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Nekoč nepomembna gora je zaradi Jezusove pridige, ki jo 
je podal na njej, postala znana pod imenom Gora blagrov. 

Besede, ki jih je Zveličar izrekel pred več kot dva tisoč leti, še da-
nes opogumljajo in usmerjajo mnoge – uboge v duhu, krotke, 
žalostne, usmiljene ter tiste, ki delajo za mir in pravičnost.

Blagri so samo del sporočila, ki ga je Jezus podal zbrani 
množici. Pozornost poslušalcev je namreč usmeril tudi na zna-
čilnosti Božjega zakona ljubezni, ki je zakon dejanj in ne teorije. 
Jezus je v pridigi razložil, kakšno naj bi bilo pristno krščansko 
življenje, ki trpečemu in grešnemu svetu prinaša košček nebes 
že sedaj. 

Knjiga Misli z Gore blagrov bralca spodbuja, naj se ne glede 
na okoliščine, v katerih je, zanaša na ljubečega Boga, ki oblju-
blja, da bo poskrbel za vsa področja našega življenja. 
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O PISATElJIcI

Dela Ellen G. White (1827–1915) so objavljena v več ka-
kor 160 jezikih, zato velja za najbolj prevajanega ameriške-
ga pisatelja. Napisala je dobrih 100.000 strani o različnih 
duhovnih in praktičnih temah. Pod vodstvom Svetega Duha 
je poveličala Jezusa in pokazala na Sveto pismo kot temelj 
človekove vere.
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UVOD

Stotisočeri izvodi knjige Misli z Gore blagrov so bili tiska-
ni in razširjeni v skoraj dvajsetih jezikih po prvem izidu leta 
1896. V angleško govorečih državah je široko razširjenih 
več izdaj z enako vsebino, vendar različnih po formatu in 
oštevilčenju strani. Da bi se izognili zmešnjavi v citiranju 
dela, je sprejeto standardno oštevilčenje, ki je osnova za to 
in vse naslednje objave.

V nekaj prejšnjih izdajah je založnik v poskusu, da bi se 
ohranil določeni format, z dovoljenjem pisateljice na šte-
vilnih mestih v besedilu dodal izbrano poezijo. Ta izdaja 
ohranja le verze, ki jih je izbrala in uvrstila avtorica sama.

Iskrena želja založnikov je, da Učiteljevi nauki, ki so 
predstavljeni v tem delu, še naprej razsvetljujejo, opogu-
mljajo in blagoslavljajo ljudi.

Upravitelji
Ellen G. White Publications
Washington, D.C.,
22. junij 1955
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PREDGOVOR

Pridiga na Gori blagrov je nebeški blagoslov za svet – 
glas z Božjega prestola. Človeštvu je dana kot zakon dolžno-
sti in nebeška luč, upanje in tolažba v malodušnosti, veselje 
in olajšanje v vseh razmerah in na vseh življenjskih poteh. 
Pridigar vseh pridigarjev, véliki Učitelj, je izgovoril besede, 
ki mu jih je izročil Oče.

Blagri so Kristusov pozdrav ne le tistim, ki verujejo, 
temveč celotni človeški družini. Zdi se, da je Kristus za tre-
nutek pozabil, da je na svetu, in ne v nebesih, ker je uporabil 
pozdrav, ki je značilen za svet luči. Blagoslovi so tekli z nje-
govih ustnic kot silovit tok dolgo zaprtega izvira življenja.

Kristus nam ne daje niti najmanjšega razloga za dvom o 
tem, katere značajske poteze bodo vedno deležne njegovega 
priznanja in blagoslova. Od ambicioznih ljubljencev sveta 
se obrača k tistim, ki so zavrženi, in razglaša za srečne vse, 
ki sprejmejo njegovo luč in življenje. Ubogim v duhu, krot-
kim, ponižnim, žalostnim, preziranim in preganjanim po-
nuja svojo roko in pravi: »Pridite k meni ... in jaz vam bom 
dal počitek.« (Mt 11,28)

Kristus gleda na bedo sveta brez kakršne koli sence ža-
losti, da je ustvaril človeka. V človeškem srcu vidi več kot 
greh in bedo. V svoji neskončni modrosti in ljubezni vidi 
človekove možnosti in višino, ki jo lahko doseže. Ve, da bo, 
čeprav so ljudje zlorabili milost, ki so jo dobili, in uničili od 
Boga dano dostojanstvo, Stvarnika poveličalo dejstvo, da jih 
je odkupil.

Besede, ki jih je Kristus izgovoril na Gori blagrov, bodo 
skozi vse čase obdržale svojo moč. Vsak stavek je dragulj iz  
zakladnice resnice. Načela, izražena v tem govoru, so za vse 
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čase in za vse ljudi. Kristus je z božansko močjo izrazil svojo 
vero in upanje, ko je drugo za drugo pokazal na skupine, ki 
so srečne, ker so oblikovale pravičen značaj. Vsakdo, ki po 
veri vanj živi, kakor je živel Darovalec življenja, lahko dose-
že standard, ki ga postavljajo njegove besede.

Ellen G. White
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Več kakor tisoč štiristo let pred Jezusovim rojstvom v
Betlehemu so se Izraelci zbrali v lepi sihemski dolini. S 

hribov na obeh straneh so se slišali glasovi duhovnikov, ki 
so izrekali blagoslove in prekletstva – »blagoslov, če boste 
poslušni zapovedim Gospoda, svojega Boga, ... prekletstvo, 
če ne boste poslušni«. (5 Mz 11,27.28) Tako je gora, s katere 
so bile izrečene besede blagoslova, postala znana kot Gora 
blagrov. Toda besede, izgovorjene kot blagoslov za grešni 
in trpeči svet, niso prišle z gore Garizím. Izrael ni dosegel 
visokega ideala, ki je bil postavljen predenj. Nekdo drug, ne 
Jozue, je moral peljati Božje ljudstvo v pravi počitek vere. 
Nič več ni Garizím znan kot Gora blagrov, pač pa je to po-
stala brezimna gora ob Genezareškem jezeru, kjer je Jezus 
podal besede blagoslova učencem in množici.

V domišljiji se vrnimo k temu prizoru. Ko sedimo z učen-
ci na pobočju, prevzemimo misli in občutke, ki so napolnje-
vali njihova srca. Ko bomo razumeli, kaj so Jezusove besede 
pomenile tistim, ki so jih slišali, bomo v njih videli novo 
moč in lepoto ter ponotranjili njihove najgloblje nauke.

Na začetku Zveličarjeve službe so imeli ljudje o Mesiju 
in njegovem delu napačno predstavo, zaradi česar niso bili 
pripravljeni, da ga sprejmejo. Duh prave pobožnosti se je 
izgubil v šegah in osredotočenosti na obredje, prerokbe pa 
so razlagali po nareku ošabnega srca, ki ljubi svet. Judje 
so pričakovali Tistega, ki prihaja, ne kot Rešitelj od gre-
ha, ampak kot mogočni knez, ki bo podložil vse narode pod 

1

2
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oblast Leva iz Judovega rodu. Janez Krstnik jih je z močjo 
starodavnih prerokov, ki preiskuje srce, zaman vabil k spo-
korjenju. Ob Jordanu je zaman pokazal na Jezusa kot Božje 
Jagnje, ki odvzema greh sveta. Bog si je prizadeval usmeriti 
njihov um na Izaijevo prerokbo o trpečem Zveličarju, ven-
dar niso želeli poslušati.

Če bi se učitelji in voditelji v Izraelu prepustili vplivu 
njegove milosti, bi jih Jezus naredil za svoje veleposlanike 
med ljudmi. Prihod kraljestva in vabilo k spokorjenju sta 
bila najprej razglašena v Judeji. Ko je Jezus izgnal skrunilce 
iz jeruzalemskega templja, se je razglasil za Mesija – tiste-
ga, ki bo očistil ljudi umazanije greha in jih spremenil v 
svet tempelj za Gospoda. Toda judovski voditelji se niso ho-
teli ponižati in sprejeti skromnega Učitelja iz Nazareta. Ob 
njegovem drugem obisku Jeruzalema so ga pripeljali pred 
Véliki zbor, vendar ga dostojanstveniki niso umorili, ker so 
se bali ljudstva. Takrat je Jezus zapustil Judejo in začel služ-
bo v Galileji.

Njegovo tamkajšnje delovanje je potekalo nekaj mesecev 
preden je podal pridigo na gori. Sporočilo, ki ga je ozna-
njeval po vsej deželi, »Približalo se je nebeško kraljestvo« 
(Mt 4,17), je pritegnilo pozornost vseh družbenih slojev in 
še dodatno razpihalo plamen njihovih visokoletečih upov. 
Glas o novem Učitelju je šel čez meje Palestine. Ne glede 
na stališče duhovništva se je razširilo mnenje, da to utegne 
biti Osvoboditelj, po katerem hrepenijo. Velike množice so 
se zgrinjale k Jezusu in navdušenje je bilo na višku.

Za učence, ki so bili najbolj povezani s Kristusom, je 
prišel čas, da se neposredneje povežejo z njegovim delom, 
da te množice ne bi ostale nepreskrbljene kot ovce brez 
pastirja. Nekateri učenci so se mu pridružili na začetku 
njegove službe in skoraj vseh dvanajst je bilo povezanih 
v Jezusovo družino. Vendar so tudi oni, zapeljani z nauki 

3
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rabinov, z drugimi vred pričakovali pozemsko kraljestvo. 
Niso mogli razumeti Jezusovih dejanj. Bili so zmedeni, ker 
se ni niti najmanj trudil, da bi okrepil svoj uspeh – ni si 
zagotovil podpore duhovnikov in rabinov. Skrbelo jih je, 
ker ni ukrenil ničesar, da bi ustanovil oblast kot pozemski 
kralj. Za te učence je bilo treba opraviti še veliko, preden 
bodo pripravljeni za sveto zaupanje, ki ga bodo deležni po 
Jezusovem vnebohodu. Kljub temu so se odzvali na Kristu-
sovo ljubezen. Čeprav so bili počasni v srcu, da bi verjeli, je 
Jezus v njih videl priložnost, da jih pouči in izuri za svoje 
veliko delo. Zdaj, ko so bili z njim dovolj dolgo, da so vsaj 
nekoliko verjeli v božanski značaj njegovega poslanstva, 
in je tudi ljudstvo dobilo neovrgljiv dokaz o njegovi moči, 
je bila pripravljena pot za jasno izražena načela njegovega 
kraljestva. Ta jim bodo pomagala razumeti njegovo pravo 
naravo.

Jezus je sam na nekem hribu blizu Galilejskega morja 
prebil vso noč v molitvi za te, ki jih je izbral. Ob zori jih je 
povabil k sebi in jim z molitvijo ter nasveti položil roke na 
njihove glave. Z blagoslovom jih je posvetil za delo evange-
lija. Nato je šel z njimi do obale, kjer se je že navsezgodaj 
začela zbirati velika množica.

Tu je bilo poleg običajnega ljudstva iz galilejskih mest 
veliko Judejcev, celo Jeruzalémčanov, tistih iz Pereje in iz-
med napol poganskega prebivalstva Deseteromestja, Idu-
mejcev, ki so živeli južno od Judeje, ljudi iz Tira in Sido-
na, feničanskih mest na sredozemski obali. »Ko so slišali, 
kakšne reči dela,« so »prišli, ... da bi ga poslušali in bi jih 
ozdravil njihovih bolezni.« (Mr 3,8 chr; Lk 6,17-19)

Ker na ozki obali ni bilo dovolj prostora za vse, ki so ga 
želeli slišati, je Jezus pred njimi šel na pobočje. Ko so prišli 
do ravnine, ki je nudila ogromni množici prijeten prostor, 
se je usedel na travo, učenci in množica pa so ga posnemali.

4
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Učenci so čutili, da lahko pričakujejo kaj več kot sicer, 
zato so se nagnetli okoli Učitelja. Zaradi jutranjih dogodkov 
so bili prepričani, da bo sledila napoved glede kraljestva, ki 
ga bo kmalu ustanovil, kakor so se srčno nadejali. Pričako-
vanje je bilo čutiti tudi povsod med množico in na obrazih 
se je kazalo globoko zanimanje.

Ko so sedeli na zelenem hribu in čakali besede božanske-
ga Učitelja, so bila njihova srca polna misli o prihodnji sla-
vi. Tam so bili pismouki in farizeji, ki so se veselili dneva, 
ko bodo imeli oblast nad osovraženimi Rimljani ter bodo 
lastniki bogastva in sijaja velikega svetovnega cesarstva. 
Siromašni kmetje in ribiči so upali, da bodo slišali zagoto-
vilo o tem, da bodo njihove zanikrne kolibe, pičla hrana in 
vsakodnevno garaško delo zamenjale gosposke hiše izobilja 
in brezskrbni dnevi. Upali so, da jim bo Kristus namesto 
ene same grobe obleke, ki so jo imeli podnevi za oblačilo, 
ponoči pa za odejo, dal razkošne in drage obleke njihovih 
osvajalcev.

Vsa srca so bila vznemirjena zaradi domišljavega upanja, 
da bo Izrael kot Božji izbranec pred drugimi narodi zasedel 
časten položaj in bo Jeruzalem povzdignjen v prestolnico 
vesoljnega kraljestva.

5
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»Odprl je usta in jih učil:
›Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo

je nebeško kraljestvo.‹« 

(Mt 5,2.3)

Začudenim poslušalcem so bile te besede tuje in nove. 
Takšen nauk je bil nasproten vsemu, kar so kdaj slišali od 
duhovnikov in rabinov. V njem ni bilo ničesar, kar bi ugajalo 
njihovemu ponosu ali hranilo njihove visokoleteče upe. No-
vega učitelja je obdajala moč, ki je pritegnila njihovo pozor-
nost. Njegova navzočnost je širila sladko božansko ljubezen, 
kakor širi cvet dišavo. Njegove besede so padale »kakor dež 
na travo, kakor pršenje, ki namaka zemljo«. (Ps 72,6) Vsi so 
čutili, da je z njimi ta, ki bere skrivnosti srca, a se jim kljub 
temu približuje z nežnim sočutjem. Njihova srca so se mu 
odpirala in ko so poslušali, jim je Sveti Duh razkrival pomen 
nauka, ki se ga mora naučiti človeštvo v vseh časih.

V Kristusovih dneh so se imeli verski voditelji za du-
hovno bogate. Farizejeva molitev, »Bog, zahvaljujem se ti, 
da nisem kakor drugi ljudje« (Lk 18,11), je izražala občut-
ke ljudi njegovega družbenega razreda in v veliki meri ce-
lotnega naroda. Toda v množici, ki je obdajala Jezusa, so 
bili nekateri, ki so čutili duhovno siromaštvo. Ko se je v 
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dogodku čudežnega ulova rib razkrila Kristusova moč, je 
Peter padel pred Zveličarjeve noge in vzkliknil: »Pojdi od 
mene, Gospod, ker sem grešen človek!« (Lk 5,8) Med mno-
žico zbranih na gori so bili tudi taki, ki so se v navzočnosti 
njegove čistosti počutili siromašne, bedne, uboge, slepe in 
nage. (Raz 3,17) Ti ljudje so hrepeneli po »Božji milosti, ki 
rešuje«. (Tit 2,11) V njih so Kristusove pozdravne besede 
prebudile upanje in razumeli so, da je njihovo življenje de-
ležno Božjega blagoslova.

