O miru

Vincencijev tabor, Mirenski Grad, avgust 2017

1. DA BI IMELI MIR
Pastirji in angeli
8 V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri
svoji čredi. 9 Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je
obsijala. Zelo so se prestrašili. 10 Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se!
Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes
se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.
12 To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.«
13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila
Boga in govorila:
14 »Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
15 Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu:
»Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam
je sporočil Gospod!« 16 Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete,
položeno v jasli. 17 Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila
rečena o tem otroku. 18 In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so
jim povedali pastirji. 19 Marija pa je vse te besede shranila in jih
premišljevala v svojem srcu. 20 In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili
Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
21 Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime
Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Lk
2,8-21

Slovesni prihod v Jeruzalem
37 Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev
z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih
videli. 38 Govorili so:
»Blagoslovljen kralj,
ki prihaja v Gospodovem imenu!
2

V nebesih mir
in slava na višavah!«
39 Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: »Učitelj, pograjaj svoje
učence.« 40 In odvrnil jim je: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo
kamni vpili.«
41 Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. 42 Rekel je:
»O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, takó pa je
prikrito tvojim očem. 43 Prišli bodo nadte dnevi, ko te bodo sovražniki
obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. 44 V tla bodo
poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu
v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja.« Lk 19,28-44

Jezus se prikaže učencem
36 Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!« 37 Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da
vidijo duha. 38 Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu
oglašajo dvomi? 39 Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam.
Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da
jih imam jaz.« 40 Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. 41 Ker pa
od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj
kakšno jed?« 42 Ponudili so mu kos pečene ribe. 43 Vzel jo je in jo
vpričo njih pojedel. Lk 24,36-43
Jezus je prišel, da bi imeli mir. Mir, ki ga svet ne more dati, mir, po
katerem vsi hrepenimo. Njegov prihod je spremljala pesem angelov,
pesem o miru. Slovesni vstop v Jeruzalem razumejo ljudje kot dogodek,
ki prinaša mir. Ko se je Jezus prikazal učencem po vstajenju, jih je
pozdravil: Mir vam bodi! Vsak Jezusov nastop torej v svojem bistvu
prinaša mir.



Kako v sebi prepoznavaš mir in nemir?
Kje najdeš mir?
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Kaj te vznemirja?
Kako sam razumeš vero? Ali ti prinaša mir ali nemir?
Kaj lahko narediš, da bo v tebi več miru?



Kako si danes doživljal/a sebe, delo in ljudi okrog sebe? Si
zaznaval/a nemir? Kako si se uspel/a pomiriti?
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2. MIR STOJI LE NA TRDNIH TEMELJIH
Jezus obljubi Svetega Duha
15 »Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; 16 jaz pa bom prosil
Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj:
17 Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna.
Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 18 Ne bom vas zapustil
sirot, prišel bom k vam. 19 Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me
boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. 20 Tisti dan boste
spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. 21 Kdor ima moje
zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj
Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 22 Juda (ne Iškarijot)
mu je rekel: »Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne
pa svetu?« 23 Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo
držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in
prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in
beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal.
25 To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa,
Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in
spomnil vsega, kar sem vam povedal. 27 Mir vam zapuščam, svoj mir
vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne
vznemirja in ne plaši. 28 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. 29 In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da
boste verovali, ko se zgodi. 30 Ne bom več veliko govoril z vami, kajti
vladar tega sveta prihaja. Meni sicer ne more nič, 31 vendar naj svet
spozna, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil Oče.
Vstanite, pojdimo od tod!« Jn 14,15-31
Jezus pozna nemir in zbeganost učencev, njihove strahove in nemirna
hrepenenja. Ve, da si predstavljajo mir kot premoč nad močnejšim, kot
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zmago v tekmi z drugim, brezskrbnost zaradi zagotovljenega položaja,
materialnih dobrin, priznanja itd.
Jezus jasno pove, da je njegov mir drugačen od miru tega sveta. Ne
obljublja zgodbe o uspehu, lagodju in pomembnosti, a vendar obljublja
mir.







Kaj misliš, da predstavlja Jezusove temelje za mir? Kako je po
njegovo, mogoče zastaviti mir?
Na čem ti gradiš svoj mir?
Kje se tvoja logika razhaja z Jezusovo?
Kako sprejmeš Jezusovo ponudbo: Mir vam dajem, vendar ne,
kakor ga daje svet?
Kako si danes doživljal/a sebe, delo in ljudi okrog sebe? Si
zaznaval/a nemir? Kako si se uspel/a pomiriti?
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3. MIR JE V SPREJEMANJU RAZPETOSTI
Hoja za Kristusom
34 »Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem
prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35 Prišel sem, da ločim
človeka od njegovega očeta,
hčer od njene matere,
snaho od njene tašče;
36 in človekovi sovražniki bodo njegovi domači.
37 Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor
ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. 38 Kdor ne sprejme
svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje
življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo
našel.« Mt 10,34-39
Jezus miru ne vidi kot enkrat za vselej pridobljeno dobrino. Mir je zanj
nekaj, za kar se je potrebno vedno znova odločati. Gre za sprejemanje
Njega kot edinega vodila v življenju, za postavljanje Njega na prvo
mesto. Šele v sprejemanju njegove logike križa, je po njegovem mnenju
mogoče najti mir.






