjájevega sina, ki ste ga ubili med 

templjem in oltarjem. Resnično, povem vam: Vse to bo prišlo nad ta rod.« (Mt 

23,1-36). 
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Če povzamemo blagre, lahko vidimo nenavadno ponudbo. Veselje Jezus 

povezuje z zelo drugačnimi držami kot jih ponuja ta svet. Blagre bomo tako 

združili v tri naslove, ki skušajo povzeti temeljno držo. To je: biti majhen, biti 

ranljiv in biti brez imena - neugleden. Nič od tega ni ponudba za srečo v tem 

svetu. Nasprotno pa se znajde ponudba za srečo tega sveta med gorjem, ki ga 

Jezus napoveduje farizejem, ki se ves čas trudijo za lep videz in živijo v laži in 

hinavščini, ki vse delajo iz osebne koristi in pomembnosti. 

Da bi lažje izbrali življenje, da bi globlje razumeli, kje vse se skrivajo naše 

zgrešene drže, bomo bolj zapletene misli o blagrih in gorjeh skušali osvetliti s 

tremi dogodki: z obiskom treh modrih, s priliko o Samarijanu in obsodbo 

žene, ki so jo zasačili pri prešuštvovanju.  

BLAGOR GORJE EVANGELIJ 

ubogim v duhu 

 

Blagor ubogim v 

duhu,  

kajti njihovo je 

nebeško kraljestvo.  

 

 

govorijo namreč, pa ne delajo 

 

Delajte vse in se držite vsega, 

kar vam rečejo, po njihovih 

delih pa se ne ravnajte; 

govorijo namreč, pa ne delajo. 

 

Marijin: Zgodi se! Od takrat 

se ji življenje spremeni. 

Odpravi se na pot božjega 

otroka in božje matere. Z 

Jožefom celo iščeta 

prenočišče / Ljudje so sicer 

živeli v pričakovanju, a mirno 

spijo, ne iščejo Boga in 

prezrejo, ko gre Bog mimo 

njihovih vrat in išče zase 

prenočišče.   

 

krotkim  

 

Blagor krotkim,  

kajti deželo bodo 

podedovali.  

 

drugega napravite za 

spreobrnjenca, potem pa ga 

pokvarite 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker prepotujete morje 

in kopno, da enega samega 

napravite za spreobrnjenca; 

toda ko to postane, ga 

naredite za sina peklenske 

doline, dvakrat hujšega od 

sebe. 

Pastirji se pridejo iskreno 

poklonit / Herod skuša 

pokvariti kralje, sam igra 

spreobrnjenje 
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lačnim in žejnim 

pravice  

 

Blagor lačnim in 

žejnim pravičnosti,  

kajti nasičeni bodo.  

 

 

prisegate pri tempeljskem 

zlatu in prezirate tempelj 

 

Gorje vam, slepi vodniki, ki 

pravite: ›Če kdo priseže pri 

templju, ni to nič, če pa priseže 

pri tempeljskem zlatu, ga 

prisega veže.‹ Norci in slepci! 

Kaj je vendar več: zlato ali 

tempelj, ki zlato posvečuje? 

 

Kralji gredo za zvezdo / 

bogati mladenič žalosten 

odide 

žalostnim 

 

Blagor žalostnim,  

kajti potolaženi 

bodo.  

 

 

zaklepate nebeško kraljestvo 

 

Toda gorje vam, pismouki in 

farizeji, hinavci, ker pred ljudmi 

zaklepate nebeško kraljestvo. 

Vi sami namreč ne vstopate, 

tistim, ki bi radi vstopili, pa ne 

dovolite vstopiti. 

Marija in Jožef žalostna 

iščeta Jezusa in ga končno 

najdeta v templju, kjer je 

poslušal in učil. / Ko je v 

shodnici Jezus spregovoril, so 

se obrnili proti njemu in so 

ga hoteli pahniti v prepad. 

 

usmiljenim  

 

Blagor usmiljenim,  

kajti usmiljenje 

bodo dosegli.  

 

 

dajete desetino, opuščate pa 

pravičnost, usmiljenje in 

zvestobo 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker dajete desetino od 

mete, kopra in kumine, opustili 

pa ste, kar je v postavi 

pomembnejše: pravičnost, 

usmiljenje in zvestobo. 

 

Usmiljeni Samarijan / 

duhovnik in levit 
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čistim v srcu 

 

Blagor čistim v srcu,  

kajti Boga bodo 

gledali.  