Jezus je ponudil čašo blagoslova tistim, ki so menili, da 
so premožni in bogati (Raz 3,17) ter da ne potrebujejo niče-
sar, vendar so se s prezirom obrnili proč od dara božanske 
milosti. Kdor se počuti zdravega in kdor meni, da je dovolj 
dober, ter je zadovoljen s svojim stanjem, si ne prizadeva 
pridobiti Kristusove milosti in pravičnosti. Ponos ne čuti 
nobene potrebe in zato zapira vrata srca pred Kristusom in 
neskončnimi blagoslovi, ki jih je prinesel. V srcu takšne ose-
be ni prostora za Kristusa. Tisti, ki so v lastnih očeh bogati 
in častivredni, ne molijo z vero, da bi jih Bog blagoslovil. 
Imajo se za polne in zato odhajajo prazni. Pomoč, ki jo lahko 
podari Kristus, cenijo tisti, ki vedo, da se ne morejo rešiti 
sami in da sami po sebi niso zmožni nikakršnega pravičnega 
dejanja. Ti so ubogi v duhu, za katere pravi: »Blagor jim.«

Komur Kristus odpušča, ga najprej pripravi do spokorje-
nja, prepričati o grehu pa je delo Svetega Duha. Ljudje, ki jih 
je ganil Božji Duh, razumejo, da v njih ni nič dobrega. Doje-
majo, da je v vsem, kar so kdaj storili, primes sebičnosti in 
greha. Kakor ubogi cestninar stojijo daleč proč in si ne upa-
jo oči povzdigniti k nebu ter vpijejo: »Bog, bodi milostljiv 
meni grešniku!« (Lk 18,13) Ti ljudje prejmejo blagoslov. Za 
spokornika obstaja odpuščanje, ker je Kristus »Božje Jagnje, 
ki odvzema greh sveta.« (Jn 1,29) Božja obljuba se glasi: »Če 
so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, če 
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so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. Dam vam 
novo srce. … Svojega Duha denem v vašo notranjost.« (Iz 
1,18; Ez 36,26.27)

O ubogih v duhu Jezus pravi: »Njihovo je nebeško kralje-
stvo.« (Mt 5,3) To kraljestvo ni, kakor so pričakovali Kristu-
sovi poslušalci, začasna in zemeljska oblast. Kristus je odprl 
ljudem duhovno kraljestvo svoje ljubezni, milosti in pra-
vičnosti. Znamenje Mesijeve vladavine je podobnost Sinu 
človekovemu. Njegovi podložniki so ubogi v duhu, krotki in 
preganjani zaradi pravičnosti. Nebeško kraljestvo je njiho-
vo. Čeprav še ni popolnoma dokončano, se je v njih začelo 
delo, ki jih bo »usposobilo za delež svetih v luči.« (Kol 1,12)

Kdor koli se zaveda svojega globokega siromaštva in 
čuti, da v njem ni nič dobrega, lahko najde pravičnost in 
moč z gledanjem na Jezusa. On pravi: »Pridite k meni vsi, 
ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« 
(Mt 11,28) Ponuja nam, da zamenjamo svoje uboštvo za 
bogastvo njegove milosti. Nismo vredni Božje ljubezni, a 
Kristus – naša gotovost – je vreden in zmožen zveličati vse, 
ki pridejo k njemu. Kakršna koli je naša pretekla izkušnja 
in so naše trenutne okoliščine še tako pogum jemajoče, če 
pridemo k Jezusu takšni, kakršni smo – šibki, nebogljeni in 
obupani – nam bo naš sočutni Zveličar prišel naproti. Ko 
bomo še daleč, nas bo objel z ljubečimi rokami in ogrnil 
s plaščem svoje pravičnosti. Očetu nas predstavlja obleče-
ne v bela oblačila svojega značaja. Pred njim nas zagovarja 
z besedami: »Jaz sem zavzel grešnikov prostor. Ne glej na 
tega tavajočega otroka, temveč name.« Ko nas Satan glasno 
obtožuje greha in si nas lasti kot plen, se zavedajmo, da ima 
Kristusova kri večjo moč.

»›Samo v Gospodu,‹ mi bo vsak rekel, ›je pravičnost in 
moč.‹ ... V Gospodu bodo našli pravičnost in se hvalili vsi 
Izraelovi potomci.« (Iz 45,24.25)
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»Blagor tistim, ki žalujejo, 
kajti potolaženi bodo.« 

(Mt 5,4)

Tukaj omenjena žalost je resnična bolečina v srcu zaradi 
greha. Jezus pravi: »Ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse 
pritegnil k sebi.« (Jn 12,32) Ko človeka pritegne pogled na Je-
zusa, povzdignjenega na križu, spozna, kako grešna je njego-
va človeškost. Dojame, da je greh bičal in križal Gospoda sla-
ve. Ugotovi, da je bilo njegovo življenje, čeprav ga Bog ljubi 
z nepopisno nežnostjo, trajen prizor nehvaležnosti in upora. 
Zapustil je svojega najboljšega prijatelja in zlorabil najdrago-
cenejši nebeški dar. Znova je križal Božjega Sina in ponovno 
prebodel krvaveče in prizadeto srce. Od Boga ga ločuje širok, 
črn in globok prepad greha, zato žaluje strtega srca.

Tisti, ki tako žalujejo, »bodo potolaženi«. (Mt 5,4 chr) 
Bog nam razodeva našo krivdo, da bi pribežali h Kristusu 
in bili po njem osvobojeni sužnosti grehu ter se veselili v 
svobodi, ki jo imajo Božji otroci. V pristnem kesanju lahko 
pridemo k podnožja križa in tam pustimo svoja bremena.

Zveličarjeve besede vsebujejo sporočilo tolažbe za tiste, 
ki trpijo stisko ali izgubo ljubljene osebe. Naše žalosti ne 
poganjajo iz zemlje. Bog »ne muči iz naslade, ne žalosti člo-
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veških otrok«. (Žal 3,33 eku) Ko dovoli preizkušnje in teža-
ve, je to »v našo korist, da bi postali deležni njegove sveto-
sti«. (Heb 12,10) Če preizkušnjo, ki se zdi grenka in težka, 
sprejmemo z vero, se lahko izkaže za blagoslov. Krut uda-
rec, ki človeka oropa pozemskega veselja, postane sredstvo, 
ki obrne naš pogled v nebo. Koliko je tistih, ki nikoli ne bi 
spoznali Jezusa, če jih ne bi žalost spodbudila k temu, da v 
njem poiščejo tolažbo!

Življenjske preizkušnje so Božje delavke, po katerih od-
stranja nečistočo in grobost iz našega značaja. Ko režejo, 
ravnajo, klešejo, brusijo in polirajo, postopek zadaja boleči-
ne. Ko nas pritisnejo ob brusno kolo, je hudo. Tako se obli-
kuje kamen, ki bo pripravljen zapolniti prostor v nebeškem 
templju. Mojster takšnega skrbnega in natančnega dela ne 
vlaga v ničvreden material. Svoje dragulje lošči, da bodo 
primerni za palačo. 

Gospod si bo prizadeval za vse, ki mu zaupajo. Zvesti 
bodo izbojevali dragocene zmage, naučili se bodo dragoce-
nih naukov in doživeli neprecenljive izkušnje.

Naš nebeški Oče nikoli ne zanemarja tistih, ki se jih je 
dotaknila žalost. Ko se je David vzpenjal na Oljsko goro »in 
je grede jokal, glavo je imel pokrito in je šel bos« (2 Sam 
15,30 chr), je Gospod nanj gledal s pomilovanjem. David je 
bil oblečen v vrečevino in pekla ga je vest. Zunanji znaki 
ponižanja so pričali o skrušenosti. Svoj primer je s strtim 
srcem in solzami postavil pred Boga, ki ni zapustil svojega 
služabnika. David nikoli ni bil ljubši srcu brezmejne ljube-
zni kakor takrat, ko je z obteženo vestjo bežal, da bi si rešil 
življenje pred sovražniki, ki jih je k uporu spodbudil njegov 
sin. Gospod pravi: »Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: 
bodi torej goreč in se spreobrni.« (Raz 3,19) Kristus opogu-
mlja srce, ki obžaluje greh, in prečiščuje človeka, dokler ne 
postane njegovo prebivališče.
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Koliko nas je podobnih Jakobu, ko nas doleti stiska! Me-
nimo, da je zanjo kriva sovražnikova roka. V temi se na sle-
po borimo, dokler nam ne poidejo moči. Ne najdemo tolaž-
be niti osvoboditve. Jakobu je božanski dotik ob zori razkril, 
da se je boril z angelom zaveze. Objokan in nebogljen je 
padel v objem neskončni Ljubezni, da bi prejel blagoslov, ki 
si ga je želel. Tudi mi se moramo naučiti, da so nam izku-
šnje lahko v korist. Ne smemo prezirati Gospodove vzgoje 
niti izgubljati poguma, ko nas kara. 

»Srečen človek, ki ga Bog opominja: ... On ranjuje in ob-
vezuje, udarja in njegove roke ozdravljajo. Iz šestih nadlog 
te bo rešil, v sedmi te ne bo zadelo nič hudega.« (Job 5,17-
19) Jezus želi ozdraviti žalujočega človeka. Boleče in trpeče 
življenje po izgubi ljubljene osebe lahko razvedri dragoce-
no odkritje Jezusove prisotnosti.

Bog noče, da smo še naprej potrti zaradi žalosti in da 
naše srce ostane zlomljeno in boleče. Želi, da pogledamo 
navzgor in opazujemo njegov ljubeči obraz. Sveti Zveličar 
stoji ob mnogih, ki ga zaradi solznih oči ne morejo opaziti. 
Hrepeni po tem, da bi nas prijel za roko in nas spodbudil, 
naj gledamo vanj s preprosto vero in mu dovolimo, da nas 
vodi. Njegovo srce sočustvuje z našimi bolečinami, žalostjo 
in preizkušnjami. Ljubi nas z večno ljubeznijo in nas obdaja 
z usmiljenjem. Naše srce lahko ves dan premišljuje o njem 
in njegovi dobroti. On nas bo dvignil nad vsakdanje žalosti 
in dileme v svet miru.

Če trpite in ste žalostni, mislite na to ter se veselite v 
upanju: »Zmaga, ki premaga svet, je naša vera.« (1 Jn 5,4)

Blagor tudi tistim, ki jočejo z Jezusom zaradi greha in 
iz sočutja do žalosti na svetu. Takšna žalost ne dopušča se-
bičnih misli. Jezus je bil Mož bolečin, ker je prestal srčno 
bolečino, ki je ne more opisati noben jezik. Prestopki ljudi 
so ranili in strli njegovega duha. Neutrudno je delal s po-
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žrtvovalno gorečnostjo, da bi olajšal pomanjkanje in obup 
človeštva. Na njegovo srce je pritiskala žalost, ko je gledal 
množice, ki niso želele priti k njemu po življenje. Vsi Kristu-
sovi sledilci bodo imeli to izkušnjo. Ker so deležni njegove 
ljubezni, bodo sodelovali tudi v njegovem delu reševanja 
izgubljenih. Trpeli bodo, kot je trpel Kristus, zato bodo dele-
žni tudi slave, ki se bo razodela. Ker so njegovi sodelavci in 
pijejo iz njegove čaše žalosti, bodo sodeležni tudi njegovega 
veselja.

Jezus je po trpljenju dobil službo tolažbe. Vse težave 
ljudi prizadenejo tudi njega. »Ker je sam pretrpel preizku-
šnjo, lahko pomaga preizkušanim.« (Iz 63,9; Heb 2,18) V tej 
službi ima vsakdo, ki je deležen njegovega trpljenja, pred-
nost oznanjati drugim. »Kakor namreč Kristusovo trpljenje 
za nas presega meje, tako po Kristusu prekipeva tudi naša 
tolažba.« (2 Kor 1,5) Gospod posebno milost naklanja žalu-
jočim. Z njeno močjo mehča srce in pridobiva ljudi. Njego-
va ljubezen odpira pot do ranjene notranjosti in predstavlja 
zdravilni balzam za žalostne. »Oče usmiljenja in Bog vse 
tolažbe ... nas tolaži v vsaki naši stiski, tako da moremo mi 
tolažiti tiste, ki so v kakršni koli stiski, in sicer s tolažbo, s 
kakršno nas same tolaži Bog.« (2 Kor 1,3.4)
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»Blagor krotkim.« 

(Mt 5,5)

Blagri kažejo razvoj krščanske izkušnje. Kdor je začutil 
potrebo po Kristusu, kdor je žaloval zaradi greha in je sedel 
s Kristusom v »šoli težav«, se bo naučil krotkosti od božan-
skega Učitelja.

Judje in pogani niso cenili človeka, ki je bil prijazen in 
potrpežljiv, kljub temu da se mu je godila krivica. Stavek, 
ki ga je pod navdihom Svetega Duha zapisal Mojzes, o tem, 
da je bil najbolj krotek človek na zemlji, ljudje njegovega 
časa niso imeli za pohvalo. Prej je izzvala pomilovanje in 
prezir. Toda Jezus je uvrstil krotkost med najpomembnejše 
lastnosti, ki so potrebne za vstop v njegovo kraljestvo. Nje-
govo življenje in značaj sta razodevala božansko lepoto te 
dragocene vrline.

Jezus, sijaj Očetove slave, »se ni ljubosumno oklepal svo-
je enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da 
je prevzel podobo služabnika«. (Flp 2,6.7) Ko se je odločil 
živeti z ljudmi, je privolil v vse ponižujoče življenjske izku-
šnje. Na svetu ni živel kot kralj, ki bi zahteval javne časti, 
ampak kot tisti, čigar poslanstvo je bilo služiti drugim. V 
njegovem obnašanju ni bilo najti pobožnjaštva ali hladne 
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strogosti. Odkupitelj sveta je imel višjo naravo kot angeli, 
pa vendar sta bili v božanskem veličastvu združeni krotkost 
in ponižnost, ki sta ljudi pritegnili k njemu.

Jezus se je izpraznil in ni ravnal sebično. V vsem se je 
pokoril volji svojega Očeta. Na koncu svojega poslanstva 
na zemlji je lahko rekel: »Jaz sem te poveličal na zemlji s 
tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim.« 
(Jn 17,4) Nas pa vabi: »Učite se od mene, ker sem krotak in 
v srcu ponižen. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi 
in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 11,29; 16,24) Pre-
magajmo sebičnost, da ne bo imela oblasti nad nami.

