
19. navadna nedelja – leto B 

Jaz sem kruh življenja 

Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so 

govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj 

govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče 

ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. 

Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da 

poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl 

Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. 

Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od 

njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel 

vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« Jn 6,41-51 

  

Tokrat sem se odločil z vami deliti del razmišljanj duhovnih vaj, ki sem jih imel kot vsako leto v 

tem času, ko se odpravimo z vsemi, ki to želijo (od otrok do staršev, sodelavcev in mladih) po 

naših hribih. Naslov Jaz sem pot, resnica in življenje na nek način odgovarjal tudi 

evangeljskemu odlomku te nedelje. V tem tednu bom skušal nanizati nekaj misli, da bodo lahko 

tvorili celoto. Lepo ste povabljeni, da ob tem skupaj razmišljamo, pa tudi da se kaj oglasite. 

  

  

Jaz sem pot, resnica in življenje 

  

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. No, moja sestra Mihaela ni 

imela nobenih pomislekov. Pojavilo pa se je drugo vprašanje: 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 vsaj vsake 

toliko vprašamo: Kaj kot kristjani res živimo? 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. 

 

 



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. Poudarjene so: njegva moč, elan, zavzetost 

in trdnost, bojevitost in odločenost, da pride do cilja za vsako ceno. 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! Podoba mnogih revolucionarnih 

spomenikov. Pa je Jezus res takšen? Je on takšna pot? Ne, nekaj tu ne drži. Jezus je že 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, in Očetovi volji, ki ga je potem po Svetem Duhu obudil od 

mrtvih. 

  

Jezus kot pot se torej: 

 -          ne vzpenja, ampak spušča, 

 -          ni močan, ampak je šibak, 

 -          ni borec, ampak krhki prijatelj, 

 -          ni zmagovalec, ampak sopotnik. 

  

 

  

  

Jezus, ki je pot, se pred tožitelji, ki želijo obsoditi prešuštnico, sklanja na tla in piše po tleh. Gre 

vase, sočutno dojame stisko žene, ne obsodi tožiteljev, odpušča in dviga ženo iz brezna greha. 

Jezus je torej pot k bližnjemu, pot sočutja in odpuščanja. 

  

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? 



Resnica 

  

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. 1.       Postavi se v vlogo Pilata in sprašuj Jezusa: Kaj je resnica. Odgovore zapiši! 

2. 2.       Postavi se v vlogo Jezusa in odgovori zase na Pilatovo vprašanje: Kaj je resnica? Pomisli, 

kdaj in kako jo braniš, živiš in pričuješ. 

  

 

  

Vrhunec razodevanja Jezusovega poslanstva je dosežen na sodnem procesu proti njemu. Jezus 

pove, da je zato rojen in da je zato prišel na svet, da pričuje za resnico. Kakšna je ta 

resnica se lahko ustavimo ob liku Jezusa na sramotnem stebru. 

  

Resnica je najprej ponižana. Množica si želi vse drugo kot resnico o življenju, o ljubezni, o 

odnosih, družbi itd. Že samo doživljanje tega, da Jezusa ne iščejo zaradi njega samega, ampak 

zaradi čudežev, je ponižujoče. A to je resnica o našem življenju. Redki iščejo čisto resnico, večina 

ima rajši korist. 

  

Resnica je prezirana. Množice ne zanima resnica in jo pravzaprav moti. Resnica kali mir, zato je 

prezirana. Jezusa privežejo k sramotilnem stebru, da bi se znebili občutka krivde, da zavračajo 

nekaj dobrega. Na sramotilnem stebru je zlo, zato ga lahko prezirajo. 

  

Resnica ni ljubljena. Množica izbira med Barabo in Jezusom, ter izbere razbojnika. Še več, 

Jezus je križan med dvema razbojnikoma. Resnica je za svet enako ljuba kot razbojništvo. 

 



Če prisežemo na pol resnice, bomo vedno bolj potopljeni v modrost tega sveta in vedno bolj 

bomo v hudičevih krempljih, v krempljih očeta laži. 

  

Resnica je običajno sama. Jezus je v polnosti razodetja resnice najbolj sam. Kdor se boji 

osamljenosti in samote, bo težko zdržal v resnici, ki pogosto osami. 

  

Resnico je kljub vsemu vedno mogoče živeti. Jezus ne požre zaveze svojemu poslanstvu, ko 

je težko. Še več, v zvestobi resnici, pogosto provocira. Ozdravlja tudi v soboto, da bi izpričal 

resnico o tem, da je sobota za človeka in da človek nikoli ne sme biti suženj, niti paragrafom ne. 

  

Če prisežemo na pol resnice, bomo vedno bolj potopljeni v modrost tega sveta in vedno bolj 

bomo v hudičevih krempljih, v krempljih očeta laži. 

 

 


