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Blagri – pot resničnega veselja 

 
Jezus se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Začel 
jih je učiti. 
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, 
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 5,1-12) 

 

Bog je ustvaril človeka za srečo, za polnost. Tako vsakdo hrepeni po sreči; 
kristjani tej polnosti pravimo svetost. Bog nas po krstu kliče k svetosti. Svetnik 
pa je, kdor v svojem življenju čim bolj uresničuje zgled Jezusa Kristusa; je 
človek, ki živi ves za Boga in za druge – je torej človek blagrov. Svetnik živi v 
sedanjosti Jezusovo pot križa in zazrt v Gospoda sveti kakor luč ljudem na 
njihovi poti življenja in delovanja. 
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Bl. Janez Pavel II. je posvečene še posebej vabil, naj si prizadevamo, da bodo 
postale svete naše celotne skupnosti, ne le posameznik. To je naloga vsakega 
krščanskega občestva. 

Jezus svojim učencem zagotavlja: »vaše plačilo v nebesih je veliko« (Mt 5,12). 
Pove pa tudi, kakšna je pot do tega cilja – pot blagrov. 

Evangelist Matej je zapisal osem blagrov, ki so kot mogočna uvertura v 
Jezusov govor na gori. Kot Jezusov življenjski program postanejo vodilo 
vsakogar, ki hoče slediti Učitelju na poti k cilju, za katerega smo ustvarjeni. Ta 
cilj pri Mateju (Mt 5,3-10) zaobjame blagre z besedami: »njihovo je nebeško 
kraljestvo« (prvi in osmi blagor). Blagri tako oznanjajo gotovost, da bo Bog v 
večnosti polno izpolnil naše najgloblje hrepenenje po sreči. Našemu 
iskrenemu vsakodnevnemu prizadevanju, da živimo blagre sredi preizkušenj 
in tudi trpljenja skupaj z Jezusom, pa bo vtisnil pečat najglobljega smisla. 

Ali v današnjem svetu dejansko pričujemo za to, da je življenje blagrov pot k 
sreči in da daje našemu življenju in delovanju najgloblji smisel? Že pred 
dobrim stoletjem je Nietzsche očital kristjanom: morali bi mi prepevati 
najlepše pesmi, da bi verjel njihovemu odrešeniku; bolj vesele bi moral videti 
njegove učence! 

Gre za to, da bi se bolj zavedali, da smo blagrovani – tudi sredi težav in 
trpljenja, saj nas osrečuje upanje in pričakovanje izpolnitve Božjih obljub. 
Jezus je blagre položil na srce ljudem, ki so živeli v podobni kulturi kakor je 
naša: v družbi nadvlade moči, materialnega bogastva, nasilja,… A kako potem 
blagrovati - imenovati srečne – tiste, ki so ubogi, krotki, žalostni, lačni pravice, 
preganjani,…? Dejansko blagri vznemirjajo tako kot Jezusove sodobnike tudi 
nas z vprašanjem: ali jih je mogoče v življenju uresničevati? Mogoče, a ne na 
triumfalen način, temveč v tihem, preprostem vsakdanjem življenju tistih, ki 
sledijo Jezusu Kristusu kljub njegovemu »na glavo obrnjenemu« načinu 
življenja. Najbližji priči tega življenja v sodobnem svetu sta bl. Janez Pavel II. 
in bl. Mati Terezija. S svojim življenjem sta izpričala resnico, da je človek 
blagrov v polnosti človek, je novi človek v Kristusu. 

Pot k svetosti ni lahka in zahteva svojo ceno. Blagri so luč na tej poti. Bolj, ko 
bomo s čistim srcem prebirali besede blagrov, bolj nam bo v njih zasvetilo 
obličje Jezusa Kristusa in bolj bomo mogli prepoznavati smisel in se veseliti 
tega, kar Bog polaga na pot našega življenja. S tem pa bomo v našem 
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vsakdanjiku sposobni okušati dar odrešenja, ki nam ga Bog v polnosti 
namenja v Nebeškem kraljestvu.  

 

Predlog za osebno premišljevanje:  

Ob svetopisemskem besedilu o blagrih (Mt 5,1-12) pred Gospodom gledam, 
kako mi Bog daje v mojem življenju okušati nebeško kraljestvo in se mu 
zahvaljujem. 
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1. Blagor ubogim v duhu 

 

Ubogi v duhu se v svojem srcu zavedajo, da vse, kar so in kar imajo, 
prejemajo od Boga. Zaupajo vanj, v uresničenje njegovih obljub. V sebi niso 
razdeljeni. Nasprotno pa ne morejo biti ubogi v duhu tisti, ki se imajo za 
bogate in svojega bogastva (tudi duhovnih darov) ne delijo z drugimi. Zelo je 
pomembno, da svoje srce odpiramo Bogu in se mu pustimo nagovoriti, 
očiščevati v našem vsakdanjem življenju (prim. Mt 5,8). 

V Stari zavezi so ubogi pogosto predstavljeni kot tisti, ki se zavedajo svoje 
revščine in svojih potreb; to jih odpira Bogu (prim. Ps 9,19). Dejansko pa vsak 
ubogi ne zazna v sebi svojih mej, se ne odpre in se ne uspe duhovno obogatiti 
v svoji preizkušnji, temveč svojo stisko še poglablja. Namesto, da bi se modro 
soočil s svojim uboštvom, izbere pot upornosti in nasilja. 

Po vrnitvi ljudstva iz sužnosti preroki govorijo o »Izraelovem ostanku« - o 
ubogih, ki popolnoma zaupajo v Gospoda in srčno pričakujejo rešitev, srečo, 
ki jo podari le Bog (prim. Sof 3,12-13). Zaradi  njihove razpoložljivosti Bogu in 
bližnjemu jih Bog usliši še posebej v Jezusu Kristusu, ki je prinesel veselo 
novico najprej ubogim (prim. Mt 11,4-5). Vesela novica je v tem, da je ubogim 
obljubljeno nebeško kraljestvo - občestvo z Bogom; Jezus sam jim pokaže 
svojo pot (prim. Apd 24,14.22). 

Jezus ni gledal na uboštvo in bogastvo kot tako, ampak na revne in bogate 
ljudi ter njihov odnos do dobrin in do Gospoda (prim. Mr 10,22.23). Bogati so 
tisti, ki so zazrti sami vase in v obilje dobrin, ki jih posedujejo. Nikoli se ne 
sklonijo k drugemu, temveč druge »upogibajo« in od Boga ne pričakujejo 
ničesar (prim. Mt 25,41-43). Takšno, iskano bogastvo človeka duši, usužnjuje 
(prim. Mt 13,22; Mt 6,24) ter pogosto krade življenje tudi drugim. 

Božji Sin, ki je bil bogat, je iz ljubezni do nas svobodno postal ubog, da bi po 
njegovem uboštvu mi obogateli (prim. 2 Kor 8,9; Flp 2,6-8). V svojem 
ponižanju, izpraznjenju, največjem uboštvu je povsem blagrovan, blažen: ne 
le, da je nebeško kraljestvo njegovo, ampak on sam JE Kraljestvo za nas! Tu 
pa tvegamo, da uboštvo, ki ga Jezus oznanja v evangeliju, razumemo preveč 
poduhovljeno, daleč od naših zemeljskih stvarnosti. Kakšno je torej uboštvo, 
ki ga je Jezus živel in oznanjal kot pot, po kateri naj bi hodili tudi mi? Jezus je 
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odraščal v preprosti, a ne revni družini; bil je poučen o Pismih; čeprav ni imel 
osebnega imetja, mu ni bilo treba beračiti; bil je svoboden – tudi od skrbi za 
jutrišnji dan (prim. Mt 6,25.34). Njegovo uboštvo torej ni v pomanjkanju, 
ampak v odpovedi posedovanju – vse je namenjeno podelitvi z drugimi. Zato 
učenec zapusti varnost družine, da bi bil z Jezusom (prim. Mr 10,29.30), saj 
ve, da bo Bog pravičen do ubogega. Nič ni omajalo Jezusovega uboštva od 
rojstva v jaslih do smrti na križu – niti vabila bogatih v njihove hiše, niti grob, 
ki ga je za njegovo mrtvo telo ponudil bogat mož iz Arimateje; Jezus je bil 
»Gospodov ubogi«. 

