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Ne odnehaj
Evangelij po Luku 18,1–8
1
Jezus jim je povedal še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati.
2
Rekel je: »V nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka.
3
In v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: ›Pomagaj
mi do pravice proti mojemu nasprotniku.‹ 4 Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam
pri sebi: ›Čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, 5 bom tej vdovi, ker
me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem
izmučila do konca.‹« 6 In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik!
7
Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k
njemu? Bo mar odlašal? 8 Povem vam: Hitro jim bo pomagal do pravice. Toda ali
bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?«
Ostala berila: Druga Mojzesova knjiga 17,8–13; Psalm 121;
Drugo pismo Timoteju 3,14–4,2.

LECTIO:
Jezus je pravi mojster, kadar je treba pojasniti zapletene stvari. V današnjem
besedilu s preprosto zgodbo razloži, kako pomembno je vztrajati v molitvi.
Vdova, ki se oglasi pri sodniku, išče svojo pravico. Od njega pričakuje le, da ji
bo priznal njene pravice v pravdi, tako da bo njen nasprotnik moral upoštevati
zakon. Toda iz neznanega razloga jo sodnik zavrača in noče obravnavati njenega
primera.
Nazadnje sodnik popusti, a ne zato, ker bi bilo tako prav, ampak ker je dojel,
da ta ženska preprosto ne bo odnehala. Ne more prenesti misli, da bi kar naprej
prihajala k njemu, zato popusti in razsodi v njen prid.
Potem Jezus primerja vedenje tega podkupljivega sodnika z Bogom. Razlika je
tako velika kot med belim in črnim. Jezus nam zagotavlja, da bo Bog kar najhitreje
razsodil v korist svojih ljudi. Zakaj? Ker je dober in pravičen. Zato ga lahko brez
strahu poprosimo za pomoč, ker bo gotovo uslišal (prva polovica vrstice 8).
V drugi polovici osme vrstice postavi Jezus drugo vprašanje: »Toda ali bo Sin
človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« Kaj ima to opraviti z vztrajnostjo v
molitvi?
Morda nam Jezus dopoveduje, da je vztrajna molitev možna le s pristno vero. Če
verjameš, da te Bog ljubi, ne boš nehal moliti, čeprav te ne usliši takoj.
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Še pomembneje pa je naslednje: Jezus nam daje vedeti, da utegne do njegove
vrnitve trajati dlje, kot nekateri pričakujejo. Vztrajanje in potrpljenje sta povezana,
še zlasti pri vernih, ki molijo.
Vztrajna molitev vzbuja zvesto upanje; prav s tem je Jezus začel današnjo priliko.
Povezavo lahko vidimo tudi v odlomku iz Evangelija po Luku 21,34–36, ki govori
o budnosti v molitvi, kajti nihče ne ve za čas, ko se bo Jezus vrnil. In to velja prav
tako za nas danes, kakor je veljalo tedaj za učence.

MEDITATIO:
Pomisli na čase, ko si moral dolgo čakati, da je Bog odgovoril na tvoje molitve.
Kaj te je spodbujalo k vztrajnosti, da nisi odnehal?
Razmisli, zakaj Bog nekaterih naših molitev ne usliši takoj oziroma zakaj včasih
reče tudi »ne«.
Razmišljaj o povezavi današnjega evangelija z odlomkom iz Evangelija po
Mateju 7,7–11, ki tudi govori o vztrajnosti pri molitvi: »Prosíte in vam bo dano!
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa: kdo med vami bo dal
svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za
ribo? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko
bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.«

ORATIO:
Psalm 121,2 nas spomni: »Moja pomoč je od G, ki je naredil nebo in
zemljo.«
Zakaj ne bi stvari, ki te skrbijo, danes spet prinesel v molitvi pred Boga? Prosi
za pomoč, da ne bi omagal, ko čakaš na njegov odgovor. Zahvaljuj se, ker nas
vsemogočni stvarnik vesolja ne bo pustil na cedilu.

CONTEMPLATIO:
Razmišljaj o Pavlovih besedah v Drugem pismu Timoteju 3,14–4,2 in še posebej
o vrsticah 16–17, ki sta navedeni tu spodaj. Kaj ti pomenijo?
»Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za
poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen
za vsako dobro delo.«
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