 

 

čistite posode od zunaj, 

znotraj pa ste polni ropa in 

nezmernosti; 

pobeljeni grobovi 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker kozarec in skledo 

čistite od zunaj, znotraj pa sta 

polna ropa in nezmernosti. 

Slepi farizej! Očisti najprej 

kozarec znotraj, da bo čist tudi 

zunaj. 

Žena zasačena pri 

prešuštvovanju priznava 

greh / farizeji se delajo 

popolne in brez greha 

 

tistim, ki delajo za 

mir 

 

Blagor tistim, ki 

delajo za mir,  

kajti imenovani 

bodo Božji sinovi.  

 

 

zidate grobnice prerokov in 

krasite spomenike pravičnih 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker zidate grobnice 

prerokov in krasite spomenike 

pravičnih ter govorite: ›Če bi 

mi živeli v dneh naših očetov, 

ne bi sodelovali z njimi pri 

prelivanju krvi prerokov.‹ 

 

Jezus joka nad Jeruzalemom 

/ farizeji naščuvajo ljudstvo, 

da  kriči: Križaj ga! 

 

zaradi pravičnosti 

preganjani in zaradi 

Jezusa zasramovani 

 

Blagor tistim, ki so 

zaradi pravičnosti 

preganjani,  

kajti njihovo je 

nebeško kraljestvo.  

 

nekatere od njih boste pobili 

in križali, druge preganjali 

 

Nekatere od njih boste pobili in 

križali, druge boste bičali v 

svojih shodnicah in preganjali 

od mesta do mesta, da pride 

nad vas vsa pravična kri, 

prelita na zemlji … 

 

 

Štefan moli / ljudje ga 

kamnajo 
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1. Biti majhen 
 

ubogim v duhu 

 

Blagor ubogim v duhu,  

kajti njihovo je nebeško 

kraljestvo.  

 

 

govorijo namreč, pa ne delajo 

 

Delajte vse in se držite vsega, 

kar vam rečejo, po njihovih delih 

pa se ne ravnajte; govorijo 

namreč, pa ne delajo. 

 

Marijin: Zgodi se! Od takrat se 

ji življenje spremeni. Odpravi se 

na pot božjega otroka in božje 

matere. Z Jožefom celo iščeta 

prenočišče / Ljudje so sicer 

živeli v pričakovanju, a mirno 

spijo, ne iščejo Boga in 

prezrejo, ko gre Bog mimo 

njihovih vrat in išče zase 

prenočišče.   

 

krotkim  

 

Blagor krotkim,  

kajti deželo bodo 

podedovali.  

 

 

drugega napravite za 

spreobrnjenca, potem pa ga 

pokvarite 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker prepotujete morje in 

kopno, da enega samega 

napravite za spreobrnjenca; 

toda ko to postane, ga naredite 

za sina peklenske doline, 

dvakrat hujšega od sebe. 

Pastirji se pridejo iskreno 

poklonit / Herod skuša 

pokvariti kralje, sam igra 

spreobrnjenje 

 

lačnim in žejnim 

pravice  

 

Blagor lačnim in žejnim 

pravičnosti,  

kajti nasičeni bodo.  

 

 

prisegate pri tempeljskem zlatu 

in prezirate tempelj 

 

Gorje vam, slepi vodniki, ki 

pravite: ›Če kdo priseže pri 

templju, ni to nič, če pa priseže 

pri tempeljskem zlatu, ga 

prisega veže.‹ Norci in slepci! Kaj 

je vendar več: zlato ali tempelj, 

ki zlato posvečuje? 

 

Kralji gredo za zvezdo / bogati 

mladenič žalosten odide 
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Obisk modrih  
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri 

z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? 

Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« 

Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse 

vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen 

Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku:  

In ti, Betlehem, dežela Judova,  

nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji;  

iz tebe bo namreč prišel vodnik,  

ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«  

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko 

se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in 

natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu 

pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; 

in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad 

krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili 

so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga 

počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker 

so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti 

vrnili v svojo deželo. Mt 2,1-12 

Bogastvo in hoja za Jezusom  
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!« »Katerih?« mu je rekel. 

Jezus je dejal: »Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! 

Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe!« 

Mladenič mu je rekel: »Vse to sem izpolnjeval; kaj mi še manjka?« Jezus mu je 

rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš 

zaklad v nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!« Ko je mladenič slišal to 

besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. Mt 19,16-22 
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Modri so izbrali življenje. Kljub bogastvu in znanju, dobremu položaju in 

ugodju, so se podali na pot iskanja. Šli so za modrostjo, ki jih je presegala, za 

zvezdo, ki je niso povsem razumeli. Odkrivali so svet, ki je bil večji in globlji od 

že znanega. Tvegali so razočaranja, tvegali so, da vse izgubijo. Bili so majhni 

pred neskončnostjo, pa tudi pred ljudmi. Priznali so si nemoč in iskali pomoč 

pri ljudeh.  

Bogati mladenič pa je svojemu položaju, svoji zbirki uspehov želel dodati še 

enega. Rad bi priznanje s strani Jezusa, rad bi pohvalo in potrditev, da je že na 

cilju, da je popoln in da mu nič ne manjka. Takoj ko sliši predlog, da se odpove 

bogastvu, žalosten odide. Prisega na zlato in ne zanima ga tempelj – prisega 

na zunanji in ne na notranji svet; pretvarja se, da hoče večno oz. božje 

življenje, pa ga zanima predvsem vzpon po družbeni lestvici in več ugodja; 

svoj položaj hlini in se kaže pobožnega, ko se mu drugi približa, ga ustavlja v 

osebnem razmišljanju, da bi ga kdo ne vznemirjal in od njega pričakoval še kaj 

več. Tako pravzaprav pohujša šibke, sam pa tone v vedno večjo mlačnost. 

1. Čemu v življenju resnično slediš? Kaj je tvoja zvezda? Kako se to 

odraža v tvojih držah, v tvojih odnosih? 

2. Kaj doživljaš, da te v življenju resnično presega? Pred čem si majhen, 

se resnično pokloniš in kdaj? 

3. Kdaj in s kom si v dialogu resnično majhen? Kako to pokažeš, kako to 

vpliva na odnos? 

4. Kateri odnosi se ti 'lomijo'? Ali v njih vidiš katero od zgrešenih drž, 

pred katerimi Jezus svari? 

5. Kdaj in kje doživljaš, da te vleče v farizejstvo: ko je pomembnejše 

zunanje od notranjega, ko eno kažeš navzven, drugo pa v resnici si? 

 

  



10 
 

  



11 
 

2. Biti ranljiv 
 

žalostnim 

 

Blagor žalostnim,  

kajti potolaženi 

bodo.  

 

 

zaklepate nebeško kraljestvo 

 

Toda gorje vam, pismouki in 

farizeji, hinavci, ker pred ljudmi 

zaklepate nebeško kraljestvo. 

Vi sami namreč ne vstopate, 

tistim, ki bi radi vstopili, pa ne 

dovolite vstopiti. 

Marija in Jožef žalostna 

iščeta Jezusa in ga končno 

najdeta v templju, kjer je 

poslušal in učil. / Ko je v 

shodnici Jezus spregovoril, so 

se obrnili proti njemu in so 

ga hoteli pahniti v prepad. 

 

usmiljenim  

 

Blagor usmiljenim,  

kajti usmiljenje 

bodo dosegli.  

 

 

dajete desetino, opuščate pa 

pravičnost, usmiljenje in 

zvestobo 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker dajete desetino od 

mete, kopra in kumine, opustili 

pa ste, kar je v postavi 

pomembnejše: pravičnost, 

usmiljenje in zvestobo. 

 

Usmiljeni Samarijan / 

duhovnik in levit 

 

Usmiljeni Samarijan  
Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, 

kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano 

v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz 

vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega 

kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.« 

Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je 

odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med 

razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa 

se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po 
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drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel 

po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na 

potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in 

vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v 

gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal 

gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede 

povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med 

razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je 

rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!« Lk 10,25-37 

Samarijan je poznal svojo žalost in zavrženost, vedel je, kaj pomeni, da drugi 

gre mimo njega, se mu izogne in mu ne pomaga. Čutil je svojo bolečino, a se v 

njej ni kopal, zato je zmogel sočutje in dejavno ljubezen. 

Duhovnik in levit sta v lažni popolnosti postajala vedno bolj brezčutna. 

Pomembno jim je bilo izpolniti pravila, ostati čista in brezhibna. Ujela sta se v 

svet pravil, nalog in dolžnosti in pozabila na preprosto človeško bližino in 

toplino. V njunem svetu je bil prostor le še za njima enake. 

1. V katerih držah v priliki se prepoznaš?  

2. Kako tvoje drže ali drže drugih vplivajo na tvoje odnose? 

3. Kako se soočaš s svojo žalostjo in bolečino zavrženosti ter 

'pretepenosti'?  