Enaka pot – pot blagrov – velja tudi za Cerkev na zemlji (C 8). Veliko govorimo 
o novi evangelizaciji. Je toliko tudi dejanske pripravljenosti, da bi kakor Jezus 
postali ubogi in v uboštvu srečali uboge ter jim oznanili veselo novico, 
Evangelij?! Cerkev v zgodovini stalno posluša Jezusove besede: »Uboge imate 
namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno.« (Mt 26,11) Toda pogosto 
si v ta namen nabira bogastvo ter pozablja pa na to, da bi bila najprej v 
Gospodu uboga in služabnica (prim. Flp 2,5). Jezus skušnjavi bogastva ni 
podlegel (prim. Lk 4,5-7). Kaj pomeni kopičiti bogastvo – tudi v imenu 
dobrega – smo v zadnjem času grenko okusili v Cerkvi na Slovenskem, 
posebej v mariborski nadškofiji. Ne gre za to, da bi se Kristusova Cerkev 
povsem odrekla materialnim sredstvom ter se zaprla vase, temveč za to, da bi 
znala modro razločevati o sredstvih, ki naj jih uporabi ter tudi preverjati, kako 
so v službi evangelizacije. Kristusova Cerkev je poklicana prevzeti Jezusovo 
uboštvo kot občestveni način življenja in delovanja. Samo Cerkev, ki je pristno 
uboga, služi ubogim in kot brezmadežna nevesta pričakuje Ženina (prim. Ef 
5,27) ter kliče Gospoda, naj pride kmalu (prim. Raz 22,17.20). 
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Predlogi za osebno premišljevanje: 

A. Pred Gospodom gledam primere, ko sem bil za uboge ter primere, ko sem 
bil ubog z ubogimi. Za vse to se Bogu zahvaljujem. 

B. V kaj, v koga kot posamezniki in kot občestvo polagamo svoje zaupanje? V 
nebeško kraljestvo, Jezusa Kristusa ali sami vase, v sredstva moči, v 
organiziranost, v imetje, v gospodovanje v tem svetu (prim. Mt 20,25)? Kje je 
Bog v vsem tem? Za kakšnega Boga pričujemo med ljudmi? 
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2. Blagor žalostnim 

 

Ta blagor se lahko dotakne vsakega človeka, saj vsakdo v svojem življenju 
pozna jok. Bog že v Stari zavezi obljublja, da »bo obrisal solze z vseh obrazov« 
(Iz 25,8), v Razodetju pa to potrjuje: »in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In 
obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja 
in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 21,3-4) Jezus sam prosi 
Očeta za dar Tolažnika, ki ostane pri nas vekomaj (prim. Jn 14,16). 

Potrebno pa je razlikovati med »svetno žalostjo«, ki lahko vodi v paraliziranje 
duha in v smrt ter med »žalostjo, ki je v skladu z Bogom« in vodi v solze 
spreobrnjenja, v rešitev (prim. 2 Kor 7,10). Če solze jokajočega že v ljudeh 
vzbujajo sočutje, kako bi ga ne pri Bogu, ki je usmiljen in milostljiv, bogat v 
dobroti in zvestobi (prim. 2 Mz 34,6). Primer svetne žalosti je bogati 
mladenič, ki ni sprejel Jezusovega vabila, naj mu sledi; bil je preveč navezan 
na zemeljsko bogastvo, ki ga je usužnjevalo (prim. Mr 10,22). Primer žalosti in 
joka, ki vodi v odrešenje, pa je apostol Peter (prim. Mr 14,72). 

1. Jok trpečih. Kdor trpi, občuti tudi nemoč, da bi svoje trpljenje v polnosti 
izrazil in podelil z drugimi. Tudi verujoči obstane pred skrivnostjo trpljenja, le 
da mu vera omogoča iskati in najti odgovor o smislu trpljenja. Hkrati tudi on 
stoji pred skušnjavo, da v trpljenju išče rešitev brez drugih ali celo na račun 
drugih. V svojim trpljenju si lahko nehote privzame vedenje in ravnanje, ki ga 
v preteklosti ni poznal, postane nasilen. Nihče se trpljenju ne more izogniti: 
trpimo, ko moramo v življenju zapustiti nekoga ali nekaj zelo dragocenega; ko 
zbolimo, ko se staramo ter izgubljamo čas in moči; ko se bliža smrt in se 
moramo odpovedati vsemu, tudi življenju, ki ga imamo radi. 

Trpljenje samo po sebi nas ne prečiščuje, ne odrešuje; pač pa nam nudi 
možnost, da iščemo in najdemo smisel trpljenja – v skrivnosti Božje ljubezni 
do nas v Kristusu. Kajti prav v trpljenju se človeku vzbudijo temeljna vprašanja 
o tem, od kod prihaja, kam je namenjen, kdo pravzaprav je on sam in kdo so 
drugi zanj. Trpljenje nas izziva, da se še bolj podamo na pot občestva – da 
jokamo s tistimi, ki jočejo (prim. Rim 12,15), da smo ob tistem, ki trpi. 
Poklicani smo, da se po svojih močeh borimo proti trpljenju, hkrati pa v 
poslušnosti Bogu sprejmemo svojo človeškost – dejstvo, da nismo 



9 

 

vsemogočni in odporni proti bolezni, bolečini. Ne moremo odgovoriti na 
samo trpljenje in jok, lahko pa odgovorimo ljudem, ki trpijo in jočejo. Bog sam 
jim zagotavlja, da bo njihovo žalost spremenil v veselje (prim. Jer 31,13). 
Potrebno je, da na Božjo milost odgovorimo z dejavno ljubeznijo do bližnjega: 
»On nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi tolažiti tiste, ki so v 
kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s kakršno nas same tolaži Bog.« (2 Kor 
1,3-4) 

2. Jok preganjanih zaradi vere. Drugi blagor (Mt 5,4) blagruje tudi tiste, ki 
jočejo, ker jih preganjajo zaradi vere v Kristusa. To preganjanje je lahko 
nasilno vse do mučeniške smrti ali pa podtalno, skorajda nevidno, a vztrajno 
trka na srce kristjana z vprašanjem: »Kje je tvoj Bog?« (Ps 42,4). V Cerkvi na 
Slovenskem imamo posebnega pričevalca vere in priprošnjika: bl. mučenca 
Alojzija Grozdeta. 

