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Stojte trdno
Evangelij po Luku 21,5–19
5
Ko so se nekateri pogovarjali o templju, kako je okrašen z lepimi kamni in
zaobljubljenimi darovi, je Jezus rekel: 6 »Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne
bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«
7
Vprašali so ga: »Učitelj, kdaj pa bo to in kakšno bo znamenje, ko se bo to začelo
goditi?« 8 Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo
v mojem imenu in bodo govorili: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za
njimi! 9 Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej
zgoditi, vendar še ne bo takoj konec.« 10 Tedaj jim je govoril: »Vzdignil se bo narod
proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. 11 Veliki potresi bodo na mnogih krajih,
kužne bolezni in lakota, grozote in velika znamenja z neba. 12 Toda preden se bo
to zgodilo, bodo nad vas dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali v shodnice in
ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. 13 Vam pa
bo to dalo priložnost za pričevanje. 14 Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej
premišljevali, kako bi se zagovarjali. 15 Jaz vam bom namreč dal usta in modrost,
kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. 16 Izdajali vas
bodo celo starši in bratje, sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo ubili.
17
Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, 18 toda niti las z vaše glave se ne bo
izgubil. 19 S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.«
Ostala berila: Malahija 3,19–20; Psalm 98,5–9;
Drugo pismo Tesaloničanom 3,7–12.

LECTIO:
Pred nami je Lukova različica Jezusove pripovedi o koncu sveta, njegovega
apokaliptičnega nauka. Podobna odlomka najdemo tudi pri Mateju in Marku.
Vsak pisec glede na potrebe skupnosti, za katero piše, poudari različne vidike
Jezusovega nauka.
Lukovo pisanje je namenjeno tistim, ki živijo zunaj Palestine. To je bil čas
vojne z Rimljani. Lukov evangelij je verjetno nastal po letu 70 po Kristusu, ko so
Rimljani že razdejali tempelj in mesto Jeruzalem. Ta del Jezusovih prerokb se je
torej uresničil, še preden so prvi kristjani brali Lukovo poročilo.
Poleg preroške napovedi uničenja Jeruzalema in preganjanja prvih kristjanov je
Jezus spregovoril tudi o koncu sveta (vrstice 10–11 in 25–36). Njegovo opozorilo
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

je torej pomembno tudi za nas danes – ko pride preganjanje, nikar ne bodimo
presenečeni. Jezus nas je vnaprej opozoril, naj ga pričakujemo.
In kadar preganjanje potrka na naša vrata, moramo stati trdno. Vztrajati
moramo, biti potrpežljivi in stati trdno. Bog je še vedno z nami, četudi nas družina
ali prijatelji zavržejo ali izdajo.
Luka sam je dobro vedel, kaj pomeni preganjanje. Ko je pisal svoj evangelij, sta
bila Peter in Pavel verjetno že usmrčena, poleg njiju pa še številni drugi kristjani.
Jezusove besede nas spomnijo, da preganjanje obstaja in da ima veliko oblik. Na
mnogih krajih sveta se dogaja tudi dandanes. Številni kristjani morajo zapustiti
svoje domove, svoje službe in nekateri celo izgubijo življenje. Sporočilo ostaja isto:
stoj trdno. Bog te ljubi in te ne bo zapustil.

MEDITATIO:
Kakšne oblike preganjanja si doživel zaradi svoje vere?
Morda so te žalili, te sramotili ali se iz tebe norčevali. Kako se odzoveš v takšnih
trenutkih? Kaj rečeš ali storiš? Kako pričuješ za Jezusa?

ORATIO:
Moli, da ti bo Bog dal pogum in moč, da bi ob kakršnem koli preganjanju, ki te
doleti, stal trdno in dobro pričeval za Boga.
Moli za kristjane v deželah, kjer je preganjanje zelo hudo. Moli za vse, ki so
zaradi vere v zaporu ali ki so jih njihove družine zavrgle.

CONTEMPLATIO:
»… reke naj ploskajo z rokami, hkrati naj vriskajo gore pred G, ker
prihaja sodit zemljo. Sodil bo svet s pravičnostjo, ljudstva z iskrenostjo.« (Psalm
98,8–9)
Preberi Psalm 98 v celoti in se poglobi v premišljevanje o Božji moči in
pravičnosti.
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