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Veselje v nebesih
Evangelij po Luku 15,1–10
1
Jezusu so se približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. 2 Farizeji
in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« 3 Tedaj
jim je povedal tole priliko: 4 »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih,
ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? 5 In
ko jo najde, jo vesel zadene na rame. 6 Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter
jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ 7 Povem vam:
Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor
nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.
Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne
pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? 9 In ko jo najde, skliče prijateljice
in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹
10
Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki
se spreobrne.«
To je krajša oblika današnjega evangelija. Daljša oblika se nadaljuje s priliko o
izgubljenem sinu (Evangelij po Luku 15,11–32), ki smo si jo ogledali na četrto
postno nedeljo.
Ostala berila: Druga Mojzesova knjiga 32,7–11.13–14; Psalm 51,3–4.12–13.17.19;
Prvo pismo Timoteju 1,12–17.

LECTIO:
»Oblasti« so spet razžaljene. Luka nam pripoveduje o judovskih verskih
voditeljih, ki so kritizirali Jezusa, ker je bil prijateljsko naklonjen »grešnikom«.
Na vrhu »seznama grešnikov« so bili cestninarji. Judje so jih sovražili, ker so
pobirali davke za poganske okupatorje, Rimljane. Cestninar je bil nekoč tudi eden
izmed Jezusovih učencev – Levi, ki ga izročilo enači z Matejem (Evangelij po
Marku 2,13–17 in Evangelij po Mateju 9,9).
V 15. poglavju Evangelija po Luku pove Jezus farizejem tri prilike: o izgubljeni
ovci, o izgubljeni drahmi in o izgubljenem sinu.
Prilika o izgubljeni ovci pripoveduje, kaj vse je pripravljen storiti pastir, da bi
našel le eno pogrešano ovco, ki se je oddaljila od črede, in kakšno je njegovo veselje,
ko jo najde in jo vrne v čredo, pod svoje varstvo.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Prilika o izgubljeni drahmi še poudari to misel. Spet se je izgubilo nekaj
dragocenega. Ženska, ki je izgubila kovanec, ga išče povsod, dokler ga ne najde.
To, da ima še devet drugih devet novcev, ne šteje. Eden se je izgubil in treba ga je
najti.
Oba, pastir in ženska, sta presrečna in se veselita, ko najdeta, kar sta izgubila.
Podobno se veselijo vsa nebesa, ko se grešnik pokesa in se spet vzpostavi z Bogom
odnos, ki je bil prekinjen.
Tretja prilika govori o izgubljenem sinu. Izgubljeni sin se vrne kot berač, ker je
lahkomiselno zapravil svojo dediščino. Vrne se skesan in ne pričakuje drugega,
kot da bi smel biti očetov služabnik. Oče je že dolgo hrepenel po sinovi vrnitvi. Z
odprtimi rokami mu steče naproti in mu pripravi veliko slavje.
Odziv starejšega sina nas privede nazaj na začetek poglavja, k odzivu farizejev.
Jezus išče in sprejema grešnike ter se veseli, ko se spokorijo. Jezus svari svoje
poslušalce (in nas), naj se ne vedejo samopravično, kakor da so boljši od drugih.
Vsi se moramo nasloniti na Božje usmiljenje in odpuščanje.

MEDITATIO:
Kaj se te v teh prilikah najbolj dotakne?
Primerjaj držo farizejev z držo pastirja, ženske in očeta iz prilike. Česa se lahko
iz tega naučiš?
Premišljuj naslednjo vrstico:
»Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato
prišel v svet, da bi rešil grešnike« (Prvo pismo Timoteju 1,15).

ORATIO:
Uporabi besede iz Psalma 51 za svojo osebno molitev. Zahvali se Bogu za
njegovo veliko usmiljenje.
Moli, da bi se »izgubljene ovce« vrnile k Jezusu. Sveti Duh te bo morda med
molitvijo spomnil na določeno osebo.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj o vlogi pastirja in kako daleč je pripravljen iti v svoji skrbi za ovce.
Dopusti, da te objame ljubezen našega Velikega Pastirja.

© 2013 United Bible Societies & Društvo Svetopisemska družba Slovenije