Vernik, ki se zaveda, da je vera velik božji dar, pozna trpljenje in okuša solze 
zaradi odsotnosti Gospoda ter v molitvi pričakuje izpolnitev njegovih obljub. 
Jezus sam je jokal pred Očetom v svoji samotni molitvi: »je v dneh svojega 
mesa daroval molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu, ki bi ga 
mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi spoštovanja do Boga.« (Heb 5,7) 
Tako so tudi pastirji in vsi, ki v Cerkvi izvršujejo odgovorno poslanstvo, izzvani 
– da bi kakor Jezus in kakor sv. Pavel z vso ponižnostjo služili Gospodu, »v 
solzah in preizkušnjah« (Apd 20,19), ne nehali s solzami opominjati zaupano 
jim ljudstvo (prim. Apd 20,31) ter zagotavljali: »smo vam hoteli dati ne samo 
Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer zato, ker ste se nam 
priljubili«. (1 Tes 2,8) 

3. Jok spokorjenih grešnikov. Joče tudi, kdor se zaveda, kakšno zlo je s svojim 
grehom povzročil, se kesa in stopi na pot spreobrnitve k Bogu. Dobro 
poznamo Davidovo objokovanje krivde v psalmu 51, pa tudi njegovo zaupanje 
v Gospoda. Eden najlepših svetopisemskih primerov »žalosti, ki je v skladu z 
Bogom« in vodi v solze spreobrnjenja, pa je žena, ki v farizejevi hiši s solzami 
moči Jezusove noge (prim. Lk 7,38) – zaliva trdo zemljo svojega srca in 
sodeluje z Bogom, ki želi njeno srce omehčati. Zato je sposobna slišati 
Jezusove besede: »Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila«. (Lk 
7,47) Takšne solze so Božji dar, za katerega je vredno prositi.   

Dopuščajmo vsakomur njegovo žalost in jok ter vsakomur Božjo tolažbo. 
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Predlogi za osebno premišljevanje: 

A. Si dopuščam žalost in solze zaradi pomembnih izgub in preizkušenj v 
svojem življenju?      

     Kako stopam pred Gospoda v takšnih trenutkih? Ali svojo stisko s kom 
podelim? 

     Kako sprejmem (N)njegovo tolažbo? 

B. Pred Gospodom pogledam primer, ko sem bil v stiski potolažen in primer, 
ko sem sam tolažil druge. 

    Za vse to se Bogu zahvaljujem in prosim za dar solza, ki vodijo v 
spreobrnjenje. 
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3. Blagor krotkim 

 

1. Krotkost v Svetem pismu. V Stari zavezi je krotak predvsem, kdor je 
pravičen – tisti, ki ne zavida in se ne jezi nad uspehi krivičnih, se ne maščuje z 
nasiljem, temveč vztraja v zvestobi Bogu. Psalm 37 to najbolje prikaže. 
»Ponižni pa bodo dedovali deželo, oživljali se bodo ob velikem miru… Pravični 
bodo deželo podedovali, za vedno bodo v njej prebivali.« (Ps 37,11.29) 

Izhajajoč iz tega psalma je Jezus oblikoval tretji blagor: »Blagor krotkim, kajti 
deželo bodo podedovali« (Mt 5,5) kot dopolnilo prvemu blagru: »Blagor 
ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo« (Mt 5,3). Večne 
domovine, Kraljestva, bodo deležni le tisti, ki so se z vsem srcem odpovedali 
oblasti, uspehu ter nasilju. Jezusov učenec ne hrepeni po posedovanju 
zemeljskega bogastva, ampak se zavzema za večno (prim. Mt 19,29). 
Krotkega poživlja vera v Boga, ki je usmiljen in milostljiv, počasen v jezi in 
bogat v dobroti in zvestobi (prim. 2 Mz 34,6). A marsikateri starozavezni 
prerok je oznanjal Boga, v katerega je projiciral lastno strogost, agresivnost in 
maščevalnost. (prim. Jl 4,9-11) 

2. Jezusova krotkost. Le Jezus, ki je krotak in v srcu ponižen, lahko nudi 
zavetje in oporo vsem, ki so utrujeni in obteženi (prim. Mt 11,28-30). Takšno 
je bilo judovsko ljudstvo pod bremenom 613 predpisov – 365 negativnih 
(kolikor je dni v letu) in 248 pozitivnih (kolikor je organov v človeškem telesu). 
Njim Jezus obljublja božji blagoslov, verskim voditeljem pa »gorje«, ker 
vernikom nalagajo težka bremena, ki jih sami še s prstom nočejo premakniti 
ter opuščajo pomembnejše v postavi: pravičnost, usmiljenje in zvestobo. 
(prim. Mt 23,2-32) Jezus se predstavi kot edini pravi učitelj in vodnik (prim. 
Mt 23,10): krotak, potrpežljiv, usmiljen, ne obsoja grešnikov, temveč le njihov 
greh; resnici ne odteguje ljubezni. Jezus je Kralj, je Mesija, ki ne vstopa v svoje 
mesto na izbranem konju, temveč sedeč na oslici. Kakor je napovedal Izaija: 
Jezus se ne prepira, ne vpije, nalomljenega trsta ne zlomi in tlečega stenja ne 
ugasne (prim. Mt 12,19-20). Jezus je popolnoma drugačen prerok kot so tisti, 
ki neprestano obsojajo svoje sodobnike ali tisti, ki gojijo poceni optimizem ali 
pa tisti, ki v svojem pesimizmu razširjajo le opomine in grožnje pred sodbo. 
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Jezus krotkost, ki jo živi sam, zahteva tudi od svojih učencev. Do njihove 
vneme po maščevanju (prim. Lk 9,54) je odločen in jih potrpežljivo uči 
krotkosti tudi v odnosu do sovražnikov (prim. Mt 5,38-39.43-44). Jezusov 
učenec na nasilje, na zlo in na sovraštvo odgovarja z ljubeznijo, molitvijo, 
blagoslovom in tako postaja sin nebeškega Očeta (prim. Mt 5,45). Krščanska 
krotkost je krepost notranje močnih, ne pasivnih in šibkih. Br. Roger bi jo 
imenoval »nasilje miroljubnih«. 

3. Krotkost kristjanov. Za vsakogar, ki sledi Jezusu Kristusu, je krotkost 
temeljna notranja drža, iz katere izhajajo vse druge kreposti. Je dar Duha 
(prim. Gal, 5,22.23). Eden od načinov krotkosti, ki je danes še kako potreben, 
je drža sprejemanja, poslušanja, dialoga. Na nas je izbira, ali bližnjega 
jemljemo kot »pekel ali blagoslov«. Krotkost vsebuje spoštovanje, prijaznost, 
dobroto (prim. Lk 10,25-37), izključuje pa polemiko in obsodbo. Žal, smo 
kristjani v preteklosti pogosto ravnali popolnoma drugače, in sicer smo na 
nekristjane gledali vzvišeno, podcenjujoče; prepričani, da je drugi v zmoti, 
smo nad njim izvrševali obsodbe. In danes? Je želja, je prizadevanje, da bi 
Cerkev obvladovala neko družbo, v skladu z Jezusovo krotkostjo? Evangelij 
vabi, kliče k dialogu, ni svetu vsiljen. Pravi apostol je sočuten, razume in 
sprejme svojo človeško revščino in se napoti k drugemu nenasilno. Tudi ni 
pasiven ali  pa brezbrižen do zla in do tistih, ki ga vršijo. Je moder, dejaven v 
ljubezni in odgovoren. 