Kdor opazuje Kristusovo samoodpovedovanje in njego-
vo srčno ponižnost, bo rekel tako kot Daniel, ko je zagledal 
tistega, ki je podoben Sinu človekovemu: »Moj obraz se je 
strašno spačil.« (Dan 10,8) Neodvisnost in samopovzdigo-
vanje, s katerima se hvalimo, lahko vidimo v njuni pravi od-
vratnosti kot dokaz sužnjevanja Satanu. Človeška narava se 
nenehno trudi uveljaviti in je pripravljena na tekmovanje. 
Toda kdor se uči pri Kristusu, je opravil s ponosom in lju-
beznijo do gospodovanja; v njegovem srcu je tišina. Njegov 
ego je prepuščen Svetemu Duhu. Teženj po višjem položaju 
ni več. Ne želimo si več s silo pridobiti opaznega položaja, 
temveč čutimo, da je naše najvišje mesto ob Zveličarjevih 
nogah. Gledamo v Jezusa in čakamo na njegovo vodstvo. 
Pozorni smo na njegov glas, ki nas usmerja. Apostol Pavel 
je doživel to izkušnjo in je dejal: »Skupaj s Kristusom sem 
križan; ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor 
pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je 
vzljubil in daroval zame sam sebe.« (Gal 2,20)

Ko sprejmemo Kristusa kot gosta, ki biva v nas, bo Božji 
mir, ki presega vse, po Jezusu Kristusu varoval naše srce in 
misli. Zveličarjevo življenje je bilo življenje miru, čeprav 
se je odvijalo sredi spopadov. Medtem ko so ga nenehno 
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zasledovali jezni sovražniki, je povedal: »On, ki me je poslal, 
je z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz vedno delam to, 
kar je všeč njemu.« (Jn 8,29) Nobena nevihta človekovega 
ali Satanovega besa ni mogla zmotiti spokojnosti njegove 
popolne zveze z Bogom. »Mir vam zapuščam, svoj mir vam 
dajem. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker 
sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek.« (Jn 
14,29; Mt 11,29) Jezus nas vabi: »Nosite z mano jarem služ-
be za Božjo slavo in poživitev človeštva, pa boste ugotovili, 
da je jarem lahek in breme sladko.«

Samoljubnost uničuje naš mir. Dokler je naš ego živ, smo 
ga zmeraj pripravljeni braniti pred zadrego in žalitvami. Ko 
pa je mrtev in je naše življenje skrito s Kristusom v Bogu, 
si svoje zapostavljenosti in brezbrižnosti drugih ne bomo 
gnali k srcu. Gluhi bomo za neugodna mnenja ter slepi za 
prezir in žalitve. »Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je 
ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napi-
huje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne 
misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse 
prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli 
ne mine.« (1 Kor 13,4-8)

Ko srečo črpamo iz zemeljskih virov, se spreminja skupaj 
z okoliščinami. Toda Kristusov mir je zanesljiv in trajen. Ni 
odvisen od življenjskih okoliščin, količine dobrin ali števila 
prijateljev. Kristus je izvir žive vode. Sreča, ki jo črpamo iz 
njega, je neusahljiva.

Ko je v domu prisotna Kristusova ponižnost, prinese sre-
čo domačim, saj ne izziva prepirov in ne odgovarja na jezav 
način, pač pa blaži razburjenje in širi prijaznost, ki jo čutijo 
vsi v krogu njenega vpliva. Družine, ki jo cenijo, postanejo 
del velike nebeške družine.

Veliko bolje je prenašati lažne obtožbe kakor pa trpljenje, 
ki si ga nakopljemo, ko se maščujemo nad svojimi sovražni-
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ki. Sovražni duh in maščevanje prihajata od Satana. Tiste-
mu, ki ju sprejema, lahko prineseta le zlo. Ponižnost srca 
– krotkost, ki je sad življenja v Kristusu – je resnična skriv-
nost blagoslova. »Krotke diči z zveličanjem.« (Ps 149,4 chr)

Krotki »bodo podedovali deželo«. Greh je prišel na svet 
zaradi človekove želje po samopovišanju. Naša prastarša 
sta tako izgubila oblast nad to lepo zemljo – svojim kralje-
stvom. Kristus je to, kar smo zapravili, odkupil z odreka-
njem samemu sebi. Pravi nam, da moramo zmagati, kakor 
je zmagal On. (Raz 3,21) S ponižnostjo in samoodpovedjo 
lahko postanemo njegovi sodediči, ko bodo »krotki ... pode-
dovali deželo«. (Ps 37,11 chr)

Dežela, ki je obljubljena krotkim, ne bo takšna, kakršna 
je ta – zatemnjena s senco smrti in prekletstva. »Čakamo ... 
po njegovi obljubi novih nebes in nove zemlje, kjer prebi-
va pravičnost. Nobenega prekletstva ne bo več. V njem bo 
prestol Boga in Jagnjeta, ki mu bodo služili njegovi služab-
niki.« (2 Pt 3,13 eku; Raz 22,3)

Tam ne bo razočaranja, žalosti, greha in nikogar, ki bi 
rekel: »Bolan sem.« Tam ne bo pogrebnih sprevodov, ne ža-
lovanja, ne smrti, ne slovesa in ne strtih src. Tam bosta Je-
zus in mir. Tam »ne bodo lačni in ne bodo žejni, vročina in 
sonce jih ne bosta mučila, kajti vodil jih bo ta, ki je usmiljen 
z njimi, spremljal jih bo k vodnim vrelcem«. (Iz 49,10)
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»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, 
kajti nasičeni bodo.« 

(Mt 5,6)

Pravičnost pomeni svetost in podobnost Bogu. »Bog je 
ljubezen.« (1 Jn 4,16) Pravičnost je usklajenost z Božjim za-
konom, »kajti vse tvoje zapovedi so pravičnost« (Ps 119,172) 
in »ljubezen je ... izpolnitev postave.« (Rim 13,10) Pravič-
nost je ljubezen, ljubezen pa je Božja luč in življenje. Bož-
ja pravičnost je utelešena v Kristusu. Ko sprejmemo njega, 
sprejmemo tudi pravičnost.

Pravičnosti se ne da dobiti z mučnim trudom, ne z utru-
dljivim garanjem, ne s podkupnino ali žrtvijo, temveč se 
brezplačno daje vsakomur, ki je lačen in žejen, da bi jo pre-
jel. »O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denar-
ja, pridite, kupite in jejte! Pridite, kupite brez denarja, brez 
plačila. Njihova pravičnost je od mene, govori Gospod. To 
pa je ime, s katerim ga bodo klicali: ›Gospod, naša pravič-
nost.‹« (Iz 55,1; Iz 54,17; Jer 23,6)

Nobeno človeško sredstvo ne more priskrbeti tistega, 
kar bo zadovoljilo njegovo lakoto in žejo. Jezus pravi: »Glej, 
stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre 
vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. 
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Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo 
lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.« (Raz 
3,20; Jn 6,35)

Kakor potrebujemo hrano za vzdrževanje fizične moči, 
tako potrebujemo Kristusa, Kruh iz nebes, da nam ohranja 
duhovno življenje in daje moč za opravljanje Božjih del. Ka-
kor telo nenehno prejema hranila, ki podpirajo življenje in 
vitalnost, tako mora človek vzdrževati trajen stik s Kristu-
som, se mu podrejati in biti popolnoma odvisen od njega.

Kakor utrujeni potnik, ki najde v puščavi izvir in pogasi 
hudo žejo, tako bo tudi kristjana žejalo po čisti vodi življe-
nja, ki izvira v Kristusu.

Ko bomo spoznavali Zveličarjev popoln značaj, se bomo 
želeli povsem preoblikovati in prenoviti v njegovo čisto po-
dobo. Več ko vemo o Bogu, toliko višji bo naš ideal glede 
značaja in iskrenejše bo hrepenenje, da bi odsevali njegovo 
podobo. Božanska prvina se združi s človeško, ko se obr-
nemo na Boga. Koprneče srce lahko reče: »Le pri Bogu se 
umiri, moja duša, kajti od njega je moje upanje.« (Ps 62,5)

Če čutite potrebo in če ste lačni in žejni pravičnosti, je to 
dokaz, da Kristus deluje na vaše srce. Želi si, da se obrnete 
nanj, da bi po daru Svetega Duha opravil za vas tisto, česar 
sami ne morete. Ne gasimo svoje žeje na plitvih potokih, 
saj je tik nad nami velik vodnjak, iz katerega lahko pijemo 
neomejeno, če se bomo povzpeli nekoliko višje na poti vere. 

Božje besede so vrelec življenja. Ko iščemo te žive izvire, 
bomo po Svetem Duhu združeni s Kristusom. Znane resnice 
bomo videli z novega zornega kota, v svetopisemskih vr-
stah bomo videli nov pomen in opazili bomo povezavo med 
drugimi resnicami in delom odrešenja. Spoznali bomo, da 
nas vodi Kristus in da je božanski Učitelj ob nas.

Jezus je povedal: »Voda, katero mu bom dal, bo postala 
v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« (Jn 4,14) Ko 
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nam bo Sveti Duh razkrival resnico, bomo svoje izkušnje 
čuvali kot najdragocenejši zaklad. Hrepeneli bomo po tem, 
da drugim povemo o tolažilnih rečeh, ki smo jih odkrili. Ko 
bomo prišli v stik z ljudmi, jim bomo razkrili sveže misli o 
Kristusovem značaju in delu. Dobili bomo novo razodetje 
o njegovi sočutni ljubezni, ki ga bomo lahko posredovali 
tistim, ki ga ljubijo, pa tudi tistim, ki ga ne.

»Dajajte in se vam bo dalo.« (Lk 6,38) Božja beseda je na-
mreč »vrtni vrelec, studenec žive vode, ki dere z Libanona.« 
(Vp 4,15) Srce, ki je enkrat okusilo Kristusovo ljubezen, ne-
prestano zahteva večje globine. Ko dajemo, bomo prejemali 
v bogatejši in obilnejši meri. Vsako Božje razodetje pove-
čuje zmožnost spoznanja in ljubezni. Srce nenehno kliče: 
»Več tebe,« in odgovor Duha je: »Veliko več.« (Rim 5,9.10) 
Naš Bog z velikim veseljem dela »neznansko več od tega, 
kar prosimo ali mislimo«. (Ef 3,20) Jezus, ki je sebe izpra-
znil, da bi zveličal izgubljeno človeštvo, je dobil neomeje-
no količino Svetega Duha. Tako bo z vsakim Kristusovim 
sledilcem, ko bo izročil celotno srce Kristusu. Sam Gospod 
je naročil: »Naj vas napolnjuje Duh.« (Ef 5,18) Ta zapoved 
je hkrati obljuba, da se bo to zgodilo. Očetova blagohotna 
volja je bila, da v Kristusu »prebiva vsa polnost« in »v njem 
imate svojo polnost tudi vi«. (Kol 1,19; 2,10)

Bog je širokosrčno izlil svojo ljubezen kot dež, ki osveži 
zemljo. Pravi: »Rosite, nebesa, od zgoraj in oblaki naj de-
žujejo pravičnost. Odpre naj se zemlja in rodi rešitev, naj 
hkrati požene pravičnost. Revni in ubogi iščejo vodo, pa je 
ni, njihov jezik se suši od žeje. Jaz, Gospod, jih bom uslišal, 
jaz, Izraelov Bog, jih ne bom zapustil. Na golih gričih bom 
odprl reke in studence sredi dolin, puščavo bom spremenil 
v jezero vodá, suho deželo v vrelce vodá.« (Iz 45,8; 41,17.18)

»Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milo-
stjo.« (Jn 1,16) 
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»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.« 

(Mt 5,7)

Človekovo srce je po naravi hladno, mračno in brez lju-
bezni. Kadar koli je kdo usmiljen in pripravljen odpuščati, 
tega ne počne sam od sebe, ampak zaradi vpliva božanske-
ga Duha, ki deluje na njegovo srce. »Mi torej ljubimo, ker 
nas je on prej ljubil.« (1 Jn 4,19 eku)

Bog je vir usmiljenja. Njegovo ime je »usmiljeno in mi-
lostljivo.« (2 Mz 34,6) Ne ravna z nami, kakor si zaslužimo 
zaradi svoje nezvestobe. Ne sprašuje, ali smo vredni nje-
gove ljubezni, temveč jo bogato izliva na nas in nam tako 
daje vrednost. Ni maščevalen. Ne želi kaznovati, temveč 
odkupiti. Celo strogost, ki jo kaže v svoji previdnosti, ima 
namen zveličati samovoljne. Hrepeni po tem, da bi olajšal 
človekovo bedo in njegove rane ublažil s svojim balzamom. 
Drži, da Bog »krivega nikakor ne šteje za nedolžnega« (2 Mz 
34,7), vendar je pripravljen odstraniti njegovo krivdo.

Usmiljeni so »deležni božanske narave.« Bog po njih raz-
kriva svojo sočutno ljubezen. Srca ljudi, ki so usklajena s sr-
cem neskončne Ljubezni, si bodo prizadevala pridobivati in 
ne obsojati. Kristus, ki prebiva v srcu, je izvir, ki se nikoli ne 
posuši. Tam, kjer živi Jezus, najdemo izobilje dobrotljivosti.
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Ko tavajoče, skušane in uboge žrtve pomanjkanja in gre-
ha kličejo na pomoč, kristjan ne sprašuje, ali so vredne, 
temveč kako bi jim lahko pomagal. V najbolj ubogih in po-
nižanih vidi ljudi, za katere je Kristus umrl, da bi lahko bili 
zveličani, in za katere je Bog svojim otrokom zaupal službo 
sprave.

Usmiljeni so tisti, ki izkazujejo usmiljenje ubogim, tr-
pečim in zatiranim. Job pravi: »Reševal sem ponižanega, ki 
je klical na pomoč, siroto, ki je bila brez pomoči. Blagoslov 
ogroženih je prihajal nadme in vdovi sem razveseljeval 
srce. Oblačil sem pravičnost, da me je ogrinjala, pravica 
mi je bila kakor plašč in pokrivalo. Slepemu sem bil oko in 
kruljavemu noga. Ubožcem sem bil oče in potegoval sem 
se za pravico neznanca.« (Job 29,12-16)

Za mnoge je življenje boleč boj. Čutijo svoje pomanj-
kljivosti in so nesrečni ter brez vere. Menijo, da ni ničesar, 
za kar naj bi bili hvaležni. Prijazne besede, sočuten pogled 
in izraz razumevanja bodo za mnoge, ki se trudijo in so 
osamljeni, kakor kozarec hladne vode za žejnega. Sočutna 
beseda in prijazno dejanje bosta dvignila breme, ki priti-
ska na utrujena pleča. Vsaka beseda ali dejanje nesebične 
prijaznosti sta izraz Kristusove ljubezni do izgubljenega 
človeštva.

