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Živeti, kakor je prav
Evangelij po Luku 3,10–18
10
Množice so spraševale Janeza: »Kaj naj torej storimo?« 11 Odgovarjal jim je:
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj
stori enako.« 12 Tudi cestninarji so se prišli krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj
storimo?« 13 Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« 14 Spraševali
so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar
nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
15
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu,
če ni morda on Mesija, 16 je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride
pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal;
on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 17 Velnico ima v roki, da bo počistil svoje
mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
18
Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico.

Janez se je srečal tudi s Herodom Antípom, ki je rad poslušal njegove nauke.
Herodu Antípi, enemu izmed sinov Heroda Vélikega, so Rimljani podelili oblast nad
pokrajino Galilejo, ki je ležala na severu. Janez, ki nikoli ni bil zadržanega značaja,
je v svojih kritikah ostro napadel njegovo nemoralno življenje. Ta neposrednost ga
je žal pripeljala v Herodov zapor.

MEDITATIO:
Premisli, kako so načela Janezovega nauka v vrsticah 8 in 11–14 pomembna za
nas danes. Kaj ti še posebej stopa pred oči?
Nekateri ljudje imajo več kot zares potrebujejo, drugi pa premalo. Kaj misliš o
vrstici 11?
Vrstica 17 te lahko navda z grozo v srcu, toda spomniti se moraš, da gre pri
Jezusu za veselo oznanilo (odpuščanje grehov). Kaj to veselo oznanilo pomeni tebi
in kako ga uravnovesiš z vrstico 17?

Ostala berila: Sofonija 3,14–18; Izaija 12,2–6; Pismo Filipljanom 4,4–7.

ORATIO:
LECTIO:
Teden za tednom nas Luka vodi skozi Janezovo delovanje. Zdaj se bliža njegov
tragični konec v eni izmed Herodovih ječ.
A najprej Luka pokaže Janezovo služenje različnim ljudem, ki so iskali mir v
duši in pot naprej. Dal jim je jasne napotke.
Osovraženim cestninarjem oziroma davčnim izterjevalcem je na primer
naročil, naj ne zlorabljajo svoje moči. Ko so namreč tedanje rimske oblasti prejele
zahtevane davke, so si zatisnile oči pred tem, če so izterjevalci vzeli še kaj zase.
Tako so lahko ropali ljudi in pospravljali preostali denar v lastne žepe. Mnogi so
zelo obogateli na ta način.
Vojaki pa so bili slabo plačani. Uporabljali so silo, da bi od ljudi dobili več hrane
ali denarja.
Ne eni ne drugi niso ravnali, kakor je prav. Janez je pridigal o moralnem življenju
in tisti, ki so ga poslušali in sprejeli njegov nauk, so spremenili svoja življenja.
Ljudje so začeli upati, da bi lahko bil Janez dolgo pričakovani Mesija. Janez pa je
takoj razblinil njihovo upanje z besedami: »Prihaja nekdo, ki je močnejši od mene.«
Janez je svoje poslanstvo opisal kot pripravo na Mesijev prihod.
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Prosi Svetega Duha, naj ti s pomočjo današnje evangeljske besede pokaže, če
moraš kaj storiti in spremeniti pri sebi.
Preberi odlomka iz Izaija 12,2–6 in Sofonija 3,14–18. Naj tidve čudoviti hvalnici
postaneta tvoji osebni slavilni pesmi.
Slavi Boga za čudovite reči, ki jih je storil. Hvali ga, ker je poslal Jezusa. Zahvali
se mu, ker ti razodeva svojo ljubezen, in za mnoge trenutke, ko ti je pomagal. Prosi
Svetega Duha, da boš lahko še drugim povedal o Božji dobroti.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj o Jezusu kot odrešeniku in misli na njegovo rešilno milost, ki odpira
vrata odrešenja vsakomur, ki ga sprejme.
Premišljuj Pavlov modri nasvet v Pismu Filipljanom 4,4–7. Ne pozabi, da v
molitvi lahko izročiš Bogu vse svoje tegobe in skrbi. Njegov mir bo napolnil in
varoval tvoje srce in misli.
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