4. Jezus je vedel za skušnjavo, ki preži nad kristjani v vseh časih, ko poslušajo 
Evangelij in njegove zahteve po krotkosti, v praksi pa se jim ta pogosto 
izmuzne. Zato je povedal priliko o odnosih med kristjani in svetom (prim. Mt 
13,24-30). Sredi dobrega semena pšenice se je pojavila tudi ljuljka, ki izčrpava 
teren in omejuje rast žita. Nekateri goreči služabniki bi ljuljko najraje takoj 
izpulili, saj so prepričani, da je njihova presoja nezmotljiva in da dobro 
razlikujejo pravične od krivičnih, verne od nevernih. A gospodar želi, da vse 
skupaj raste do žetve, ko bo ločil žito od plevela. Le Gospodar resnično pozna, 
kdo je dobro žito in kdo plevel, služabniki nimajo pravice soditi o tem. Naj se 
uči tudi Kristusova Cerkev čakati v krotkosti, dobrohotnosti, usmiljenju. 
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Predlogi za osebno premišljevanje: 

        A. V svetu, ki se ponaša z močjo, odločnostjo in agresivnostjo, se krotkost 
pojmuje kot  neumnost, kot podrediti se vedno in vsakomur. Dejansko pa tudi 
oseba, ki je krotka, prepozna v sebi jezo, le da jo zna ustrezno obvladovati ter 
jo izraziti na zrel način. Jezus, model krotkega človeka, v evangeljskih 
dogodkih pokaže, kako je tudi jeza del našega življenja. 

             Kakšno držo zavzamem do preizkušenj, težav in krivic? 

             Se v svoji jezi znašam nad drugimi ali to v miru izrazim z besedami? 

  

        B. Pred Gospodom gledam sebe sredi občestva (družine, skupine, 
župnije,…): sem čvrsto žito in tudi ljuljka, ki lahko hromi medsebojne odnose 
in zavira dobro rast. 

             Gospodu se zahvalim za dar ponižnosti in poguma, da si to lahko 
priznam ter prosim za dar moči in krotkosti, da bi se v odnosih z bližnjimi še 
bolj trudil za skupno dobro. 
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4. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti 

 

1. »Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste« (Lk 6,21) in Gorje vam, 
ki ste zdaj siti, kajti lačni boste (Lk 6,25). Jezus je jasen: tisti, ki je zares lačen, 
ki nima za preživljanje, je žrtev zgodovine, naravnih nesreč, nepravičnosti - 
pomanjkanja odgovornosti in ljubezni drugih. Na razvitem Zahodu ne vemo 
več, kaj dejansko pomeni biti lačen; a v svetu je okrog milijarde lačnih. Svet, ki 
ga želi Bog, je svet pravičnosti. Ta mora biti zagotovljena vedno znova, dan za 
dnem – v dejanjih, ki jih navdihuje vera v Boga, Očeta vseh ljudi. 

Prilika o bogatašu in ubogem Lazarju (Lk 16,19-31) slikovito prikaže zemeljsko 
življenje obeh in sadove, ki sta jih deležna v večnosti. V bogatašu, ki se je v 
življenju kopal v svojem bogastvu, so preobilje, pijančevanje, strastno 
uživanje zadušili seme Božje besede in ni bil več sposoben nameniti svoje 
pozornosti bližnjemu. Ubogi, lačni pa najde v Bogu svojega osvoboditelja, 
rešitelja, ki ga napolni s polnostjo življenja – s tem, kar »prenasičenemu« 
manjka. Le Bog je sodnik med njima (prim. Jak 5,1-2; 2,5). 

2. »Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo« (Mt 5,6). 

a)      Drugačna lakota: lakota in žeja – fiziološki potrebi, ki ju zaznava naše 
telo – lahko postaneta znamenje drugačnih, duhovnih potreb. V Svetem 
pismu beremo o lakoti po »poslušanju Gospodove besede« (Am 8,11), po 
modrosti (prim. Prg 9,1-5), žeji »po živem Bogu« (Ps 42,3). Tako je tudi Božje 
kraljestvo stanje, ko »ne bodo več lačni in ne bodo več žejni« (Raz 7,16). Prav 
ta izkušnja lakote in žeje nam lahko pomaga izraziti željo po pravičnosti (prim. 
Iz 62,1). Bog, ki je svet in pravičen (prim. Jn 17,11.25), hoče, da se svetost in 
pravičnost naselita v človeški družbi; obe božji lastnosti se inkarnirata v 
človeški zgodovini. Kakor ni mogoče ljubiti Boga, ki ga ne vidimo, ne da bi 
ljubili brata, ki ga vidimo (prim. 1 Jn 4,20), tako ne moremo biti deležni 
svetosti Boga, ne da bi si prizadevali, da se po njegovi volji pravičnost 
udejanja med ljudmi (prim. Lk 18,7-8). 

b)      Kaj je pravičnost, katere smo lačni? Evangelist Matej jasno izrazi 
Jezusove besede o tem, kaj je za človeka najpomembnejše: »Iščite najprej 
Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.« (Mt 6,33) 
Človek je lačen pravičnosti, ki zahteva, da se kraljevanje Boga udejanji med 
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verniki. Iskati pravičnost za kristjana pomeni prizadevanje, da se izpolni Božja 
volja na zemlji kakor v nebesih. To je kristjanova posebna naloga, če hoče biti 
blažen, srečen. 

Še več: »Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismoukov in 
farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo.« (Mt 5,20) Jezusovi učenci 
morajo biti popolni kot je popoln nebeški Oče (prim. 5,48). Kajti, ni dovolj ne 
ubijati, temveč tudi ne gojiti negativnih čustev do bližnjega (prim. Mt 5,21-
22). Ni dovolj ljubiti teh, ki nas ljubijo, temveč ljubiti tudi svoje sovražnike in 
moliti za tiste, ki nas preganjajo (prim. Mt 5,42-47). Gre za pravičnost v resnici 
ali tudi za ljubezen v resnici! 

Drugi Jezusov opomin se nanaša na način udejanjanja pravičnosti, ki je prav 
tako pomemben kot vsebina. Čeprav mora luč Božje pravičnosti sijati skozi 
življenje kristjana, velja tudi opozorilo: »da svoje pravičnosti ne boste 
izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem 
Očetu, ki je v nebesih.« (Mt 6,1) Kadar ljudje vede ali nevede preprečujemo 
Bogu, da bi kraljeval, zavlada med nami nepravičnost. Proti malikom kot so 
bogastvo, denar in moč se je treba boriti z iskrenostjo, skladnostjo besed in 
dejanj, življenjem pravičnosti skozi solidarnost pri delu, podelitev dobrin, 
služenje najbolj potrebnim. 

Kdor je lačen in žejen pravičnosti, je pravičen kakor Jezus (prim. Lk 23,47.34) 
in zvesto izpolnjuje Očetovo voljo (prim. Mt 3,15). 

3. Kristjani in nekristjani v luči tega blagra – komu je ta blagor namenjen? 
Kristjan, ki ravna pravično, je pravičen, kakor je pravičen Kristus (prim. 1 Jn 
3,7). In pravičnemu bo ob sodbi namenjena beseda Sina človekovega: 
»Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta!« (Mt 25,34) 

Toda tudi pripadniki drugih ver, vrst duhovnosti in neverni občutijo lakoto in 
žejo po pravičnosti in se borijo zanjo za ceno svojega življenja. Borijo se proti 
totalitarnim režimom, za priznanje človekovih pravic, za mir, za osvoboditev 
šibkih izpod bremen močnih,… Srce vsakega človeka pozna le Bog; on vidi 
najgloblje namene srca, ki človeka spodbujajo k dejanjem. 