Usmiljeni »bodo usmiljenje dosegli.« »Kdor je radodaren, 
bo sit, kdor daje piti, bo napojen.« (Prg 11,25) Kdor je usmi-
ljenega duha, doživlja sladki mir. Blažena zadovoljnost je 
prisotna v življenju tistih, ki pozabljajo nase, da bi služili 
v dobro drugim. Sveti Duh, ki biva v človeku in se kaže v 
njegovem življenju, bo omehčal trda srca in zbudil sočutje 
ter nežnost. Želi bomo, kar sejemo. »Blagor mu, ki misli na 
slabotnega. ... Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, v 
deželi je blagrovan. Ne izročaj ga pohlepu njegovih sovra-
žnikov. Gospod ga podpira na bolniški postelji.« (Ps 41,2-4)
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Kdor je izročil svoje življenje Bogu in služi njegovim 
otrokom, je povezan z Njim, ki upravlja z vsemi viri ve-
solja. Njegovo življenje je z zlato verigo nespremenljivih 
obljub pritrjeno na Božje. Gospod ga ne bo zapustil v stiski 
in potrebi. »Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem boga-
stvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Je-
zusu.« (Flp 4,19) V trenutku zadnje stiske bo usmiljenemu 
človeku milost sočutnega Zveličarja nudila zavetišče in ga 
sprejela v večna bivališča.
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»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« 

(Mt 5,8)

Judje so bili tako zahtevni glede obredne čistosti, da so 
bila njihova pravila skrajno obremenjujoča. Ker so bili tako 
zelo osredotočeni na pravila in omejitve in ker jih je navda-
jal strah pred zunanjim onečiščenjem, niso opazili madeža, 
ki ga sebičnost in zloba puščata na človeku.

Jezus ne govori o tej obredni čistosti kot o enem od po-
gojev za vstop v nebeško kraljestvo, ampak usmerja na či-
stost srca. »Modrost, ... ki je od zgoraj, je najprej čista.« (Jak 
3,17) V Božje mesto ne bo stopilo nič nečistega. Vsi, ki bodo 
tam prebivali, bodo imeli čisto srce. Kdor se uči od Jezusa, 
bo čutil vedno večji odpor do nepremišljenega vedenja, ne-
dostojnega jezika in prostaških misli. Ko bo Kristus prebi-
val v njegovem srcu, bodo njegove misli in dejanja čista in 
čednostna.

Toda Jezusove besede »Blagor čistim v srcu.« imajo 
globlji pomen – ne zgolj v tradicionalnem pomenu čisto-
sti, brez senzualnosti in pohotnosti. Jezus je imel v mislih 
čistost, ki je pristna v skritih namerah in spodbudah srca, 
čistost, ki je prosta ponosa in egoizma ter je skromna, nese-
bična in otroška.
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Ljudje razumemo sebi podobne ljudi. Boga ne moremo 
poznati, če ne sprejmemo načela požrtvovalne ljubezni, ki 
je načelo njegovega značaja. Srce, ki ga je Satan prevaral, 
ima Boga za neizprosnega tirana. Sebične značilnosti člove-
štva in celo Satana se pripisujejo ljubečemu Stvarniku. »Si 
predstavljaš,« pravi, »da sem kakor ti?« (Ps 50,21) Božjo pre-
vidnost razlagajo kot izraz samovoljne in maščevalne na-
rave. Tako ravnajo tudi s Svetim pismom – zakladnico bo-
gastva njegove milosti. Ne zaznavajo njegovih veličastnih 
resnic, ki so visoke kot nebo in obsegajo večnost. Kristus je 
ogromnemu številu ljudi »kakor korenika iz suhe zemlje«; v 
njem ne vidijo »lepote, ... da bi si ga ... želeli.« (Iz 53,2 chr) 
Ko je Jezus – razodetje Boga v človeškem telesu – živel med 
ljudmi, so mu pismouki in farizeji dejali: »Samarijan si in 
... imaš demona.« (Jn 8,4) Celo njegove učence je zaslepila 
sebičnost lastnega srca. Bili so počasni v razumevanju Ti-
stega, ki jim je prišel pokazat Očetovo ljubezen. To je ra-
zlog, da je Jezus med ljudmi hodil sam. Popolnoma so ga 
razumela samo nebesa.

Ko bo Kristus prišel v slavi, nepravični ne bodo mogli 
zdržati pogleda nanj. Luč njegove navzočnosti, ki je življe-
nje tistim, ki ga ljubijo, je smrt za brezbožne. Pričakovanje 
njegovega prihoda je za njih »strašno čakanje na sodbo in 
razjarjenost ognja.« (Heb 10,27) Ko bo prišel, se bodo želeli 
skriti pred njim, ki je umrl, da bi jih odkupil.

Za ljudi, ki jih je očistila navzočnost Svetega Duha, pa je 
drugače. Ti lahko spoznajo Boga. Mojzes je bil skrit v skalni 
razpoki, ko mu je Bog razodel svojo slavo. Tako lahko tudi 
mi gledamo Božjo ljubezen, ko smo skriti v Kristusu.

»Ljubitelj čistega srca in prijaznih ustnic ima za prija-
telja kralja.« (Prg 22,11) Po veri ga gledamo tukaj in zdaj. 
V vsakdanjih doživetjih spoznavamo njegovo dobroto in 
usmiljenje v dejanjih njegove previdnosti. Odkrivamo ga 
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v značaju njegovega Sina. Sveti Duh posreduje razumu in 
srcu resnico o Bogu in Njem, ki ga je poslal. Čisti v srcu vi-
dijo Boga na nov in privlačen način kot svojega Odkupitelja. 
Ko opazujejo čistost in lepoto njegovega značaja, si močno 
želijo odsevati njegovo podobo. Vidijo ga kot Očeta, ki hre-
peni, da bi objel spokorjenega sina, in njihovo srce se polni 
z neizmernim veseljem.

Čisti v srcu prepoznajo Stvarnika v delih njegove mogoč-
ne roke in v lepotah vesolja. V njegovi pisani besedi jasneje 
razumejo njegovo usmiljenje, dobroto in milost. Resnice, 
ki so skrite modrim in pametnim, so razodete otrokom. Le-
pota in dragocenost resnice, ki ju ne zaznavajo modri tega 
sveta, se razkrivata tistim, ki imajo zaupljivo, otroško željo 
po tem, da bi vedeli in delali, kar je Bogu po volji. Resnico 
spoznavamo tako, da postajamo tudi sami sodeležni v bo-
žanski naravi.

Čisti v srcu živijo, kakor da so v Božji neposredni navzoč-
nosti že v času, ki jim ga je določil na tem svetu. Ko bodo 
prejeli nesmrtnost, ga bodo videli iz oči v oči kakor Adam, 
ki se je v raju sprehajal in pogovarjal z Bogom. »Zdaj gle-
damo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje.« 
(1 Kor 13,12)

27

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



39

»Blagor tistim, 
ki delajo za mir, kajti 

imenovani bodo Božji sinovi.« 

(Mt 5,9)

Kristus je »Knez miru« (Iz 6,9). Njegovo poslanstvo je po-
vrniti zemlji in nebesom mir, ki ga je skalil greh. »Ker smo 
torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem 
Gospodu Jezusu Kristusu.« (Rim 5,1) Kdor koli se prosto-
voljno odpove grehu in svoje srce odpre Kristusovi ljubezni, 
bo deležen nebeškega miru.

Nobenega drugega načina ni. Kristusova milost v srcu 
zatre sovražnost, pomiri nesoglasja in srce napolni z ljube-
znijo. Človek, ki živi v miru z Bogom in ljudmi, ne more biti 
nesrečen. V njegovem srcu ni zavisti. V njem ni hudobnih 
domnev ali prostora za sovraštvo. Srce, ki je v sozvočju z 
Bogom, prejema nebeški mir in širi blaženi vpliv na vse 
okoli sebe. Duh miru bo počival kot rosa na srcih utrujenih 
in tistih, ki trpijo zaradi posvetnih sporov.

Kristus svoje sledilce pošilja v svet s sporočilom miru. 
Kdor koli s tihim in nezavednim vplivom svetega življenja 
izžareva Kristusovo ljubezen in kdor z besedo ali dejanjem 
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vodi druge, da se odpovedo grehu in izročijo srce Bogu, je 
glasnik miru.

»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo 
Božji sinovi.« Duh miru je dokaz njihove povezave z nebe-
si. Obkroža jih prijetna Kristusova dišava. Aroma njihovega 
življenja in ljubkost značaja svetu razodevata, da so Bož-
ji otroci. Ljudje spoznavajo, da so bili z Jezusom. »Vsak, ki 
ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. Če kdo nima Kristu-
sovega Duha, ni njegov. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu 
Duhu, so Božji sinovi.« (1 Jn 4,7; Rim 8,9.14)

»Tedaj bo Jakobov ostanek sredi številnih ljudstev kakor 
rosa od Gospoda, kakor dež na zelenico, ki ne čaka na člo-
veka in ničesar ne pričakuje od človeških otrok.« (Mih 5,6)
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»Blagor tistim, 
ki so zaradi pravičnosti preganjani, 
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« 

(Mt 5,10)

Jezus svojim sledilcem ne obljublja pozemske slave, 
bogastva in življenja brez preizkušenj. Namesto tega jim 
predstavlja prednosti hoje z Gospodom po stezah samood-
povedi in ponižanja, ker jih svet ne pozna.

Temu, ki je prišel odkupit izgubljeni svet, so se po robu 
postavile združene moči nasprotnikov Boga in človeka. 
Zlobneži in padli angeli so kot neusmiljeni zavezniki stopi-
li v bojno vrsto proti Knezu miru. Čeprav sta vsaka njegova 
beseda in dejanje izražala božansko usmiljenje, je bil zaradi 
svoje drugačnosti deležen najbolj grenkega sovraštva. Ker 
ni odobraval življenja hudobnih strasti naše narave, je med 
ljudmi izzval skrajno sovraštvo, jezo in nasprotovanje. Tako 
bo z vsemi, ki živijo pobožno v Kristusu Jezusu. Med pra-
vičnostjo in grehom, ljubeznijo in mržnjo, resnico in zmoto 
divja neukrotljiv spopad. Kdor predstavlja Kristusovo ljube-
zen in lepoto svetosti, odganja podanike Satanovega kralje-
stva, kar kneza zla spodbudi k maščevanju. Preganjanje in 
očitki čakajo vse, ki so prežeti s Kristusovim Duhom. Prega-
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njanje s časom spremeni obliko, toda v osnovi je to isti duh, 
ki je moril Gospodove izvoljence od Abelovih dni.

Ko si ljudje prizadevajo živeti v harmoniji z Bogom, ugo-
tovijo, da se žaljenje križa še ni prenehalo. Vladarstva, obla-
sti in zli duhovi v nebeških področjih so nasprotni vsem, 
ki so poslušni nebeškemu zakonu. Preganjanje Kristusovim 
učencem ne bi smelo prinesti žalosti, temveč veselje, saj je 
to dokaz, da hodijo po stopinjah svojega Gospoda.

Gospod svojim ni rekel, da ne bodo trpeli, temveč jim je 
obljubil nekaj veliko boljšega. Dejal je: »Kakor tvoji dnevi 
naj traja tvoja moč. Dovolj ti je moja milost. Moč se do-
polnjuje v slabotnosti.« (5 Mz 33,25; 2 Kor 12,9) Če vam je 
namenjeno, da vas vržejo v ognjeno peč, bo Jezus ob vas, 
kakor je bil s tremi zvestimi v Babilonu. Tisti, ki ljubijo Od-
kupitelja, bodo veseli vsake priložnosti, v kateri bodo dele-
žni ponižanja in očitkov. Ker ljubijo Gospoda, jim je trpeti 
zanj sladko.

Satan je preganjal Božje ljudstvo v vseh časih. Mučil jih 
je in moril, a njihova smrt jim je prinesla zmago. S svojo ne-
omajno vero so kazali nanj, ki je močnejši od Satana. Satan 
lahko muči in ubije telo, ne more pa škodovati življenju, ki 
je skrito s Kristusom v Bogu. Lahko zapre med zaporniške 
zidove, ne more pa zvezati duha. Trpeči so skozi temo videli 
slavo in govorili: »Mislim, ... da se trpljenje sedanjega časa 
ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Naša trenu-
tna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, 
večno bogastvo slave.« (Rim 8,18; 2 Kor 4,17) 

Skozi preizkušnje in preganjanje se odkriva Božja slava 
v ljudeh, ki jih je izvolil. Božjo cerkev, ki jo svet sovraži in 
preganja, Kristus poučuje in vzgaja. Verniki na zemlji ho-
dijo po ozki stezi. Peč stiske jih čisti. Kristusu sledijo sko-
zi boleče spopade. Prenašajo samoodpoved in doživljajo 
grenka razočaranja. Vendar jih njihove težke izkušnje učijo 
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o krivdi in zlu greha, zato nanj gledajo z gnusom. Ker so 
deležni Kristusovega trpljenja, bodo deležni tudi njegove 
slave. V svetem videnju je prerok opazoval zmago Božjega 
ljudstva. Rekel je: »Videl sem tudi nekakšno stekleno mor-
je, pomešano z ognjem. In tisti, ki so premagali, ... so stali 
na tem steklenem morju, z Božjimi harfami v rokah. Peli 
so pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem Jagnjeta: 
›Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod, Bog, vladar vse-
ga. Pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov!‹ To so 
tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoja oblačila 
ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo. Zato so pred Božjim pre-
stolom in noč in dan služijo Bogu v njegovem svetišču; in 
on, ki sedi na prestolu, bo razpel svoj šotor nad njimi.« (Raz 
15,2.3; 7,14.15)
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»Blagor vam, kadar vas bodo 
zaradi mene zasramovali.« 

(Mt 5,11)

Satan vse od svojega padca uporablja prevaro. Po svojih 
predstavnikih je ustvaril lažno sliko o Bogu in Božjih otro-
cih. Zveličar pravi: »Sramotenja tvojih sramotilcev so padla 
name.« (Ps 69,9) Podobno doživljajo tudi njegovi učenci.

Niti en sam človek, ki je živel na tem planetu, ni bil dele-
žen bolj krutih žalitev, kakor je bil Sin človekov. Zaničevali 
so ga in zasmehovali, ker je bil neomajno poslušen nače-
lom Božjega svetega zakona. Sovražili so ga brez vzroka, 
a je kljub temu mirno stal pred svojimi nasprotniki. Jezus 
je rekel, da so očitki del krščanskega življenja, in svetoval 
svojim sledilcem, kako naj ravnajo z zlobnimi puščicami. 
Spodbujal jih je, naj med preganjanjem ne omagajo.

Obrekovanje lahko očrni dobro ime, ne more pa uma-
zati značaja, ker ga varuje Bog. Dokler se upiramo grehu, 
ni ne človeške ne satanske moči, ki bi lahko pustila madež 
na človeku. Človek, ki je svoje srce izročil Bogu, je enak v 
uri najtežavnejših preizkušenj in v najbolj pogum jemajo-
čih okoliščinah, kakršen je bil, ko mu je šlo dobro in se je 
zdelo, da je deležen Božje luči in naklonjenosti. Njegove be-
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sede, spodbude in dejanja si lahko ljudje razlagajo napačno 
in jih ponaredijo, ampak tega si ne žene k srcu, ker ima višji 
cilj. Podobno kot Mojzes tudi on prenaša trpljenje, »kakor bi 
gledal Nevidnega.« (Heb 11,27) »Ne ozira ... se na to, kar se 
vidi, ampak na to, kar se ne vidi.« (2 Kor 4,18)

Kristus ve za vse, kar ljudje napačno razumejo in pred-
stavljajo. Njegovi otroci lahko čakajo s potrpežljivostjo in 
zaupanjem, ne glede na to, kako jih blatijo in prezirajo. Nič, 
kar je skrito, ne bo ostalo v temi. Bog bo pred ljudmi in an-
geli počastil tiste, ki mu izkazujejo čast. 

