Slovensko
7. navadna nedelja C
Bodite usmiljeni,
kakor je usmiljen tudi vaö OËe. (Lk 6,36)
Prvo berilo

1 Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23

Tiste dni je Savel vstal in öel v Zifsko puöËavo, z njim pa tri tisoË moû, izbranih
Izraelcev, da bi poiskali Davida v Zifski puöËavi. David in Abiöáj sta priöla ponoËi k
ljudstvu, in glej, Savel je spal, leûeË v vozni pregradi, njegova sulica je bila
zasajena v zemljo pri njegovem zglavju, Abnér in ljudstvo pa so leûali okrog njega.
Tedaj je Abiöáj rekel Davidu: "Danes ti je Bog izróËil tvojega sovraûnika v roko.
Dovôli zdaj, da ga enkrat s sulico pribijem k zemlji – drugiË ga ne bo treba!" David
pa je rekel Abiöáju: "Nikar ga ne ubij! Kajti kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper
Gospodovega maziljenca in ostati nekaznovan?" David je vzel sulico in vrË za vodo
od Savlovega zglavja. Potem sta odöla, ne da bi ju kdo videl, ne da bi kdo zaznal,
ne da bi se kdo zbúdil, kajti vsi so spali, ker je nanje priölo od Gospoda trdno
spanje.
David pa je priöel na nasprotno stran in se od daleË postavil na vrh gore, tako da je
bila velika razdalja med njimi. David je zaklical in rekel: "Glej, tu je kraljeva
sulica. Naj pride Ëez kateri izmed mladeniËev in jo vzame. Gospod pa naj vsakemu
povrne po njegovi praviËnosti in zvestobi. Kajti danes te je Gospod dal meni v roko,
pa nisem hôtel iztegniti svoje roke zoper Gospodovega maziljenca."

Drugo berilo

1 KorinËanom 15,45-49

Bratje in sestre, prvi Ëlovek Adam je postal ûiva duöa, poslednji Adam pa
oûivljajoËi duh. Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duöevno, zatem
to, kar je duhovno. Prvi Ëlovek je iz prsti, zemeljski, drugi Ëlovek pa je iz nebes.
Kakröen je bil zemeljski, taki so zemeljski, in kakröen je nebeöki, taki so tudi
nebeöki. In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo
nebeökega.

Evangelij

Luka 6,27-38

Tisti Ëas je Jezus rekel svojim uËencem: "Vam pa, ki posluöate, pravim: Ljubíte
svoje sovraûnike, delajte dobro tistim, ki vas sovraûijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas
preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem
licu, nastavi öe drugo, in kdor ti hoËe vzeti plaöË, mu tudi obleke ne brani.
Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in Ëe kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In
kakor hoËete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. »e ljubite tiste, ki ljubijo vas,
kaköno priznanje vam gre? Saj tudi greöniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. »e namreË
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delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kaköno priznanje vam gre? Tudi greöniki
delajo isto. In Ëe posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kaköno priznanje
vam gre? Tudi greöniki posojajo greönikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje
sovraûnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj priËakovali. In vaöe
plaËilo bo veliko in boste sinovi Najviöjega, kajti on je dober tudi do nehvaleûnih in
hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaö OËe! Ne sodíte in ne boste
sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. OdpuöËajte in vam bo odpuöËeno. Dajajte
in se vam bo dalo; dobro, potlaËeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v
naroËje. S kakröno mero namreË merite, s taköno se vam bo odmerilo."

V razmislek
"Kakor hoËete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim". To bi bilo ûivljenje, ki bi potekalo na
za Ëloveka najboljöi moûni naËin. Zato je potrebno, da se krivica kaznuje; kdor je
upraviËen, lahko zahteva; kogar se draûi, se sme braniti. Kam pa bi priöli, Ëe bi vse
dopustili?
To t.i. "zlato pravilo" je uveljavljen ûivljenjski princip, ki pa poudarja predvsem lastno
korist. Danaönji svetopisemski odlomki pa plavajo proti toku tega sploönega Ëloveökega
prepriËanja – David bi lahko svojega nasprotnika Savla pokonËal, vendar tega ni storil.
Jezus nas sooËi z nezasliöanimi zahtevami – ljubezen do sovraûnikov, ne-maöËevalnost,
ljubezen brez povraËila. Njegov glasni poziv je: ravnaj proti vsaki Ëloveöki preraËunljivosti.
Ob taköni zahtevi smo öokirani in postanemo maloduöni. NemogoËe! Kako lahko s svojimi
Ëloveökimi omejenostmi kadarkoli ljubimo na tak naËin? To presega, tudi pri najboljöi volji,
naöe Ëloveöke zmoûnosti. Tako smo v skuönjavi, da bi ali té na videz neuresniËljive
zahteve ne videli kot nekaj pomembnega in bi nanje pozabili ali pa bi nezdravo pretiravali
z izvajanjem le-teh. »e teh besed ne naveûemo na Boga, bi bil Jezusov govor dejansko
nevarno pretiravanje.
Navezava na Boga je glavna toËka teh navodil. Samo brezmejna Boûja ljubezen je lahko
vodilni motiv za naöe miöljenje, ravnanje in govorjenje. Jezus zahteva od nas, da ravnamo
tako, kot Bog ravna z nami – njegova ljubezen je neodvisna od vsega bogastva, uspehov in
pogojev. Brezmejnost nepriËakovane in neobvezujoËe ljubezni, kot jo je ûivel Jezus, je
vzor naöemu ravnanju. Tako ta navodila niso v osnovi "zahteve" temveË povabilo, da
odgovorimo brezpogojni in podarjeni Boûji ljubezni, in jo na podoben naËin podarjamo
naprej. Kaj se ne zdi vse laûje in vidimo celo teûave manj brezizhodne, ko smo globoko
zaljubljeni in se Ëutimo sprejete? Kaj ni odpoved maöËevanju naËelo, ki je sposobno
spremeniti odnose na tem svetu in je veliko bolj uspeöno kot nasilje in maöËevanje?
Jezusova zapoved je, da te izkuönje posredujemo tudi drugim.
Po drugi strani pa so te smernice Ëloveökega ravnanja naö cilj. Pot tja pa se udejanja v
neötetih, pogosto majcenih korakih vsakdanjega ûivljenja – humor razelektri vËasih napete
situacije; odprtost lahko zrahlja brezizhoden konflikt; morda se kdaj uspemo zadrûati, da
ne bi imeli zadnje besede; morda nam bo kdaj uspelo, da bomo boleËino, ki nam jo je
nekdo prizadel, sicer sprejeli kot boleËino, vendar pa mu bomo vseeno oprostili; ali pa da
darujemo, kjer ne moremo priËakovati povraËila; pa tudi ne bo nam padala krona iz glave,
Ëe kdaj poûremo svoj ponos in storimo prvi korak...
Zagotovo se taköen naËin ûivljenja iz posvetnega vidika pogosto zasramuje in je oznaËen
kot neumnost. Tega se moramo zavedati. Vendar navidezna nemoË prave ljubezni ni znak
slabosti, temveË znak moËi, ki se ravna po Boûjem vzgledu. Na dolgi rok bosta zmagala
zgolj ljubezen in resnica, saj sta edini temelj za ûivljenje v polnosti. UresniËenje novih
nebes se zaËenja zdaj...
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