4. »Kajti nasičeni bodo« - pride dan Gospodov, ko bodo vsi, ki so trpeli zaradi 
krivic, nasičeni z Božjo pravičnostjo; nastopilo bo Kraljestvo pravičnosti in 
miru. Jezus je pokazal, da je možno že prej okusiti bogastvo Kraljestva npr., ko 
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je nekaj hlebov in rib razdelil med množico ljudi in jih nasitil (prim. Mt 15,32-
39). Znamenja tega, kako Bog poskrbi in kako bo tistega dne nasitil vse ljudi, 
smo kristjani dolžni prinašati dan za dnem med svoje sodobnike preko 
razdelitve dobrin in preko občestva. Da je to mogoče, nam je s svojim 
življenjem izpričala prva krščanska skupnost (Apd 4,34-35).  

  

 

Predlogi za osebno premišljevanje: 

A. Kako je to, kar v svoji molitvi prosim Gospoda, skladno s tem, kar nas Jezus 
uči v molitvi Oče naš (prim. Mt 6,5-14)? 

B. Lakota in žeja sta močni potrebi, globoki želji nečesa, brez česar ne 
moremo živeti. Pred Gospodom gledam milostni trenutek, ko sem tako 
močno hrepenel po Božji besedi, evharistiji, zakramentu sprave. Za vse to se 
Bogu zahvaljujem. 
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5. Blagor usmiljenim 

 

1. »Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog…« (2 Mz 34,6) - v Stari zavezi 
je izraz usmiljenje naveden kar štiristokrat. Kaže na posebno močno ljubezen: 
»Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A 
tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim.« (Iz 49,15) Izraža tudi posebno 
lastnost Boga: »GOSPOD, GOSPOD, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi 
in bogat v dobroti in zvestobi«. (2 Mz 34,6) Bog se je Izraelcem razodel v vsej 
svoji nežnosti, bolj usmiljen kot pravičen. Preroki in pismouki pa so ga ljudem 
največkrat kazali v čisto drugačni luči: kot Boga, ki se maščuje in kaznuje. 
Nahum dobesedno obrne ime Boga, ki se je razodel Mojzesu: »GOSPOD je 
ljubosumni Bog in maščevalec, GOSPOD je maščevalec in poln srda. GOSPOD 
se maščuje nad svojimi nasprotniki in vztraja v jezi pred svojimi sovražniki.« 
(Nah 1,2) Tako pri judih kot pri kristjanih oz. v Novi zavezi: »Glej, prišel je 
Gospod…, da izvrši sodbo nad vsemi«, (Jud 1,14-15) se božje usmiljenje 
vzporeja s pravičnostjo in resnico. Tudi danes se najdejo ljudje, ki bi raje 
uporabili palico kot usmiljenje tako znotraj Cerkve kot v svetu. In od vsega 
začetka so tu tudi drugačni preroki, ki oznanjajo ljudem usmiljenega Boga: 
»Da, dobroto hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgalne 
daritve.« (Oz 6,6) Njegova dobrota traja na veke (prim. Ps 136). Staro zavezo 
bi lahko povzeli v »Bog je usmiljenje«, kakor Novo zavezo apostol Janez 
povzame v »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,8.16).   

2. »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!« (Lk 6,36) - Jezus je s 
svojim življenjem, z zgledom in z besedo, jasno razodeval usmiljenje kot 
najmočnejšo značilnost Očeta (prim. Lk 15,11-32). Posebno pozornost je 
izkazoval tistim, ki so jih drugi zavračali – javnim grešnikom (prim. Lk 7,34). 
Onim, ki so se imeli za pravične, pa je očital: »hinavci, ker dajete desetino od 
mete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše: 
pravičnost, usmiljenje in zvestobo.« (Mt 23,23) 

Usmiljenje, ki nam ga Bog podarja, nas kliče k brezmejnemu usmiljenju (prim. 
Mt 18,22) do sester in bratov: »Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega 
soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?« (Mt 18,33). Morda se v 
vsakdanjem življenju premalo zavedamo, da Očeta nenehno prosimo: »in 
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odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom«. (Mt 
6,12) 

Božje usmiljenje je v Jezusu postalo najpopolnejše človeško usmiljenje. (prim. 
Lk 10,36-37) Njegov zgled kliče k takšnemu ravnanju vsakega kristjana. 

3. Blagor odpuščanja in sočutja 

a)      Odpuščanje: Jezus, ki je odpustil tistim, ki so ga križali, nas uči usmiljenja 
z zapovedjo odpuščati tudi sovražnikom in tistim, ki nas preganjajo. Odpustiti 
drugemu še preden se kesa in ne zahtevati povračila, je za nas zelo težka 
naloga. Je velika zmaga nad seboj in najvišji izraz človečnosti do sovražnika. 
Ne gre za preračunljivost, temveč za zavesten in odgovoren korak. S tem 
zdrobimo najtršo verigo sovraštva in maščevanja. Jezus je vedel, da samo 
tisti, ki je sposoben odpuščati, zmore resnično ljubiti – s pristno, vztrajno in 
zvesto ljubeznijo. V Novi zavezi ni pravičnosti brez odpuščanja in sprave! To je 
večkrat poudaril tudi bl. Janez Pavel II., ki je spodbujal kulturo odpuščanja, da 
bi tudi v družbenem življenju in politiki pravičnost postala »bolj človeška«. 
(prim. Poslanica ob svetovnem dnevu miru, 2002) 

b)      Sočutje, biti ob in s tistim, ki potrebuje pomoč: Emanuel – Bog z nami – 
izraža svoje usmiljenje do nas tudi s so-čutenjem in so-trpljenjem. Sočutje do 
bližnjega dokazuje, da je možno ljubiti in biti ljubljen tudi v trpljenju. Jezusu 
se je gobavec zasmilil (prim. Mr 1,41); usmilil se je božjastnega dečka (prim. 
Mr 9,22); ganile so ga utrujene in izmučene množice (prim. Mr 6,34). Bog Oče 
nam prihaja naproti v našem trpljenju (prim. Lk 15,20; Lk 1,78) tudi z 
učlovečenjem (prim. Jn 1,14) in smrtjo na križu. »…Videli ste Gospodov konec 
– da je Gospod zelo sočuten in usmiljen.« (Jak 5,11) Zato sv. Pavel tudi nam 
naroča: »Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje 
usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.« (Kol 3,12) 

V sodobnem svetu je Cerkev še posebej poklicana biti »služabnica 
usmiljenja«; dejansko pa je marsikdaj v skušnjavi, da sodi ne le greh, ampak 
tudi grešnika. Bl. Janez Pavel II. je božjemu usmiljenju posvetil eno svojih 
prvih okrožnic: Dives in misericordia, 1980. Jezus sam nas v evangeljski 
pripovedi o ženi, ki so jo zasačili v prešuštvovanju, prevzame, ko jasno 
določilo Postave o kazni s kamenjanjem nadomesti z dejanjem neskončnega 
usmiljenja: »Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8,11) 
Usmiljenje ostaja »škandalozno«, spotakljivo! Kakor Jezus in prešuštnica tako 
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se tudi v našem vsakdanjem življenju soočata neskončno božje usmiljenje in 
usmiljenja vredna - naša beda. Bolj, ko dopustimo, da Gospod s svojim 
usmiljenjem pokrije našo revščino, bolj postajamo sposobni sočutja do sester 
in bratov – ljubiti jih s Kristusovo ljubeznijo (prim. Flp 1,8).    

  

 

Predlogi za osebno premišljevanje: 

A. Prosim za usmiljeni pogled Gospoda, da pogledam svoje drže do napak, 
spodrsljajev, opustitev s strani drugih. Prosim odpuščanja in pomoči, da se 
poboljšam. 