Jezus je dejal: »Ko vas bodo zaradi mene zasramovali in 
preganjali, se veselite in radujte.« (Mt 5,11.12) Pozornost 
poslušalcev je usmeril na preroke, ki so govorili v Gospo-
dovem imenu in so bili »zgled trpljenja in potrpežljivosti.« 
(Jak 5,10) Abel, prvi kristjan med Adamovimi otroki, je umrl 
mučeniške smrti. Enoh je hodil z Bogom in svet ga ni razu-
mel. Noetu so se rogali kot fanatiku in paničarju. »Drugi so 
izkusili zasmehovanje in bičanje pa še verige in ječo, … dru-
gi pa so bili mučeni in niso sprejeli oprostitve, da bi dosegli 
boljše vstajenje.« (Heb 11,36.35)

V vseh časih so Božje poslance sramotili in preganjali, 
toda zaradi njihovega trpljenja se je spoznanje o Bogu širilo 
v druge kraje. Vsak Kristusov učenec naj stopi v njegove vr-
ste in še naprej opravlja isto delo, vedoč, da njegovi sovra-
žniki ne morejo storiti ničesar proti resnici. Božja namera 
je, da resnica pride v ospredje in postane predmet razisko-
vanja in pogovora, četudi je zaničevana. Spodbuditi je treba 
razum ljudi. Vsi spopadi, kritike in prizadevanja za omejitev 
svobode vesti so Božja sredstva za prebujanje človeškega 
razuma, ki bi sicer lahko zadremal.

Takšen izid lahko pogosto opazimo v zgodovini Božjih 
poslancev. Ko je Veliki zbor naščuval ljudi, da so kamnali 
plemenitega in prepričljivega Štefana, za evangeljsko delo 
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ni bilo izgub. Nebeška svetloba, ki je obsijala njegov obraz, 
in božansko sočutje, ki ga je umirajoči apostol pokazal v 
molitvi, sta učinkovala na predsodkov polnega člana Veli-
kega zbora kakor ostra puščica prepričanja. Tako je Savel 
– farizej preganjalec – postal izbrana posoda, da ponese Kri-
stusovo ime med pogane, kralje in Izraelove sinove. Dolgo 
potem je ostareli Pavel pisal iz zapora v Rimu: »Nekateri 
sicer oznanjajo Kristusa tudi iz zavisti in iz tekmovalnosti 
ali prepirljivosti ... in ne iz čistega namena, ker mislijo, da s 
tem povečujejo bridkost mojih verig. ... Da se le, pa naj bo na 
kakršen koli način že, iz preračunljivosti ali v resnici, ozna-
nja Kristus.« (Flp 1,15-18) Pavlovo jetništvo je prispevalo k 
širjenju evangelija. Celo v cesarski palači je pridobival lju-
di za Kristusa. Ko si Satan prizadeva uničiti »nepropadljivo 
seme« Božje besede, »ki je živa in večna« (1 Pt 1,23), se le-to 
seje v človeška srca. Z blatenjem in preganjanjem Kristu-
sovih otrok se poveličuje Njegovo ime in rešujejo življenja.

V nebesih je velika nagrada za tiste, ki pričajo za Kristu-
sa tudi takrat, ko jih preganjajo in zaničujejo. Medtem ko 
ljudje iščejo pozemsko blaginjo, jih Jezus usmerja k nebeški 
nagradi. Toda ta nagrada ni samo v prihodnosti, temveč se 
začenja že sedaj. Gospod se je v starih časih prikazal Abra-
hamu in mu rekel: »Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo 
veliko.« (1 Mz 15,1) Ta nagrada pripada vsem, ki sledijo Kri-
stusu. Jahve Emanuel je tisti, »v katerem so skriti vsi zakla-
di modrosti in spoznanja« in v katerem »telesno biva vsa 
polnost božanstva«. (Kol 2,3.9) Biti v skladnosti z njim in ga 
poznati, ko se srce vse bolj odpira, da bi se navzelo njego-
vih značilnosti, spoznati njegovo ljubezen in moč, polastiti 
se Kristusovih nedoumljivih bogastev, bolj in bolj razumeti 
»kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina ter 
spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi 
se izpolnili do vse Božje polnosti« (Ef 3,18.19) – »to je de-
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diščina Gospodovih služabnikov in njihova pravičnost je od 
mene, govori Gospod.« (Iz 54,17)

Ta radost je napolnjevala Pavla in Sila, ko sta opolnoči 
molila in pela hvalnice Bogu v ječi v Filipih. Poleg njiju je 
bil tam tudi Kristus in luč njegove navzočnosti je razsvetli-
la temo s sijajem nebeških dvorov. Ko je opazoval širjenje 
evangelija, je Pavel iz Rima, ne meneč se za okove, pisal: 
»To mi je v veselje in mi tudi bo v veselje.« (Flp 1,18) Kri-
stusove besede z gore ponovno odmevajo v Pavlovem spo-
ročilu filipski cerkvi, ki se je znašla v preganjanju: »Veselite 
se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se.« (Flp 4,4)
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»Vi ste sol zemlje.« 

(Mt 5,13)

Sol cenimo zaradi njene sposobnosti ohranitve živil. Ko 
Bog imenuje svoje otroke sol, jih želi naučiti, da so preje-
mniki njegove milosti zato, da postanejo sredstvo za reše-
vanje drugih. Ko je Bog izbral svoje ljudstvo, ni bil njegov 
cilj zgolj, da jih posvoji kot sinove in hčere, temveč da po 
njih svet prejme milost, ki prinaša zveličanje. (Tit 2,11) Bog 
ni izbral Abrahama samo za posebnega prijatelja, temveč 
tudi za posrednika posebnih prednosti, ki jih je Gospod 
želel podeliti narodom. Jezus je v zadnji molitvi v družbi 
učencev pred križanjem povedal: »Zanje se posvečujem, 
da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.« (Jn 17,19) Podobno 
bodo kristjani, ki so očiščeni po resnici, imeli zveličavne 
značilnosti, da bi preprečili skrajno moralno pokvarjenost 
tega sveta.

Sol se mora pomešati s snovjo, ki se ji dodaja. Da bi ohra-
nila živilo, ga mora prežeti in nanj prenesti svoje lastnosti. 
Zveličavna moč evangelija doseže ljudi v osebnem stiku in 
druženju. Niso rešeni množično, ampak posamično. Osebni 
vpliv ima moč. Približati se moramo tistim, ki jim želimo 
biti koristni.
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Okus soli predstavlja kristjanovo življenjsko moč – Je-
zusovo ljubezen v srcu in njegovo pravičnost, ki prežema 
življenje. Kristusova ljubezen se širi in je aktivna. Če prebi-
va v nas, bo iz nas tekla do drugih. Ljudem se moramo pri-
bližati, da bi naše nesebično zanimanje in ljubezen ogrela 
njihova srca. Iskreni verniki širijo preplavljajočo življenjsko 
energijo, ki daje novo moralno moč ljudem, za katere delajo. 
Spremembe ne opravi človekova lastna moč, temveč sila 
Svetega Duha.

Jezus je dodal resno opozorilo: »Če pa se sol pokvari, s 
čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo 
ljudje pohodijo.« (Mt 5,13)

Med poslušanjem Kristusovih besed so ljudje lahko vi-
deli belo sol, ki se je svetlikala na stezah, kamor so jo odvr-
gli, ker je izgubila okus in ni bila več koristna. Predstavljala 
je stanje farizejev in delovanje njihovega verskega ustroja 
na družbo. Ta sol pa predstavlja tudi življenje vsakogar, ki 
ga je zapustila Božja milost in je postal hladen ter je izgubil 
Kristusa. Kar koli takšna oseba pravi o sebi, jo ljudje in an-
geli vidijo kot neslano in neprijetno. Takšnim Kristus pravi: 
»O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, 
ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust.« 
(Raz 3,15.16)

Brez žive vere v Kristusa kot osebnega Zveličarja je ne-
mogoče vplivati na dvomeči svet. Drugim ne moremo dati 
tega, česar nimamo. Sorazmerno s svojim posvečenjem in 
vdanostjo Kristusu širimo vpliv za blagoslov in poživitev 
človeštva. Če ni dejanske službe, pristne ljubezni in resnič-
ne izkušnje, ni niti moči za pomoč, ni povezave z nebesi 
in ni Kristusovega okusa v življenju. Če nas Sveti Duh ne 
uporablja kot sredstvo, po katerem prenaša svetu Jezusovo 
resnico, smo podobni soli, ki se je pokvarila in je brez vsa-
ke vrednosti. S pomanjkanjem Kristusove ljubkosti pričamo 
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svetu, da resnica, za katero trdimo, da vanjo verujemo, nima 
posvečujoče moči. Tako jemljemo moč Božji besede, kolikor 
daleč seže naš vpliv. »Ko bi govoril človeške in angelske 
jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem postal brneč bron ali zve-
neče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal 
vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, 
da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In 
ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi 
izročil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič 
ne koristi.« (1 Kor 13,1-3)

Ko ljubezen napolnjuje srce, bo iz njega tekla k drugim. 
Ne zaradi uslug, ki smo jih prejeli od njih, temveč zato, ker 
je ljubezen dejavno načelo. Ljubezen spreminja značaj, vodi 
spodbude, zatira sovraštvo in plemeniti čustva. Ta ljubezen 
je široka kot vesolje in je v skladnosti z ljubeznijo angelov. 
Če jo negujemo, bo naredila celotno življenje sladko in bo 
širila blagoslove na vse okoli nas. Samo ljubezen nas lahko 
naredi za sol zemlje.
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»Vi ste luč svetu.« 

(Mt 5,14 chr)

Jezus je učil ljudi na zanimiv način. Pozornost poslušal-
cev je ohranjal s pogostimi ponazoritvami iz narave, ki jih 
je obdajala. Ljudje so se zbrali že zjutraj. Žareče sonce, ki 
se je dvigalo na sinjem nebu, je preganjalo sence, skrite v 
dolinah in med ozkimi gorskimi soteskami. Sijaj vzhodnega 
neba še ni zbledel. Sončna svetloba je preplavila zemljo s 
svojim žarom. Mirna površina jezera je odsevala zlato luč in 
zrcalila rožnate jutranje oblake. Z vsakega popka, cveta in 
listnatega poganjka se je iskrila luč rosnih kapljic. Narava 
se je smehljala v blagoslovu novega dne, ptice pa so nežno 
pele v drevesnih krošnjah. Zveličar je pogledal na družbo 
pred sabo, nato pa na vzhajajoče sonce in učencem dejal: 
»Vi ste luč svetu.« Kakor sonce napreduje na svoji poti lju-
bezni in preganja nočne sence ter zbuja svet, tako Kristuso-
vi sledilci opravljajo svoje poslanstvo, ko širijo nebeško luč 
na tiste, ki so v temi in zmoti greha.

V bleščečem jutranjem soncu so se na okoliških hribih 
jasno videla mesta in vasi, kar je prizoru dodalo privlačno 
noto. Jezus je pokazal nanje in povedal: »Mesto, ki stoji na 
gori, se ne more skriti.« Dodal je: »Svetilke tudi ne prižigajo 
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in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti 
vsem, ki so v hiši.« (Mt 5,15) Večina Jezusovih poslušalcev 
je bila poljedelcev in ribičev, ki so živeli v skromnen eno-
sobnem bivališču. V njem je luč na podstavku razsvetlje-
vala celotno hišo. »Takó,« je rekel Jezus, »naj vaša luč sveti 
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega 
Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)

Na padlega človeka nikoli ni in nikoli ne bo sijala no-
bena luč, razen tista, ki jo izžareva Kristus. Jezus, Zveli-
čar, je edina luč, ki lahko razsvetli mrak grešnega sveta. O 
Kristusu je zapisano: »V njem je bilo življenje, in življenje 
je bilo luč ljudi.« (Jn 1,4) Njegovi učenci lahko postanejo 
posredniki luči, ko od njega prejmejo življenje. Kristusovo 
življenje v srcu in njegova ljubezen, ki se kaže v značaju, 
jih bo naredila za luč svetu.

Človeštvo nima v sebi nobene luči. Ločeni od Kristusa 
smo kot neprižgana tenka sveča ali kot luna, kadar je obr-
njena od sonca. Nimamo niti enega žarka svetlobe, ki bi ga 
poslali v temo sveta. Toda če se obrnemo proti Soncu pra-
vičnosti in pridemo v stik s Kristusom, v celoti zasvetimo 
od žara božanske navzočnosti.

Kristusovi sledilci morajo postati več kakor luč med 
ljudmi. Biti morajo luč sveta. Jezus pravi vsem, ki so iz-
govorili njegovo ime: »Izročili ste se mi, jaz pa sem vas 
poslal na svet kot svoje predstavnike.« Kakor je Oče poslal 
na svet njega, je tudi Jezus poslal nas (Jn 17,18). Oče se 
je svetu razodel po Kristusu in tako naj bi se tudi Kristus 
razodeval po nas. Čeprav je naš Zveličar vir svetlobe, ne 
pozabimo, da se razodeva po človeštvu. Božji blagoslovi 
so dani po ljudeh. Sam Kristus je prišel na svet kot Sin 
človekov. Človeškost, združena z božansko naravo, se mora 
dotakniti ljudi. Kristusova cerkev in vsak posamezni Uči-
teljev učenec sta od nebes določena posrednika, po katerih 
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se Bog razodeva ljudem. Angeli luči čakajo, da bi lahko po 
nas prenašali nebeško svetlobo in moč ljudem, ki propa-
dajo. Ali bo človek zanemaril delo, ki mu je namenjeno? 
Če to naredi, bo svet prikrajšan za obljubljeno delovanje 
Svetega Duha. 

Jezus svojim učencem ni naročil, naj si prizadevajo, da bi 
njihova luč svetila. Dejal je: »Naj sveti.« Če Kristus prebiva 
v srcu, je nemogoče skriti luč njegove navzočnosti. Če tisti, 
ki trdijo, da sledijo Kristusu, niso luč svetu, je to zato, ker 
jih je zapustila življenjska moč. Če nimajo luči, da bi jo dali, 
je to zato, ker niso povezani z Virom luči.

V vseh časih je »Kristusov Duh, ki je bil v njih« (1 Pt 
1,11), naredil Božje otroke za luč ljudem svojega časa. Jožef 
je bil nosilec luči v Egiptu. S svojo čistostjo, dobrohotno-
stjo in vdano ljubeznijo je predstavljal Kristusa sredi naro-
da malikovalcev. Med Izraelovim potovanjem iz Egipta v 
obljubljeno deželo so bili ljudje iskrenega srca med njimi 
luč okoliškim narodom. Po njih se je Bog razodeval svetu. 
Daniel in njegovi prijatelji v Babilonu ter Mardohej v Per-
ziji so izžarevali svetle žarke luči sredi teme kraljevskega 
dvora. Na podoben način so Kristusovi učenci postavljeni 
za nosilce luči na poti v nebesa. Po njih se Oče milosti in 
dobrote razodeva svetu, ki je zavit v mrak in ne razume 
Boga. Ko vidijo njihova dobra dela, si zaželijo proslaviti 
nebeškega Očeta. Spoznajo, da obstaja Bog, ki sedi na pre-
stolu vesolja, katerega značaj je vreden čaščenja in posne-
manja. Božanska ljubezen, ki žari v srcu, je kakor vpogled 
v nebesa, ki ga dobijo ljudje na zemlji, da bi lahko cenili 
nebeško veličino. 