4. Kdaj tvegaš korak k bližnjemu in kaj te od tega odvrača? 

5. Koliko te oziri, kaj bodo rekli ljudje, odvračajo od pristne ljubezni in 

globljih prijateljstev? Koliko tvegaš biti umazan zaradi pravega 

prijateljstva, zaradi ljubezni do bližnjega?  
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3. Biti brez imena – neugleden 

 

čistim v srcu 

 

Blagor čistim v srcu,  

kajti Boga bodo 

gledali.  

 

 

čistite posode od zunaj, 

znotraj pa ste polni ropa in 

nezmernosti; 

pobeljeni grobovi 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker kozarec in skledo 

čistite od zunaj, znotraj pa sta 

polna ropa in nezmernosti. 

Slepi farizej! Očisti najprej 

kozarec znotraj, da bo čist tudi 

zunaj. 

Žena zasačena pri 

prešuštvovanju priznava 

greh / farizeji se delajo 

popolne in brez greha 

 

tistim, ki delajo za 

mir 

 

Blagor tistim, ki 

delajo za mir,  

kajti imenovani 

bodo Božji sinovi.  

 

 

zidate grobnice prerokov in 

krasite spomenike pravičnih 

 

Gorje vam, pismouki in farizeji, 

hinavci, ker zidate grobnice 

prerokov in krasite spomenike 

pravičnih ter govorite: ›Če bi 

mi živeli v dneh naših očetov, 

ne bi sodelovali z njimi pri 

prelivanju krvi prerokov.‹ 

 

Jezus joka nad Jeruzalemom 

/ farizeji naščuvajo ljudstvo, 

da  kriči: Križaj ga! 

 

zaradi pravičnosti 

preganjani in zaradi 

Jezusa zasramovani 

 

Blagor tistim, ki so 

zaradi pravičnosti 

preganjani,  

kajti njihovo je 

nebeško kraljestvo.  

 

nekatere od njih boste pobili 

in križali, druge preganjali 

 

Nekatere od njih boste pobili in 

križali, druge boste bičali v 

svojih shodnicah in preganjali 

od mesta do mesta, da pride 

nad vas vsa pravična kri, 

prelita na zemlji … 

 

 

Štefan moli / ljudje ga 

kamnajo 
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Žena, zasačena v prešuštvovanju 
Jezus pa je krenil proti Oljski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. 

Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sédel in jih učil. 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. 9 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 8,1-11 

Pismouki so dobro poznali postavo. Vedeli so, kaj je greh in kakšna kazen 

čemu sledi. Ker je bilo nemogoče zdržati s svojo grešnostjo, so se ukvarjali z 

lepim izgledom ter z navidezno popolnostjo. Glavni greh je bil: da so te pri 

grehu zasačili, ne da si grešil. Jezus pa gleda na srce. Ne misli, da je mogoče 

biti čist greha, mogoče pa je biti prosojen za dobro in zlo. Ne zgraža se nad 

prešuštnico, pravzaprav bolj verjame njeni podobi, ki se ujema z njenim 

srcem kot farizejski zlaganosti. Žena odraža grešnico, kar tudi je; farizeji pa 

hlinijo popolne, kar niso. 

Podobno kot v osebnem življenju je tudi v družbenem življenju. Delati za mir 

ne pomeni laskati in ugajati, kričati, ko vsi kričijo, postavljati spomenike, ko 

jih vsi postavljajo. Graditi mir pomeni prizadevati si za mir, ki raste iz globine, 

ki temelji na globoki pravičnosti in ljubezni. Graditi mir pomeni razkrinkavati 

laž in vztrajati pri dobrem tudi za ceno preganjanja.  

1. V katerih vlogah se prepoznaš in kdaj? 

2. V situaciji, ki jo opisuje evangeljski odlomek, se lahko odzovemo zelo 

različno: 

a. Gremo mimo 'grešnice', da si ne umažemo rok. 
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b. Se kot farizeji odločimo, da se borimo proti grehu in 

nepravilnostim in obsodimo grešnika. 

c. Se kot Jezus sklonimo k grešniku, ga ne obsodimo, a 

spodbujamo k spreobrnjenju. 

Kako to uresničuješ v svojih odnosih, v svojih dialogih? 

3. Koliko si upaš v javnosti opredeliti se za 'neuglednega' in mu stati ob 

strani?  

4. Koliko si zaradi globljih opredelitev za dobro že doživljal preganjanje 

in zaničevanje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duhovne vaje za prostovoljce, Mirenski Grad, december 2017 