B. Biti usmiljeni pomeni hkrati odpuščati in opomniti drugega. Ko druge – še 
posebej bližnje – opominjam, ali to delam za njihovo dobro ali le zato, da si 
dam duška? 
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6. Blagor čistim v srcu 

 

Bog je z vero očistil srca poganov (prim. Apd 15,9); z vero, ki deluje po 
ljubezni. (prim. Gal 5,6) Kdor veruje, pa ne ljubi, ravna kot suženj in ne kot sin 
(prim. Jn 8,35), saj deluje iz strahu pred kaznijo in ne iz ljubezni in pravičnosti. 
Le vera, ki deluje po ljubezni, očiščuje srce. (prim. sv. Avguštin)  

Ob blagrovanju čistih v srcu morda nehote pomislimo na čistost glede 
spolnosti – na krepost, ki izhaja iz spoštovanja šeste božje zapovedi. Prvotni 
pomen »ne prešuštvuj« (2 Mz 20,14) se je namreč preoblikoval v zapoved 
»ne nečistuj«. Toda v Novi zavezi so za odsotnost grehov mesa uporabljeni 
drugi izrazi, npr. vzdržnost.   

Dejansko nasprotje čistosti srca je pomanjkanje pravega namena. Jezusov 
šesti blagor je namenjen tistim, ki niso dvolični, ki nimajo zahrbtnega 
namena; tistim, ki se v svojem življenju borijo vedno uresničevati čistost 
namenov tako, da njihove besede in dejanja izvirajo iz preobilja njihovega 
srca. (prim. Mt 12,34)   

1. Čistost srca v Stari zavezi – Srce v svetopisemskem pomenu izraža središče 
človeka – njegovih misli, čutenja, želja, presoje, odločitev. Človek vidi le to, 
kar je pred njegovimi očmi, Gospod pa vidi v srce. (prim. 1 Sam 16,7) Resnica 
vsakega človeka je v njegovem srcu. 

Zato so preroki na vso moč klicali k očiščevanju srca, da bi ne bilo »kamnito«, 
neobčutljivo za Božjo besedo, temveč »meseno« (prim. Ezk 11,19) – da bi 
moglo spoznati Boga in odgovoriti na njegovo zastonjsko ljubezen. (prim. Jer 
24,7) 

Iskren vernik, ki se je zavedal svoje grešnosti in nevrednosti stopiti pred 
Gospoda, je prosil najprej za čisto srce: »Kdo se bo povzpel na GOSPODOVO 
goro, kdo sme stati na njegovem svetem kraju? Tisti, ki je nedolžnih rok in 
čistega srca, ki svoje duše ne vzdiguje k praznim rečem in ne prisega po 
krivem.« (Ps 24,3-4) Bil je poklican, da dan za dnem v globini svojega srca 
spoznava Božjo voljo in jo živi v urejenih odnosih do bližnjega. (prim. Iz 1,16-
17) Čisti v srcu uresničuje odnose z ljudmi v resnici, pravičnosti, miru in 
ljubezni. 
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2. Jezus, zgled čistih v srcu – Jezus vse to, kar učijo preroki in sporočajo 
psalmi, še poglobi. Poudari, da je sprava z bližnjim pomembnejša od 
žrtvovanja Gospodu: »Usmiljenja hočem in ne žrtve.« (Mt 9,13) 

Tudi glede »nečistih« jedil je jasen: »Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, 
ampak kar prihaja iz ust, to omadežuje človeka… Kar pa prihaja iz ust, pride iz 
srca, in to omadežuje človeka. Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, 
prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. To je tisto, kar 
omadežuje človeka.« (Mt 15,11.18-20) 

Pomembno je to, kar vernik želi in odloči v svojem srcu. (prim. Mt 5,21-28) 
Jezus ostro graja pismouke in farizeje glede na iskrenost njihovih namenov: 
»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.« (Mt 23,27) 

Nečisto srce že samo po sebi nasprotuje občestvu z Bogom. Vsak greh je 
udejanjen že v srcu človeka, še preden se to pokaže navzven. V srcu sobivata 
tako beseda Boga (prim. Rim 10,8) kakor tudi nagnjenje k slabemu. (prim. 
Rim 7,18-23) V našem vsakdanjem življenju se neprestano borimo med enim 
in drugim ter se odločamo, ali bo nad nami kraljeval Bog ali maliki.    

Čistost srca je torej povezana z udejanjanjem zapovedi ljubezni do Boga in do 
bližnjega. (prim. Mr 12,28-34) Varujmo pa se tveganja, da bi si čisto srce 
predstavljali kot imuno pred grehom. To je lahko lažna predstava o čistosti 
tistih, ki nimajo poguma, da bi živeli s strastjo, goreče. Čisto srce je povsem 
razpoložljivo Gospodu, da ga očiščuje on, ki je edini svet. Jezus je bil čistega 
srca, sposoben živeti v občestvu z Očetom in ljudmi, jih ljubiti zastonjsko, z 
nedeljenim srcem. 

3. Čistost srca dovoljuje, omogoča »gledati Boga« - Kako je kristjanu mogoče 
videti nevidnega Boga? Ga bomo videli »iz obličja v obličje« (1 Kor 13,12) šele 
ob koncu časov? V kontemplativni molitvi zremo, vidimo Boga, kakor o njem 
pripoveduje Jezus: »edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je 
razložil.« (Jn 1,18) Da bi lahko sprejeli Jezusovo zagotovilo: »Kdor je videl 
mene, je videl Očeta,« (Jn 14,9), potrebujemo čisto srce. Če neutrudno 
iščemo Boga in iskreno prosimo: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari,« (Ps 51,12); če 
sprejmemo, da nas kakor mladike na trti očiščuje, da rodimo še več sadu 
(prim. Jn 15,1-7), potem bomo očiščeni. Takšni bomo lahko okusili in videli, 
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kako dober je Gospod. (prim. Ps 34,9) Naša naloga je le, da sodelujemo z 
božjo milostjo - da damo na voljo svoje srce. 

»Ljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu 
bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je, in 
vsak, kdor ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist.« (1 Jn 3,2-3) 

Premišljevanje Gospodove besede nas očiščuje dan za dnem. Zaupanje v 
Gospoda in upanje, kakršno je imela nečista, krvotočna žena razsvetljuje naše 
srce; vodi nas, da se dotaknemo njega, Čistega. Tako more biti očiščen vsak 
od nas! (prim. Mr 5,28) Kristjani lahko očistimo svoje srce predvsem z  
dejavnim sodelovanjem pri liturgiji. V njej utrjujemo zavezo z Bogom tako, da 
poslušamo njegovo Besedo in smo deležni celotnega življenja Sina. Očiščeni 
moremo videti nevidne resničnosti – spremenjenega Jezusa, ki našemu srcu 
razodeva Boga. 

Komur Bog nakloni milost čistega srca, ta postopoma postane sposoben 
videti svet z božjimi očmi: vidi žensko, kjer drugi vidijo prostitutko; vidi 
moškega, kjer drugi vidijo hudodelca; vidi že delo odrešenja, kjer drugi vidijo 
le zlo in greh. Tako postaja sposoben odpuščati vedno, v vsaki okoliščini. 
Njegovo srce, upodobljeno po Božjem srcu, je sposobno usmiljenja do vsega 
ustvarjenega.   

  

 

Predlogi za osebno premišljevanje: 

A. Na kakšen način je moje srce kraj srečanja z Bogom v naravi, v cerkvi, v 
odnosih z drugimi,…? Kako se moj odnos z Bogom preko svete maše razširja 
na moje bližnje? 