To spodbuja človeka, da veruje v »ljubezen, ki jo ima 
Bog do nas.« (1 Jn 4,16) Tako se nekoč grešna in pokvarjena 
srca čistijo in menjajo, da bi se postavila »brez madeža in v 
veselju« pred njegovo veličastvo. (Jud 24)
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Zveličarjeve besede »vi ste luč svetu« kažejo na dejstvo, 
da je svojim sledilcem zaupal poslanstvo, ki zajema ves 
svet. V Kristusovih dneh so sebičnost, ošabnost in predsod-
ki zgradili močan in visok ločilni zid med čuvaji svetih raz-
odetij in vsemi drugimi narodi na zemlji. Zveličar je prišel, 
da bi to spremenil. Besede, ki so jih slišali z njegovih ust, 
niso bile podobne ničemur, kar so kdaj slišali od duhovni-
kov in rabinov. Kristus ruši ločilni zid, samoljubnost in na-
cionalizem ter nas uči ljubiti celotno človeško družino. Lju-
di dviguje iz ozkega kroga njihove sebičnosti in ukinja vse 
pokrajinske meje ter razlike v družbi. Ne dela razlik med 
sosedi in tujci, prijatelji in sovražniki. Uči nas gledati na 
vsakogar v potrebi kot na bližnjega in na svet kot na naše 
področje delovanja.

Kakor sončni žarki prodirajo v najbolj oddaljene kotič-
ke zemlje, tako Bog načrtuje, da luč evangelija prispe do 
vsakega človeka na planetu. Če bi Kristusova cerkev ure-
sničevala namen našega Gospoda, bi luč zasvetila vsem, ki 
sedijo v temi in smrtni senci. Namesto da se verniki zbirajo 
v skupine in se izogibajo odgovornosti ter nošenju križa, bi 
se morali razseliti v vse dežele in dovolili Kristusovi luči 
žareti iz njih, ko se bodo trudili za zveličanje ljudi. Tako bi 
se »evangelij o kraljestvu« hitro razširil po vsem svetu.

Na ta način naj bi se izpolnil Božji načrt, v katerega je 
vključil svoje ljudi od Abrahama, ki je živel na mezopotam-
skih planjavah, pa do današnjega časa. Bog pravi: »Blago-
slovil te bom ... in bodi v blagoslov.« (1 Mz 12,2 eku) Kri-
stusove besede, izgovorjene po preroku evangelistu, ki so 
odmevale v pridigi na gori, so namenjene nam, ki živimo 
v zadnjih dneh: »Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč in Go-
spodovo veličastvo je vzšlo nad teboj.« (Iz 60,1) Če je Go-
spodova slava vzšla nad vami, če ste opazovali lepoto njega, 
ki je »med deset tisoči opazen« in »ves očarljiv«, in če ste 
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zasvetili v prisotnosti njegove slave, je ta Učiteljeva beseda 
namenjena vam. Ali ste stali s Kristusom na gori spreme-
njenja? V dolini so ljudje, ki jih je zasužnjil Satan. Čakajo, da 
jih osvobodita beseda vere in molitev.

Treba je premišljevati o Kristusovi slavi in govoriti o 
njeni veličini. Izaija ni le gledal Kristusove slave, temveč je 
o njej pripovedoval drugim. Ko je David premišljeval, se je 
vnel ogenj. Nato je začel govoriti. Ko je premišljeval o Božji 
čudoviti ljubezni, ni mogel drugega, kakor govoriti o tem, 
kar je videl in čutil. Kdo lahko po veri gleda veličastni načrt 
odkupitve in slavo edinorojenega Božjega Sina ter ne govo-
ri o tem? Kdo lahko samo opazuje nedoumljivo ljubezen, ki 
se je razodela na golgotskem križu v Kristusovi smrti, da se 
ne bi pogubili, temveč bi imeli večno življenje? Kdo lahko 
opazuje vse to in ne poveličuje Zveličarjeve slave?

»V njegovem templju vse kliče: ›Slava!‹« (Ps 29,9) Milo-
zvočen izraelski pevec ga je slavil s harfo in besedami: »O 
sijaju slave tvojega veličastva, o tvojih čudežih bom premi-
šljal. O moči tvojih strašnih del bodo govorili, pripovedoval 
bom o tvojih velikih dejanjih.« (Ps 145,5.6)

Golgotski križ je treba dvigniti visoko nad ljudi, da bi 
pritegnil njihovo pozornost in bi se nanj osredotočile nji-
hove misli. Tako bodo vse duhovne sposobnosti napolnjene 
z božansko močjo, vsa prizadevanja pa bodo usmerjena v 
iskreno delo za Učitelja. Delavci bodo kot živa moč v svet 
oddajali žarke luči, da bi ga razsvetlili.

Kristus veselo sprejme vsakega človeka, ki se mu izroči. 
Njegovo človeškost združi z božanskostjo, da bi lahko svetu 
prenesel skrivnosti utelešene ljubezni. Pripovedujte, molite 
in prepevajte o tem. Oznanjajte sporočilo o njegovi slavi v 
tujini in pojdite v še nedosežene kraje.

Težave, ki jih potrpežljivo prenašamo, blagoslovi, ki jih 
sprejmemo s hvaležnostjo, skušnjave, ki se jim pogumno 
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upremo, ter življenje krotkosti, prijaznosti, usmiljenja in 
ljubezni so žareča svetloba v značaju, ki se razlikuje od 
teme sebičnega srca, kamor luč življenja ni nikoli posijala. 
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»Ne razvezat, temveč izpolnit sem jih prišel.« 

(Mt 5,17 chr)

Kristus je med grmenjem in ognjem razglasil zakon na 
Sinaju. Božja slava, podobna uničevalnemu ognju, je poči-
vala na gorskem vrhu, ki se je tresel zaradi Gospodove nav-
zočnosti. Izraelove množice so z obrazom na tleh v straho-
spoštovanju poslušale Božje svete ukaze. Kakšno nasprotje 
je ta prizor tistemu na Gori blagrov! Pod poletnim nebom 
v tišini, ki je ni kalil noben zvok razen ptičjega petja, je 
Jezus razlagal načela svojega kraljestva. Tistega dne jim je 
z besedami ljubezni začel razkrivati načela zakona, ki je bil 
dan na Sinaju.

Ko so dobili zapovedi, so Izraelci, ki jih je dolgo obdobje 
sužnosti v Egiptu oropalo dostojanstva, potrebovali izraz 
Božje moči in veličastva. A Bog se jim je razodel kot Bog 
ljubezni.

»Gospod je prišel s Sinaja in se jim zasvetil s Seírja, 
zažarel je z gore Parán. Z njim so bili desettisoči svetih, 
v njegovi desnici je bila ognjena postava zanje. Resnično 
ljubiš ljudstva, vsi njihovi sveti so v tvoji roki: pri tvojih 
nogah so sedeli, sprejemali so tvoje besede.« (5 Mz 33,2 
chr; 33,3) 
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Bog je Mojzesu razodel svojo slavo s temi čudovitimi 
besedami, ki so bile skozi vse čase cenjene kot najvrednejša 
dediščina: »Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, po-
časen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobro-
to tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh.« (2 Mz 34,6.7)

Zapovedi s Sinaja so jasna izjava načel ljubezni in raz-
odetje nebeškega zakona zemlji. Posvetila jih je roka Po-
srednika in izrekel jih je tisti, ki s svojo močjo usklajuje 
človekovo srce s svojimi temeljnimi resnicami. Bog je raz-
odel namen zakona, ko je Izraelu povedal: »Bodite mi sveti 
ljudje.« (2 Mz 22,31)

Toda Izrael ni opazil duhovne narave zakona. Prepogosto 
je bila njihova poslušnost zgolj formalno opravljanje obre-
dov, namesto delovanje iz ljubezni. Ker je Jezus s svojim 
značajem in delom ljudem predstavljal Božje svete, dobro-
hotne in očetovske lastnosti ter razkrival ničvrednost gole 
obredne poslušnosti, judovski voditelji niso sprejeli niti ra-
zumeli njegovih besed. Menili so, da preveč zlahka jemlje 
zahteve zakona. Ko pa jim je razkril resnice, ki so bile sámo 
središče njihove od Boga določene službe, so ga, ker so gle-
dali le na zunanjost, obtožili spodkopavanja zakona.

Kristusove besede, čeprav jih je izgovarjal mirno, so bile 
tako iskrene in močne, da so se dotaknile človeških src. Lju-
dje so zaman pričakovali, da bodo slišali ponavljajoča se ne-
življenjska izročila in rabinske ukaze. »Strmeli so nad nje-
govim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, 
in ne kakor njihovi pismouki.« (Mt 7,28.29) Farizeji so opa-
zili veliko razliko med svojim in Kristusovim načinom po-
učevanja. Videli so, da veličastnost, čistoča in lepota resni-
ce s svojim globokim in nežnim vplivom puščajo močan 
vtis na mnoge. Zveličarjeva božanska ljubezen in blagost 
sta pritegnili človeška srca. Rabini so spoznali, da njegov 
nauk izničuje navodila, ki so jih učili ljudstvo. Jezus je rušil 
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ločilni zid, ki je ugajal njihovemu napuhu in domišljavosti. 
Bali so se, da bo ljudi popolnoma odvrnil od njih, če tega ne 
bodo preprečili. Zato so mu sledili z odločno sovražnostjo 
v upanju, da bodo dobili priložnost, da se zaradi njihovih 
ukrepov zameri množicam. Veliki zbor bi ga tako lahko ob-
sodil in umoril.

Na gori so Jezusa pozorno opazovali ovaduhi. Ko je raz-
lagal načela pravičnosti, so farizeji tu in tam začeli šepetati, 
da je njegov nauk v nasprotju z Božjimi pravili, danimi na 
Sinaju. Zveličar ni povedal ničesar, kar bi omajalo zaupanje 
v vero in obrede, ki so jih dobili po Mojzesu. Vsak žarek 
božanske svetlobe, ki ga je ljudstvu prenesel Izraelov véli-
ki vodja, je prišel od Kristusa. Čeprav so mnogi menili, da 
je prišel odpravit zakon, je Jezusov jasen način izražanja 
odkril njegovo stališče do božanskih pravil. Dejal je: »Ne 
mislite, da sem prišel razveljavljat postavo ali preroke.« (Mt 
5,17 chr)

On, ki je ustvaril človeka in dal zakon, pravi, da ne na-
merava zanemariti svojih pravil. Vse v naravi – od delca v 
sončnem žarku do drugih svetov – je podložno zakonom. 
Red in skladnost naravnega sveta sta odvisna od poslušno-
sti tem zakonom. Podobno temu vélika načela pravičnosti 
upravljajo življenje vseh razumnih bitij; usklajenost z njimi 
omogoča dobrobit vesolja. Božji zakon je obstajal, preden 
je Bog ustvaril zemljo. Angeli se ravnajo po njegovih na-
čelih. Da bi bila zemlja v skladnosti z nebesi, mora človek 
upoštevati božanske zapovedi. V raju je Kristus dal postavo 
človeku, »ko so se skupaj veselile jutranje zvezde in vriskali 
vsi Božji sinovi.« (Job 38,7) Kristusovo poslanstvo na zemlji 
ni bilo odpraviti zakona, temveč po svoji milosti pripeljati 
človeka nazaj k poslušnosti njegovim predpisom.

Ljubljeni učenec, ki je poslušal Jezusove besede na gori, 
je dolgo potem pod navdihom Svetega Duha pisal o trajni 
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obveznosti do zakona: »Greh je nepostavnost.« (1 Jn 3,4) Po-
jasnjuje, da je zakon, o katerem govori, »stara zapoved, tista, 
ki jo imate že od začetka.« (1 Jn 2,7) Govori o zakonu, ki je 
obstajal že ob stvarjenju in je bil ponovljen na Sinaju.

O zapovedih je Jezus povedal: »Ne razvezat, temveč iz-
polnit sem jih prišel.« (Mt 5,17) Besedo »izpolniti« je upora-
bil v istem smislu kot takrat, ko je Janezu Krstniku povedal, 
da je njegov namen »izpolniti vso pravičnost« (Mt 3,15 chr), 
kar pomeni opraviti vse zahteve zakona, da bi dal zgled po-
polne usklajenosti z Božjo voljo.

Njegovo poslanstvo je bilo narediti »postavo veliko in 
slavno«. (Iz 42,21) Opozoril naj bi na duhovno naravo zako-
na in na njegova daljnosežna načela ter poudaril, da velja 
za vedno.

Najplemenitejši in najkrotkejši ljudje le bledo odsevajo 
božansko lepoto Kristusovega značaja. O njem je Salomon 
v navdihu zapisal, da je »med deset tisoči opazen« in »ves 
očarljiv« (Vp 5,10.16). Psalmist je o njem, ki ga je gledal 
v preroškem videnju, dejal: »Lep, najlepši si med človeški-
mi sinovi.« (Ps 45,3) Jezus, izraz Očetovega bistva in odsvit 
njegovega veličastva, Odkupitelj, ki se je odpovedal same-
mu sebi, je bil med svojim potovanjem ljubezni na zemlji 
živa ponazoritev značaja Božjega zakona. Njegovo življenje 
kaže, da so nebeška ljubezen in krščanska načela osnova 
zakona večne pravičnosti.

Jezus je dejal: »Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo 
prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne 
zgodi.« (Mt 5,18) S svojo poslušnostjo zakonu je Kristus pri-
čal o nespremenljivem značaju zakona in dokazal, da mu je 
po njegovi milosti lahko popolnoma poslušen vsak Adamov 
potomec. Na gori je povedal, da niti najmanjša črka ne bo 
izginila iz zakona, dokler se ne izpolni vse – vse, kar zadeva 
človeštvo in načrt odrešenja. Jezus ne pravi, da bo zakon 
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kdaj razveljavljen. Svoj pogled usmerja na skrajni rob člo-
veškega obzorja in nam zagotavlja, da bo do te točke zakon 
ohranil veljavo. Zato nihče ne more predpostaviti, da je bilo 
njegovo poslanstvo ukiniti ukaze zakona. Dokler bosta tra-
jala nebo in zemlja, bodo obstajala tudi sveta načela Božje-
ga zakona. Njegova pravičnost, ki je »kakor božanske gore« 
(Ps 36,7), bo še naprej kot vir blagoslova pošiljala potoke, 
da bi osvežila zemljo.

