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Spreobrnite se in verujte
Evangelij po Luku 13,1–9
1
Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so Jezusu pripovedovali
o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. 2 Odgovoril jim je:
»Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to
pretrpeli? 3 Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani.
4
Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da
so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? 5 Povem vam, da ne. A
če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.«
6
In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo.
Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. 7 Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri
leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú
izčrpava zemljo?‹ 8 Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem
in pognojim. 9 Morda bo naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹«
Ostala berila: Druga Mojzesova knjiga 3,1–8.13–15; Psalm 103,1–4.6–8.11;
Prvo pismo Korinčanom 10,1–6.10–12.

Jezus nadaljuje svoj nauk s prispodobo o smokvinem drevesu brez smokev.
Drevo že tri leta ni obrodilo sadu, zato mu preti nevarnost, da ga posekajo. Vrtnar
prosi za še eno dodatno leto, v katerem se bo posebej posvečal drevesu in mu
pomagal obroditi sad. Če pa bo drevo ostalo nerodovitno, ga bodo odstranili.
Jezus svari poslušalce, naj ne bodo kot to smokvino drevo. Spremenjena
življenja obrodijo sadove za Božje kraljestvo. Ta Jezusov nauk pomeni priložnost
za poslušalce, da razmislijo o svojem življenju, se spokorijo in obrnejo k Bogu.

MEDITATIO:
Zakaj mislimo, da smo boljši od drugih? Kaj nam o tem pove ta odlomek? Čigavo
merilo resnično šteje?
Ali najdeš povezavo med Jezusom in vrtnarjem, ki je prosil za možnost, da bi
skrbel za drevo in ga rešil pred posekom?
Kaj misliš, da v tej priliki predstavljajo smokve?
Premisli, kaj nam odlomek pove o Božjem značaju – o njegovi potrpežljivosti,
usmiljenju in svetosti.

ORATIO:
LECTIO:
Evangelist Luka pokaže, kako je Jezus uporabljal sodobne dogodke, da bi z njimi
podal pomemben nauk. Dogodka se precej razlikujeta: prvi je iz sveta politike,
drugi je nesreča, a v obeh primerih je umrlo mnogo ljudi.
V prvem dogodku gre za Pilata, ki je dal na grozljiv način pomoriti nekaj
Galilejcev, ravno ko so žrtvovali Bogu. Njihova življenja so se končala nenadoma,
prav v trenutku, ko so izvajali najsvetejša verska opravila na najbolj svetem kraju,
v templju.
Ne vemo, zakaj je dal Pilat usmrtiti ljudi v templju. Ljudje so si mislili, da so
morali biti ti Galilejci zares slabi ljudje, ker so si zaslužili takšno smrt. Sklepali so,
da Bogu njihova daritev ni bila po volji in da je sam dopustil, da se je zgodilo to
svetoskrunstvo.
Zatem Jezus spregovori o drugem dogodku, tokrat je bila zgolj nesreča, ko se je
zrušil stolp in pokončal osemnajst ljudi.
Jezus poudari, da ljudje v nobenem od teh dveh primerov niso bili nič bolj grešni
od njegovih poslušalcev ali kogar koli drugega. Vztraja, da se moramo vsi spokoriti
in se odvrniti od svojih grehov, sicer bomo deležni Božje obsodbe in kazni.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

S pomočjo besed iz Psalma 103 lahko preživiš nekaj časa v molitvi in v skupnosti
z Bogom. Spomni se Božje ljubezni, usmiljenja in dobrote. Slavi ga zaradi njegove
svetosti. Zahvali se mu, ker odpušča naše grehe – četudi si tega ne zaslužimo.
Vprašaj ga, kako bi bilo lahko tvoje življenje bolj rodovitno zanj.

CONTEMPLATIO:
Jezusova smrt na križu nam je odprla vrata v Božjo prisotnost (Pismo Hebrejcem
4,14–16). Zdaj lahko kadar koli pridemo pred Božji prestol. Nekaj časa v Božji
prisotnosti sede ali kleče razmišljaj o njegovi popolni svetosti.
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