B. Pred Gospodom gledam, kako negujem svoje notranje življenje s pomočjo 
mnogih sredstev (maša, obhajilo, spoved, adoracija, skupna in osebna 
molitev, Sveto pismo, duhovno spremljanje, duhovne vaje, delo, počitek, 
prosti čas, duhovne knjige in revije,…). Gospodu se zahvaljujem za vse te 
možnosti in prosim za čisto srce, da bi mogel to še bolje uporabiti za svojo 
duhovno rast in zorenje. 

 



23 

 

7. Blagor tistim, ki delajo za mir 

 

Nekateri so Jezusa sprejeli, mnogi so ga zavrnili in ga obsodili na smrt. Tako 
tudi njegovi učenci: bolj so zvesti Gospodu, bolj bodo znamenje razdora med 
ljudmi. Že dejstvo Jezusovega rojstva je prebudilo hudo jezo v kralju Herodu, 
da je dal pobiti vse novorojene v Betlehemu. Kdor se dejavno zavzema za mir 
ter nasprotuje nasilju in delitvi, ki ju prinašajo ljudje predani hudemu, ta 
pričuje za Boga Očeta, katerega otrok je. 

1. Delati za mir – Pomeni aktivno si prizadevati za to, da bi ljudje živeli polno, 
varno, srečno. Shalom je mnogo več kot le odsotnost vojne; je zdravje, 
veselje, duhovno in materialno blagostanje, harmonija v odnosu do sebe, do 
drugih in do vsega stvarstva; skratka, je življenje, ki ga je vredno živeti. Živeti 
v miru, brez strahu, skrbno obdelovati zemljo in uživati sadove dela svojih 
rok, so sanje mnogih mož in žena. (prim. 1 Mkb 14,8-9.11-12) Za to pa je 
potrebno plačati visoko ceno: nikomur vračati hudega s hudim, temveč 
premagovati húdo z dobrim. (prim. Rim 12,17.21) Pomeni, boriti se proti 
nasilju in pri tem ne raniti sovražnika - kakor Jezus, ki je v svojem mesu 
»odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, 
novega človeka« (Ef 2,15) in vzpostavil mir. 

2. Mir v Stari zavezi – Že ob bratov Kajna in Abela (1 Mz 4,1-16) je Sveto 
pismo polno sovraštva, nasilja, vojn. Ljudje si želijo miru, hkrati pa so polni 
nasprotovanja. Vernik prosi Boga za blagoslov, za mir – zase, za družino, za 
skupnost: »GOSPOD naj te blagoslovi in te varuje. GOSPOD naj da sijati svoje 
obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. GOSPOD naj dvigne svoje obličje nadte 
in ti podeli mir.« (4 Mz 6,24-26) Mir, ki ga prinaša Mesija, je »delo 
pravičnosti« (Iz 32,17). Vernik mora za ta božji dar iskreno prositi in se zanj 
razpoložiti. Dar miru, ki prihaja od Boga, se naseli v srce in prevzame celotno 
osebo; je sprava z Bogom, s seboj in z drugimi – s celotno skupnostjo. Tako se 
mir širi na vse ljudstvo, na celotno človeštvo. 

Ko so se Izraelci z grehom oddaljili od Gospoda in njegovih zapovedi, so 
okusili vojno in izgnanstvo, bedo in suženjstvo. (prim. 5 Mz 28,15-68) Ko pa se 
skesano vrnejo h Gospodu in zvesto spolnjujejo postavo, se k njim povrneta 
Gospodov mir in blagostanje. (prim. Ezk 34,25) 
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Toda mir ni le dar, je tudi naloga vernikov. Bog ga ne nakloni tistemu, ki ga ni 
pripravljen sprejeti in ki se ne čuti odgovornega zanj. Pravičnemu je sredi 
nepravičnega sveta predložen ideal krotkosti, ponižnosti, kajti »miroljubnemu 
možu se obeta prihodnost«. (prim. Ps 37) Miroljubni v svojem življenju 
uresničuje zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega ter tako širi mir v svoj 
prostor in čas. 

3. Mir v Novi zavezi – Z Jezusovim rojstvom Božji mir sestopa na zemljo v 
osebi in oznanilu, ki se naseli med ljudmi. (prim. Ef 2,17) Prav v njegovem 
mesu, v njegovem križanem in vstalem telesu sta se Bog in človeštvo končno 
spravila med seboj. (prim. Kol 1,22) Božje jagnje – Vstali Kristus, ki na sebi še 
nosi rane trpljenja in smrti – je tisti mir, ki ga svet ne more dati. In tega miru 
so deležni Jezusovi učenci. (prim. Jn 20,19.26) Tako tudi kristjan vse bolj 
postaja človek miru in se ves posveti delu za mir. 

Kaj konkretno pomeni delati za mir? To pomeni ljubiti bližnjega kakor samega 
sebe in drugim storiti vse, kar hočemo, da bi ljudje storili nam. (prim. Mt 
7,12) Kajti iz srca, v katerem primanjkuje prave ljubezni, prihajajo prepiri in 
zlo. (prim. Jak 4,1-2) Toda najprej je treba svoje besede o miru uskladiti s 
svojimi dejanji miru v domačem okolju. Najrazličnejše, včasih težko 
razpoznavne oblike nasilja motijo mir vsakdanjega življenja naših občestev. 

Ljubezen do bližnjega pa se mora razširiti v ljubezen do nasprotnikov, do 
tistih, ki nam povzročajo trpljenje. Pomeni na húdo odgovarjati z dobroto, 
ustvarjati poti odpuščanja, usmiljenja, sprave. Za mir se je treba zelo truditi, 
ga varovati in ga obnavljati z veliko čuječnostjo. 

Biti miroljubni pomeni tudi pustiti se »razorožiti«. To je še težje od krotkosti. 
Pomeni sleči se svojih zahtev – tudi upravičenih; odpovedati se mnogim 
upravičenim pričakovanjem; popolnoma se prepustiti Bogu in njegovemu 
delovanju. Ni predaja, ampak podreditev. »In Božji mir, ki presega vsak um, 
bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.« (Flp 4,7) 

4. »… Kajti imenovani bodo Božji sinovi« – Božji otroci so v Svetem pismu 
deležni posebnega Božjega varstva – kot izvoljeno ljudstvo (prim. 5 Mz 14,2), 
kot mesijanski Kralj (prim. 2 Sam 7,14), kot pravični Božji sin (prim. Modr 
2,18), kot angeli in drugi božji poslanci. V Novi zavezi je izraz »Božji sin«, 
»ljubljeni Sin« na poseben način pripisan Jezusu. (prim. Mr 1,11) Bog je oče 
vseh ljudi (prim. Lk 3,38), toda le tisti, ki delajo za mir, so mu zares podobni, 
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so deležni Sinove istovetnosti. Ob Božji sodbi bomo to lahko okusili v polnosti 
(prim. Mt 25,34), v moči vere pa že zdaj, saj »sam Duh pričuje našemu duhu, 
da smo Božji otroci«. (Rim 8,16) 

Bl. Janez Pavel II. je ob 35. svetovnem dnevu miru (po dramatičnih dogodkih 
11. septembra 2001) zapisal: »Stebra resničnega miru sta pravičnost in tista 
posebna oblika ljubezni, ki ji pravimo odpuščanje.« Novost pa je v tem, da 
mora odpuščanje prerasti osebno raven in postati praksa občestva – v 
družbenopolitičnih odnosih med narodi, etničnimi in drugimi skupinami. To je 
danes posebna, zgodovinska naloga kristjanov. 