Ker je Gospodov zakon popoln in nespremenljiv, grešni 
človek sam po sebi ne more zadovoljiti njegovih zahtev. 
Zato je Jezus prišel kot naš Odkupitelj. Njegovo poslanstvo 
je bilo pripeljati človeka v skladnost z načeli nebeškega za-
kona, s tem da ga je naredil sodeležnika božanske narave. 
Ko zapustimo grehe in sprejmemo Kristusa za Zveličarja, 
poveličamo zakon. Apostol Pavel sprašuje: »Mar potemta-
kem z vero razveljavljamo postavo? Nikakor, ampak posta-
vo uveljavljamo.« (Rim 3,31)

Novozavezna obljuba se glasi: »To je zaveza, ki jo bom 
sklenil z njimi po tistih dneh, govori Gospod: Svoje postave 
bom dal v njihova srca, v njihov razum jih bom zapisal.« 
(Heb 10,16) Medtem ko je sistem simbolov, ki so kazali na 
Kristusa kot Božje jagnje, ki mora vzeti greh sveta, prenehal 
v trenutku njegove smrti, so načela pravičnosti, ki so zapi-
sana v desetih zapovedih, nespremenljiva kakor večni pre-
stol. Niti ena zapoved ni bila izničena in niti črka ali črtica 
nista bili spremenjeni. Načela, ki jih je človek dobil v raju 
kot véliki zakon življenja, bodo v isti obliki obstajala tudi v 
obnovljenem raju. Ko bo Eden ponovno cvetel na zemlji, bo 
Božjemu zakonu ljubezni poslušno vse pod soncem.

»Gospod, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebe-
sih. Dela njegovih rok so zvestoba in pravica, vsi njegovi 
ukazi so zanesljivi. Iz tvojih pričevanj sem spoznal že davno, 
da si jih postavil za vekomaj.« (Ps 119,89; 111,7; 119,152)
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»Kdor bo torej kršil eno od teh, 
pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, 

bo najmanjši v nebeškem kraljestvu.« 

(Mt 5,19)

To pomeni, da tam ne bo prostora zanj. Kdor nalašč pre-
stopa eno zapoved, v resnici ne upošteva nobene. »Kdor se 
namreč drži vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv za kr-
šitev vseh.« (Jak 2,10)

Greha ne definira velikost dejanja neposlušnosti, ampak 
dejstvo, da gre za odklon od Božje izrecne volje v najmanj-
ši podrobnosti. Neposlušnost namreč kaže, da je povezava 
med človekom in grehom še vedno prisotna. Srce je raz-
deljeno v svojem služenju. Takšno delovanje je zanikanje 
Boga in upor zakonom njegove uprave.

Če bi ljudje lahko obrnili hrbet Gospodovim zahtevam 
in si sami postavili merilo dolžnosti, bi ustvarili različne 
standarde, ki bi ustrezali njihovim stališčem. Tako bi vzeli 
upravo iz Božjih rok. Človekovo voljo bi postavili na vrh, vi-
soka in sveta Božja volja – njegov namen izkazati ljubezen 
svojemu stvarstvu – pa bi izgubila čast in spoštovanje.

Kadar koli človek izbere lastno pot, je v nesoglasju z Bo-
gom. Takšni ne bodo imeli prostora v nebeškem kraljestvu, 
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ker se borijo proti nebeškim načelom. Z zanemarjanjem 
Božje volje se postavljajo na stran Božjega in človekovega 
sovražnika Satana. Človek ne bo živel od ene, ne od mnogih, 
temveč od vseh besed, ki jih je izgovoril Bog. Če želimo biti 
varni, ne smemo spregledati niti ene besede, naj se nam zdi 
še tako neznatna. V zakonu ni zapovedi, katere namen ne 
bi bil naše dobro in sreča, tako v tem življenju kakor tudi v 
prihodnjem. Ko poslušamo Božji zakon, smo obdani z ogra-
jo, ki nas varuje od zlega. Kdor zruši to božansko pregrado 
samo na enem koncu, uniči njeno moč, da bi ga zaščitila, saj 
je sovražniku odprl pot za uničevanje in rušenje.

Ko sta naša prastarša zanemarila Božjo voljo glede ene 
same stvari, sta na široko odprla vrata grehu. Kdor bo sledil 
njunemu vzoru, bo žel podobne posledice. Božja ljubezen je 
bistvo vsake zapovedi njegovega zakona; kdor se oddalji od 
njega, si nakoplje nesrečo in pogubo. 
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»Če vaša pravičnost ne bo večja 
kakor pravičnost pismoukov in farizejev, 
nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo.« 

(Mt 5,20)

Pismouki in farizeji so obtožili Kristusa in učence, da so 
grešniki, ker so zanemarjali rabinske obrede in običaje. Po-
gosto so bili učenci zmedeni in prizadeti zaradi očitkov ti-
stih, ki so jih bili vajeni spoštovati kot verske učitelje. Jezus 
je razkrinkal prevaro. Dejal je, da je pravičnost, ki jo farizeji 
tako zelo pudarjajo, brez vrednosti. Judovski narod je trdil, 
da je posebno, zvesto ljudstvo, ki uživa Božjo naklonjenost, 
toda Kristus je trdil, da je njihova religija prazna. Manjkala 
ji je zveličavna vera. Vsa njihova zaigrana pobožnost, njiho-
ve človeške izmišljotine in obredje ter celo dosežki glede 
zunanjih zahtev zakona, s katerimi so se hvalili, jih niso 
mogli posvetiti. Niso imeli čistega in plemenitega srca ter 
po značaju niso spominjali na Kristusa.

Navidezna vera ne zadošča, da bi človeka pripeljala v 
skladnost z Bogom. Težka in toga pravovernost farizejev, ki 
ni vsebovala spokorjenja, blagosti ali ljubezni, je bila gre-
šnikom zgolj kamen spotike. Farizeji so bili podobni soli 
brez okusa, saj njihov vpliv ni mogel preprečiti pokvarje-
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nosti sveta. Prava vera »deluje po ljubezni« (Gal 5,6) in čisti 
srce. To je kvas, ki spreminja človekov značaj.

Vse to bi se morali Judje naučiti od svojih prerokov. 
Stoletja pred tem je človekov klic po spravi z Bogom dobil 
odgovor v besedah preroka Miha: »S čim naj stopim pred 
Gospoda, se priklonim Bogu višave? Naj stopim predenj z 
žgalnimi daritvami, z enoletnimi teleti? Mar se bo Gospod 
veselil tisočev ovnov, desettisočev potokov olja? ... Oznanil 
ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe: nič 
drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in 
ponižno hodiš s svojim Bogom.« (Mih 6,6-8 ssp)

Prerok Ozej je izrazil bistvo farizejstva z besedami: »Izra-
el je prazna trta; svoj sad prinaša zase.« (Oz 10,1) Čeprav 
so govorili, da služijo Bogu, so Judje v resnici služili sebi. 
Njihova pravičnost je bila sad osebnih naporov. Zakon so 
izpolnjevali tako, kakor se jim je zdelo prav, in tako, da je 
koristilo njim. Njihova pravičnost ni mogla biti nič boljša 
od njih samih. S prizadevanjem, da bi se spremenili v svete, 
so poskušali dobiti čisto iz nečistega. Božji zakon je svet in 
popoln kakor On ter človeku kaže Božjo pravičnost. Nemo-
goče je, da bi bili ljudje sami zmožni upoštevali ta zakon, 
saj je naša narava nemoralna, popačena in v popolnem na-
sprotju z Božjim značajem. Dejanja, ki izvirajo iz sebičnega 
srca, so kakor nesnaga: »Vse naše pravičnosti so kakor uma-
zana cunja.« (Iz 64,6 chr)

Ker je zakon svet, Judje niso mogli doseči pravičnosti z 
osebnimi napori. Če želijo Kristusovi učenci stopili v nebe-
ško kraljestvo, morajo pridobiti pravičnost, ki je drugačna 
od farizejske. Bog jim je v svojem Sinu ponudil popolno 
pravičnost pred zakonom. Če bodo popolnoma odprli svoje 
srce Kristusu, bosta v njih prebivala Božje življenje in nje-
gova ljubezen, ki jih bo spreminjala v podobnost njemu. Na 
ta način bodo po Božjem brezplačnem daru prejeli pravič-
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nost, ki jo zahteva zakon. Toda farizeji so zavrnili Kristusa. 
»Ker niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti 
svojo, se niso podredili Božji pravičnosti.« (Rim 10,3)

V nadaljevanju je Jezus razložil poslušalcem, da izpol-
njevati Božje zapovedi pomeni posnemati Kristusov značaj. 
V Jezusu so imeli ti ljudje vsak dan pred očmi Boga.

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



69

»Vsak, kdor se jezi na svojega brata, 
zasluži, da pride pred sodbo.« 

(Mt 5,22)

Gospod je po Mojzesu rekel: »Ne sovraži svojega brata 
v svojem srcu. ... Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do si-
nov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor 
samega sebe.« (3 Mz 19,17.18) Resnice, ki jih je govoril Kri-
stus, so bile enake tem, ki so jih učili preroki, le da so bile 
ljudem zaradi trdosrčnosti in ljubezni do greha zamegljene.

Zveličarjeve besede so poslušalcem razkrile, da so, med-
tem ko druge obsojajo kot prestopnike, sami enako krivi, 
ker so gojili zlobo in sovraštvo.

Na drugi strani jezera, nasproti kraju, na katerem so se 
zbrali, je bila dežela Bašan. To nenaseljeno področje je bilo 
zaradi divjih sotesk in z gozdom obraslih hribov že dolgo 
kraj, ki so ga kot zasede radi uporabljali najrazličnejši raz-
bojniki. Ropov in ubojev, ki so se zgodili tam, so se ljudje 
sveže spominjali in mnogi so goreče obsojali zločince. Ti 
ljudje so bili siloviti in prepirljivi. Z vsem srcem so sovraži-
li Rimljane, ki so jih podjarmili. Menili so, da imajo pravico 
sovražiti in prezirati vse druge narode, celo lastne rojake, 
ki niso v vseh podrobnostih ustrezali njihovim zamislim. 

56

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



70

Z vsem tem so prestopali zapoved, ki pravi: »Ne ubijaj!« (2 
Mz 20,13)

Satan je začetnik sovraštva in maščevanja. To ga je pri-
peljalo do tega, da je umoril Božjega Sina. Kdor koli goji 
zlobo ali neprijaznost, goji duha, ki vodi v smrt. V mašče-
valnih mislih je skrito hudobno dejanje, kakor je rastlina 
skrita v semenu. »Kdor sovraži svojega brata, je ubijalec. 
Vi pa veste, da noben ubijalec nima večnega življenja, ki bi 
ostalo v njem.« (1 Jn 3,15)

»Kdor pa reče bratu ›raká‹ (nespametnež), bo kriv pred 
vélikim zborom.« (Mt 5,22) Ko je Bog daroval Sina za našo 
odrešitev, je pokazal, kako visoko ceni vsakega človeka in 
da nikomur ne dopušča s prezirom govoriti o drugih. V lju-
deh bomo videli napake in šibkosti, toda Bog trdi, da je vsak 
človek njegova last – njegov, ker ga je ustvaril, in še enkrat 
njegov, ker ga je odkupil z dragoceno Kristusovo krvjo. Vsi 
smo ustvarjeni po njegovi podobi in celo z najšibkejšimi 
moramo ravnati spoštljivo in blago. Pred Bogom bomo od-
govorni za vsako besedo, ki smo jo izgovorili z zaničeva-
njem o človeku, za katerega je Kristus daroval življenje.

»Kdo ti namreč more dati prednost? Kaj imaš, česar bi ne 
prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? 
Kdo si ti, da sodiš tujega služabnika? Naj stoji ali pade, to je 
stvar njegovega gospodarja.« (1 Kor 4,7; Rim 14,4)

»Kdor reče svojemu bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred 
veliki zbor.« (Mt 5,22 eku) V Stari zavezi se beseda »nespa-
metnež« uporablja za odpadnika ali nekoga, ki se je vdal zlu. 
Jezus pravi, da si človek, ki obsodi svojega brata kot odpa-
dnika ali zaničevalca, zasluži isto obsodbo.

Sam Kristus si med sporom glede Mojzesovega trupla 
»Hudiča ni upal tožiti za preklinjanje.« (Jud 9) Če bi to sto-
ril, bi se postavil na Satanovo stran, saj je obtoževanje orož-
je hudobnega. Sveto pismo Satana imenuje »tožnik bratov«. 
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(Raz 12,10 chr) Jezus ni želel uporabiti nobenega od Sata-
novih orožij. Zoperstavil se mu je z besedami: »Gospod naj 
te kaznuje!« (Jud 9)

Njegov zgled je namenjen nam. Ko se znajdemo v sporu 
s Kristusovimi sovražniki, ne smemo reči ničesar v mašče-
valnem duhu niti ničesar, kar bi bilo videti kot nesramno 
obtoževanje. Tisti, po katerem govori Bog, ne sme izgovo-
riti besed, ki jih niti Veličastvo nebes ni uporabilo, ko se je 
prerekalo s Satanom. Bogu je treba prepustiti delo sodbe in 
obsojanja.
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»Spravi se z bratom.« 

(Mt 5,24)

Božja ljubezen je več kakor zgolj ne delati slabih stvari. 
Je pozitivno in dejavno načelo, živi izvir, ki neutrudljivo 
blagoslavlja druge. Če v nas prebiva Kristusova ljubezen, 
ne bomo sovražili bližnjega, temveč se bomo na vsak način 
trudili, da mu izkažemo ljubezen.

Jezus pravi: »Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se 
tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar tam 
pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem 
pa pridi in daruj svoj dar.« (Mt 5,23.24) Obredne daritve so 
bile izraz vere, da je po Kristusu darovalec postal deležen 
Božje milosti in ljubezni. Izraziti vero v Božjo odpuščajočo 
ljubezen in hkrati popuščati neljubečemu duhu je navadna 
farsa.

Ko kdo, ki pravi, da služi Bogu, stori krivico ali užali 
brata, mu napačno predstavi Božji značaj. Da bi bil v skla-
dnosti z Bogom, mora priznati krivico in jo prepoznati kot 
greh. Morda nam je brat storil večjo krivico kakor mi nje-
mu, toda to ne zmanjšuje naše odgovornosti. Če se, ko pri-
demo k Bogu, spomnimo, da ima kdo kar koli proti nam, 
moramo pustiti daritev molitve ali hvaležnosti in poiskati 

59

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



73

brata, s katerim smo prišli navzkriž, ter ponižno priznati 
svoj greh in ga prositi odpuščanja.

Če smo na kateri koli način prevarali ali oškodovali bli-
žnjega, mu moramo prisvojeno povrniti. Če smo nehote la-
žno pričali, če smo napačno povedali njegove besede ali če 
smo kakor koli prizadeli njegovo integriteto, moramo iti k 
tistim, s katerimi smo se pogovarjali o njem, in preklicati 
vse neresnične izjave.