Kje doživljaš razpetost v vsakodnevnih stvareh?
Ali poznaš meč, ki ga prinaša ločitev med teboj in drugimi? Kdaj
ti ta ločitev prinaša tudi najgloblji mir?
Kako si prizadevaš za ta višji mir, ki ga Jezus poimenuje kot
meč?
Kako si danes doživljal/a sebe, delo in ljudi okrog sebe? Si
zaznaval/a nemir? Kako si se uspel/a pomiriti?
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4. MIR JE V ZAUPANJU BOGU
Zmaga nad svetom
25 »To sem vam govoril v prispodobah. Pride ura, ko vam ne bom več
govoril v prispodobah, ampak vam bom o Očetu jasno oznanjal. 26 Tisti
dan boste prosili v mojem imenu, in ne pravim vam, da bom jaz prosil
Očeta za vas. 27 Oče sam vas ima rad, ker imate tudi vi mene tako radi
in trdno verujete, da sem prišel od Boga. 28 Izšel sem od Očeta in prišel
na svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu.« 29 Njegovi učenci so
rekli: »Poglej, zdaj govoriš jasno in ne uporabljaš nobene prispodobe.
30 Zdaj vemo, da vse veš in da ti ni potrebno, da te kdo kaj vpraša. Zato
verujemo, da si prišel od Boga.« 31 Jezus jim je odgovoril: »Zdaj
verujete? 32 Glejte, pride ura in je že prišla, ko se boste razkropili vsak
na svoje in me pustili samega. Vendar nisem sam, kajti Oče je z menoj.
33 To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko,
toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.« Jn 16,25-33
Jezus se zaveda teže miru, zato obljublja oporo. Obljublja nam, da bo z
nami do konca sveta.
V tem je eden od temeljev za mir njegovega učenca.


Kako in kdaj doživljaš Jezusovo tolažbo, ki te opogumlja, da se
lahko umiriš?



Kako si danes doživljal/a sebe, delo in ljudi okrog sebe? Si
zaznaval/a nemir? Kako si se uspel/a pomiriti?
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5. MIR JE V TEM, DA SPREJMEŠ, DA DRUGI MIRU NE
SPREJME
Naročila dvanajsterim
5 Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Ne hodíte na pot k
poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto! 6 Pojdite rajši k
izgubljenim ovcam Izraelove hiše. 7 Spotoma pa oznanjajte in govorite:
›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹ 8 Bolnike ozdravljajte, mrtve
obujajte, gobave očiščujte, demone izganjajte. Zastonj ste prejeli,
zastonj dajajte. 9 Ne oskrbujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z
bakrom v pasovih, 10 ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s
sandali ne s palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. 11 V katero koli
mesto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in ostanite tam,
dokler ne odidete. 12 Ko stopite v hišo, jo pozdravite. 13 Če bo hiša
vredna tega, naj pride nanjo vaš mir, če pa ne bo vredna, naj se vaš
mir povrne k vam. 14 In če vas kdo ne sprejme in vaših besed ne
posluša, pojdite iz tiste hiše ali tistega mesta in si otresite prah z nog.
15 Resnično, povem vam: Laže bo na sodni dan sódomski in gomórski
deželi kakor tistemu mestu.« Mt 10,5-15
Jezus učencem naroča, naj povsod prinašajo mir. Hkrati pa v naprej
pove, da bodo ljudje, ki miru ne bodo sprejeli. Učencem naroča, naj se
ne ozirajo na zavrnitev, naj sprejmejo mir nazaj in gredo dalje. Jezus je
sicer izredno pozoren na vse, kar se dogaja okrog njega in kar ljudje ob
njem doživljajo, vendar ga nasprotovanje in zavračanje ne odvrne od
tega, da prinaša svetu mir.




Kako hitro zaznaš, če te drugi tako ali drugače zavrača?
Kako ohranjaš mir, če te drugi zavrača?
Spomni se zadnjega primera, ko te drugi ni sprejel. Si se
vznemiril? Kako si prišel do miru?
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Kako si danes doživljal/a sebe, delo in ljudi okrog sebe? Si
zaznaval/a nemir? Kako si se uspel/a pomiriti?
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6. PRINAŠANJE MIRU DRUGIM JE NALOGA KRISTJANA
Jezus se prikaže učencem
19 Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se
učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus,
stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je to rekel, jim je
pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.
21 Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene
poslal, tudi jaz vas pošiljam.« 22 In ko je to izrekel, je dihnil vanje in
jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! 23 Katerim grehe odpustite, so jim
odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« Jn 20,19-23

Blagri
1 Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi
učenci so prišli k njemu. 2 Odprl je usta in jih učil:
3 »Blagor
ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
4 Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
5 Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
6 Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
7 Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
8 Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.
9 Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
10 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
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kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in
vse húdo o vas lažnivo
govorili. 12 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
Jezus naroča svojim učencem, naj prinašajo svetu mir. Ko jim daje
Svetega Duha, jim daje moč odpuščanja in naroča, naj delajo za mir.



Kako razumeš to nalogo in kako jo uresničuješ?
Kaj še lahko narediš, da boš naredil več za mir v duhu blagrov?



Kako si danes doživljal/a sebe, delo in ljudi okrog sebe? Si
zaznaval/a nemir? Kako si se uspel/a pomiriti?
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