  

 

Predlogi za osebno premišljevanje: 

A. Se zavedam naloge graditi mir z vsemi, začenši v družini, skupnosti, ki ji 
pripadam, v župniji, v občestvu Cerkve?  

B. Sem dejansko pripravljen čemu umreti, da bi mogel mir bolj zaživeti? 

 

http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/6H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/H.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/1G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/13.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/4F.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/3.HTM
http://www.intratext.com/IXT/SLV0019/9.HTM
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8. Blagor preganjanim 

 

Gospod nam zagotavlja, da je plačilo - končno združenje z Bogom - za nas 
shranjeno v nebesih! Zato bodimo s pogledom zazrtim v večno slavo 
pripravljeni, da se s trdno vero soočimo s katero koli preizkušnjo - da bi bili 
deležni slave prerokov in apostolov. 

1. Preganjanje pravičnih 

Hrepenenje po ljubezni in iskanje dobrega kličeta na pot pravičnosti vsakega 
človeka – verujočega in neverujočega. Izbira te poti in hoja po njej pa nista 
lahki, saj pravično ravnanje enega prebuja v okolju nasprotovanje tistih, ki jim 
je dejansko ljubša lažja pot, pot lastnega ugodja. (Prim. Mdr 1,1-2,9) Slednjim 
sta red in pravičnost v spotiko – zavestno ali nezavedno, ker postavljata meje 
neobrzdani sli zadovoljitve »tukaj in zdaj«. Življenje pravičnega prebuja v njih 
nelagodje, notranji nemir, ogroženost, ki jo poskušajo utišati bodisi s prikritim 
bodisi z odprtim preziranjem in preganjanjem pravičnega. (Prim. Mdr 2,10-
2,20) V človeški zgodovini je veliko izjemnih primerov mož in žena, ki so s 
svojim življenjem pričali za pristne vrednote, za pravičnost in so zato morali 
umreti. Nekaterim od njih je bilo dano v tem prepoznati božjo voljo, delež pri 
daritvi Jezusa Kristusa. 

2. Preganjanje kristjanov 

a)      Kdor sprejme klic hoditi za Gospodom, sprejme tudi dejstvo: »Kjer sem 
jaz, tam bo tudi moj služabnik«(Jn 12,26) in »Če so preganjali mene, bodo 
preganjali tudi vas« (Jn 15,20). Ta »drugačnost krščanstva« nujno vzbudi 
reakcijo, ki je lahko v pozornosti, zvedavosti, a tudi v odklanjanju. Reakcija je 
pozitivna, saj zareže v brezbrižnost sodobnega sveta, ki poneumlja 
današnjega človeka. Jezus je poznal usodo prerokov in nasilen konec tistega, 
ki mu je pripravljal pot - Janeza Krstnika. Na svoji koži je okusil, kako ga lastno 
ljudstvo zavrača (prim. Mr 6,4). Na takšno pot je pripravljal tudi svoje učence 
(prim. Mr 13,9.11-13). Jezus opozarja: »Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo 
govorili o vas« (Lk 6,26). Ali si res goreče prizadevamo sredi sodobnikov 
iskreno pričevati za Kristusa - ki zahteva spreobrnjenje srca, ali pa 
preračunljivo iščemo predvsem kompromise, soglasja? Se evangeljske 
besede, ki jih izbiramo, res dotaknejo src, ali iz poslušalca le vabijo 
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odobravanje in aplavz tistemu, ki jih je navedel? Morda smo se že preveč 
udobno namestili v našem krščanstvu, da bi nas Jezusove besede zadele v 
živo. In vendar so tudi v tem trenutku po svetu sestre in bratje, ki živijo 
Jezusovo poslanstvo dobesedno: »Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove.« 
(Lk 10,3) 

b)      Dve zveri iz Razodetja: Zver, ki vstaja iz morja (prim. Raz 13,1-10) je 
totalitarna politična oblast, ki je kult sama sebi in kruto preganja tudi 
kristjane. Zver, ki se dviguje iz zemlje (prim. Raz 13,11-18) pa podpira moč in 
oblast prve zveri; navidez krotka govori kakor zmaj in vse je prepojeno z 
njenim vplivom; je kot zastrupljeno ozračje, ki ga dihamo. To je prikrita oblika 
preganjanja, je miselnost tega sveta. Kristjan je poklican k stalni čuječnosti in 
ga kultura sveta, kultura smrti ne sme presenetiti. Vedno znova si mora klicati 
v zavest Jezusovo obljubo Svetega Duha (prim. Mr 13,11) in tolažbo apostola 
(prim. 1 Pt 4,12-14). Sv. Frančišek je bratom, ki jih je pošiljal med Saracene in 
druge nevernike, naročil: 'da ne povzročajo prepirov in prerekanj; »podvržejo 
naj se marveč zaradi Boga vsaki človeški ustanovi« (1 Pt 2,13) in priznajo, da 
so kristjani'. (FNPVod 16,6) Če nas kdo vpraša za razlog upanja, ki je v nas, mu 
odgovorimo s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz dobre vesti (prim. 1 Pt 
3,15-16). Jezus nas je s svojim zgledom na križu učil ljubiti do konca – do 
odpuščanja sovražnikom, tistim, ki nas preganjajo in nam zadajajo smrtne 
rane. 

3. Tako so preganjali že preroke pred vami 

Ne le pismoukom in farizejem, tudi nam v Cerkvi danes Jezus pravi: »Gorje 
vam, […] ker zidate grobnice prerokov in krasite spomenike pravičnih« (Mt 
23,29). Cerkev tvega tudi, da pravih prerokov ne prepozna in jih »v 
Kristusovem imenu« preganja. Kadar v Cerkvi »ne sme biti« različnosti, 
konfliktov, nestrinjanja, takrat so vrata nepopustljivosti in moralnemu nasilju 
odprta na stežaj. Kakor je možno trpeti za Cerkev, tako je možno trpeti tudi 
od, s strani Cerkve. V zgodovini Cerkve poznamo več svetih redovnic in 
redovnikov, ki so v življenju trpeli veliko preziranje in trpinčenje s strani svojih 
samostanskih sosester in sobratov. 

Bog pošilja preroke med nas tudi danes. Tudi ti so in bodo preganjani. 
Pomembno pa je, da živijo tudi najtežje preizkušnje v najgloblji povezanosti s 
Kristusom, kajti nič in nihče ne more preprečiti, da bi živeli Evangelij - da bi 
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bili blagrovani, blaženi, srečni. Jezus zatrjuje: »Veselite in radujte se, kajti 
vaše plačilo v nebesih je veliko.« (Mt 5,12) V kolikor živimo blagre, okušamo 
to srečo že sedaj kljub našim mejam in naši grešnosti. Življenje z Jezusom 
osrečuje, saj je on sam naša blaženost. 

 

Predlogi za osebno premišljevanje:  

A. Bolj, ko se prilagajam svetu, manj me bo preganjal – a nisem več sol in luč! 
Se tega resnično  zavedam? Se spustim v plavanje proti toku, ko to zahteva 
zvestoba Evangeliju? 

     Sem preveč navezan na to, da me drugi sprejemajo, da odobravajo moje 
mnenje, da cenijo moje delo? Kako me to omejuje v pričevanju vere?        

B. Biti kristjan je lahko poseben privilegij, pomeni pa tudi biti »na udaru 
kritike«. Pred Gospodom gledam nekaj primerov svojih intenzivnejših 
odnosov z drugimi – kako sem pred temi ljudmi pričeval za Jezusa Kristusa ali 
pa sem bolj kazal nase. Gospodu se zahvaljujem za izkustvo in prosim za 
čistost srca. 

 

 

 