Koliko hudega se sploh ne bi zgodilo, če za težave med 
brati ne bi vedeli tudi drugi, temveč bi se o njih iskreno 
pogovorili sami v duhu krščanske ljubezni! Veliko grenkih 
korenin, ki zastrupijo mnoge, bi bilo uničenih in Kristusovi 
sledilci bi bili tesno in nežno povezani v njegovi ljubezni.
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»Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, 
je v srcu že prešuštvoval z njo.« 

(Mt 5,28)

Judje so bili ponosni na svojo moralnost in so z gnusom 
gledali na poganske čutne običaje. Rimski častniki, ki jih je 
cesarska uprava pripeljala v Palestino, so bili stalna žalitev 
za ljudi, saj je z njimi prišla poplava poganskih navad, po-
hotnost in razsipništvo. V Kafarnaumu so se rimski uradni-
ki s svojimi jubicami pojavljali na paradah in promenadah. 
Pogosto je glasno veseljačenje skalilo spokojnost jezera, ko 
so po mirnih vodah drsele ladje, namenjene užitkom. Poslu-
šalci so pričakovali, da bo Jezus strogo obsodil te ljudi, toda 
s kakšnim začudenjem so poslušali besede, ki so razkrile zlo 
v njihovem srcu!

Jezus je dejal, da dejstvo, da ljudje ljubijo in negujejo zle 
misli, pa čeprav na skrivaj, kaže, da greh še vlada v njiho-
vem srcu. Človek je še vedno bolan in v sponah nepostav-
nosti. Kdor uživa v prizorih nečistosti in popušča hudob-
nim mislim ter poželjivim pogledom, lahko s sramom in 
žalostjo v tem očitnem grehu vidi pravo naravo zla, ki ga je 
skril v prostorih svojega srca. Trenutek skušnjave, ki lahko 
človeka vodi v velik greh, ne ustvarja vidnega zla, temveč 
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le odkrije, kar je skrito v srcu. Človek je takšen, kakršne so 
njegove misli, iz srca namreč »izvira življenje«. (Prg 4,23)
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»Če te desna roka pohujšuje, 
jo odsekaj in vrzi od sebe.« 

(Mt 5,30)

Človek bi se odpovedal celo svoji roki, da bi preprečil 
bolezni, da se razširi po telesu in mu uniči življenje. Veli-
ko bolj moramo biti pripravljeni žrtvovati tisto, kar ogroža 
naše večno življenje.

Ljudje, ki jih je Satan ponižal in zasužnjil, so lahko od-
rešeni po evangeliju in z drugimi Božjimi otroki delijo ču-
dovito svobodo. Božji namen ni samo, da nas osvobodi tr-
pljenja, ki je neizbežna posledica greha, temveč da nas reši 
greha samega. Pokvarjen in popačen značaj je treba očistiti 
in preoblikovati, da bi se lahko oblekel v »milino Gospoda, 
našega Boga, skladno s podobo njegovega Sina. Česar oko 
ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, 
... je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.« (Ps 90,17; Rim 8,29; 
1 Kor 2,9) Šele večnost lahko odkrije veličastno prihodnost 
človeka, ki je obnovljen po Božji podobi.

Da bi dosegli ta ideal, se moramo odpovedati vsemu, kar 
nam je v spotiko. Greh upravlja z nami tako, da vpliva na 
našo voljo. Izročitev volje predstavlja iztikanje očesa in re-
zanje roke. Pogosto se nam zdi, da izročiti voljo Bogu po-
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meni privoliti v to, da bomo živeli pohabljeni. A Jezus pravi, 
da je bolje biti poškodovan in pohabljen, če s tem ohranimo 
svoje življenje. Kar imamo za tragedijo, so lahko vrata do 
največjih prednosti.

Bog je vir življenja, zato imamo življenje le, ko smo po-
vezavi z njim. Ločeni od Boga obstajamo le kratek čas, ži-
vljenja pa nimamo. »Tista pa, ki teka za užitki, je umrla, 
kljub temu da živi.« (1 Tim 5,6) Le ko izročimo svojo voljo 
Bogu, nam lahko podari življenje. Ko svoj jaz prepustimo 
Bogu, prejmemo njegovo življenje in moč za premagovanje 
svojih skritih grehov. 

Lahko jih zakopljemo v srcu in jih skrijemo pred ljudmi, 
a kako bomo stali v Božji navzočnosti?

Če se oklepamo svojega jaza in svoje volje nočemo izro-
čiti Bogu, smo izbrali smrt. Bog kot ogenj požira greh, kjer 
koli se pojavi. Če izberemo greh in se ne želimo ločiti od 
njega, bo Božja prisotnost, ki uničuje greh, uničila tudi nas.

Izročitev Bogu zahteva žrtev. Pri tej žrtvi nižji daruje viš-
jemu, pozemski duhovnemu in propadljivi večnemu. Bog 
si ne želi uničiti naše volje, saj lahko z njo dosežemo na-
men, ki ga ima za nas. Izročimo jo njemu in vrnil nam jo 
bo oprano, prečiščeno ter tako povezano z božanskim, da bo 
lahko po nas širil valove svoje ljubezni in moči. Čeprav je 
ta izročitev trmastemu in tavajočemu srcu videti grenka in 
boleča, je koristna zanj. 

Vse dokler pohabljen in nebogljen Jakob ni padel v ob-
jem angelu zaveze, ni poznal učinka zmagovite vere in pri 
Bogu dobil knežjega naziva. Šele takrat, ko je začel »šepati 
zaradi kolka« (1 Mz 32,32), so bili Ezavovi oboroženi možje 
pomirjeni, faraon – ponosni dedič kraljevega rodu – pa se 
je priklonil v želji, da od Jakoba prejme blagoslov. Tako se 
je tudi Začetnik našega odrešenja »izpopolnil s trpljenjem« 
(Heb 2,10) in »v beg zapodil tuje vojske«. (Heb 11,34 eku) Na 
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podoben način bodo »hromi … grabili plen« (Iz 33,23) in šib-
ki bodo »kakor David in Davidova hiša bo kakor Gospodov 
angel«. (Zah 12,8)
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»Ali je možu dovoljeno 
iz katerega koli vzroka odsloviti ženo?« 

(Mt 19,3)

Med Judi je bilo zakonito odsloviti ženo zaradi naj-
manjše malenkosti, žena pa se je smela ponovno poročiti. 
Takšna praksa je pripeljala do velike bede in greha. V pri-
digi na gori je Jezus jasno povedal, da je edini razlog za 
ločitev nezvestoba zakonski obljubi. Dejal je: »Kdor se loči 
od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da 
ona prešuštvuje. Kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje.« (Mt 
19,9)

Ko so farizeji pozneje vprašali Jezusa glede zakonitosti 
ločitve, je poslušalce usmeril na določila zakonske zveze, 
ki so bila dana ob stvarjenju. »Zaradi vaše trdosrčnosti,« 
je rekel, »vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žená, od 
začetka pa ni bilo tako.« (Mt 19,8) Njihovo pozornost je 
usmeril na srečne edenske dni, ko je Bog vse razglasil za 
»zelo dobro«. Iz tega časa izvirata zakonska zveza in sobota 
– dve ustanovi za Božjo slavo in korist človeštva. Ko je Bog 
združil roki svetega para in povedal, da »bo mož zapustil 
očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno« (1 Mz 
2,24), je jasno podal zapoved o zakonski zvezi, ki velja za 64
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vse Adamove otroke do konca časa. Kar je sam večni Oče 
razglasil za dobro, je največji blagoslov za človeka.

Kot vsak Božji dar, ki ga je zaupal človeštvu, je greh po-
kvaril tudi zakonsko zvezo. Namen evangelija je obnoviti 
njeno čistost in lepoto. Tako Stara kot tudi Nova zaveza 
z zakonskim odnosom ponazarjata nežno in sveto zvezo 
med Kristusom in njegovim odkupljenim ljudstvom, ki ga 
je pridobil za ceno Golgote. »Ne boj se,« pravi, »tvoj mož je 
tvoj stvarnik, njegovo ime je Gospod nad vojskami. Povr-
nite se, sinovi verolomni, pravi Gospod, kajti jaz sem vam 
soprog.« (Iz 54,4.5; Jer 3,14 chr) V Visoki pesmi nevestin 
glas govori: »Moj ljubi je moj in jaz sem njegova.« (Vp 2,16) 
Tisti pa, ki je zanjo »med deset tisoči opazen,« govori svoji 
izvoljenki: »Vsa lepa si, moja draga, in madeža ni na tebi.« 
(Vp 5,10; 4,7)

Pozneje apostol Pavel piše efeškim kristjanom, da je Go-
spod postavil moža za glavo ženi, da bi bil njen zaščitnik, ki 
združuje domače, kakor je Kristus glava cerkve in Zveličar 
skrivnostnega telesa. Apostol Pavel pravi: »Kakor je cer-
kev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. 
Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in 
dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kope-
ljo vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno 
cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sve-
ta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje 
žene.« (Ef 5,24-28)

Samo Kristusova milost lahko iz zakonske zveze naredi 
to, kar je Bog načrtoval, da bi bila – sredstvo blagoslova in 
navdiha za človeštvo. Tako bodo družine na zemlji v svoji 
edinosti, miru in ljubezni predstavljale nebeško družino.

Danes kakor tudi v Kristusovem času so razmere v druž-
bi žalosten odsev nebeškega ideala za to sveto zvezo. Pa 
vendar Kristusov evangelij tolaži tiste, ki so namesto pri-
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jateljstva in sreče izkusili grenkobo in razočaranje. Potrpe-
žljivost in blagost, ki ju lahko da njegov Duh, bosta omilili 
grenko usodo teh ljudi. Srce, v katerem prebiva Kristus, bo 
tako polno in nasičeno z njegovo ljubeznijo, da ne bo hre-
penelo po sočutju in pozornosti. Ko se človek izroči Bogu, 
lahko Božja modrost naredi to, česar človeška ne more. Za-
radi razodetja njegove milosti se lahko nekdaj ravnodušna 
in odtujena srca združijo v vez, ki je čvrstejša in trajnejša od 
pozemskih – v zlato vez ljubezni, ki bo zdržala vsako preiz- 
kušnjo. 
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»Sploh ne prisegajte.« 

(Mt 5,34)

Prisegali naj ne bi »ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne 
pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, 
ker je mesto vélikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, 
ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.« 
(Mt 5,34-36)

Vse prihaja od Boga. Vse, kar imamo, smo dobili. Ničesar 
nimamo, kar ni kupljeno za nas s Kristusovo krvjo. Vsa naša 
lastnina ima pečat križa in neprecenljive krvi, ki ji daje vre-
dnost Božje življenje. Torej v resnici ne obstaja nič, za kar 
lahko trdimo, da je naše.

Judje so razumeli tretjo zapoved kot prepoved nespo-
štljive uporabe Božjega imena. Vendar pa niso imeli zadrž-
kov uporabljati drugih priseg. Priseganje je bilo med njimi 
običajno. Mojzes jim je posredoval Božjo prepoved lažnega 
priseganja, toda iznašli so mnogo načinov, da so se izognili 
obveznostim, naloženim s prisego. Niso se bali popuščati 
nespodobnosti in niso se izogibali lažnim prisegam, vse do-
kler so se ujemale s črko zakona.

Jezus je obsodil njihova dejanja in rekel, da je njihova 
navada priseganja prestopek Božje zapovedi. Naš Zveličar 
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ni prepovedal uporabe sodne prisege, s katero Boga sveča-
no povabimo, da je priča resničnosti naših izjav. Sam Jezus 
ni med sojenjem pred Vélikim zborom zavrnil pričanja pod 
prisego. Véliki duhovnik mu je dejal: »Rotim te pri živem 
Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin.« Jezus mu 
je odgovoril: »Ti sam si rekel.« (Mt 26,63.64) Če bi Kristus 
v pridigi na gori obsodil sodno prisego, bi med svojim so-
jenjem pokaral vélikega duhovnika in tako v korist svojih 
sledilcev potrdil svoj nauk.

Zelo veliko ljudi drzno goljufa svoje bližnje, čeprav vedo 
in čeprav jim Božji Duh razodeva, da je strašno lagati svoje-
mu Stvarniku. Ko so pod prisego, čutijo, da ne pričajo zgolj 
pred ljudmi, ampak tudi pred Bogom. Če bi se zlagali, bi to 
storili tistemu, ki bere misli in natančno pozna resnico. Za-
vest o hudih sodbah, ki so v preteklosti sledile temu grehu, 
učinkuje nanje kot zavora.

Kristjan lahko dosledno priča pod prisego, saj živi v ne-
nehni Božji navzočnosti. Zaveda se, da je vsaka njegova mi-
sel pred Božjimi očmi. Ko torej od njega zahtevajo, da priča 
pred zakonom, je zanj primerno, da se sklicuje na Boga kot 
na pričo resničnosti svojih besed.

Jezus je nadaljeval z razlago načela, zaradi katerega pri-
sega postane nepotrebna. Učil je, da naj bo natančna resnica 
načelo našega govorjenja. »Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, 
›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« (Mt 5,37) 

Te besede obsojajo vse nesmiselne fraze in puhlice, ki 
mejijo na nespodobno govorjenje. Obsojajo neresnične po-
hvale, izogibanje resnici, laskavo pretiravanje in lažna dej-
stva pri trgovanju, ki jih danes ljudje uporabljajo v družbi 
in poslovnem svetu. Učijo nas, da so lažnivci tisti ljudje, 
ki se kažejo drugačne, kakršni so, in ki ne izražajo svojega 
dejanskega mnenja.
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Če bi te Kristusove besede upoštevali, bi zajezili hudob-
ne domneve in neprijazne kritike. Kdo lahko z gotovostjo 
trdi, da govori resnico, ko razlaga dejanja in spodbude dru-
gih? Kako pogosto napuh, vročekrvnost in osebne zamere 
vplivajo na vtis, ki si ga ustvarimo! Bežni pogled, beseda 
in tudi ton glasu so lahko ključnega pomena pri oblikova-
nju napačnega mnenja. Celo dejstva so lahko povedana na 
način, ki pusti napačen vtis. »Kar je več kot« resnica, »je od 
hudega.« 

Vse, kar kristjan dela, mora biti jasno kot beli dan. Re-
snica je od Boga. Prevara v kateri koli od svojih neštetih 
oblik je od Satana. Kdor se na kakršen koli način oddalji 
od resnice, dopušča hudobnemu oblast nad seboj. Ni vedno 
lahko govoriti čiste resnice. Resnice ne moremo povedati, 
če je ne poznamo. A kako pogosto vnaprej ustvarjena mne-
nja, predsodki, nepopolno poznavanje in napake v ocenje-
vanju preprečijo pravilno razumevanje zadev, s katerimi se 
srečujemo! Ne moremo govoriti resnice, če našega uma ne 
vodi On, ki je resnica.

Po apostolu Pavlu nam Kristus veleva: »Vaše govorjenje 
naj bo zmeraj ljubeznivo. Nobena umazana beseda naj ne 
pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v 
izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo.« (Kol 
4,6; Ef 4,29) V luči teh svetopisemskih vrstic Kristusove be-
sede na gori obsojajo šale, nespoštljivo govorjenje in nespo-
dobne pogovore. Naše besede morajo biti resnične in čiste.

Tisti, ki se učijo od Kristusa, ne bodo sodelovali »pri ja-
lovih delih teme«. (Ef 5,11) V govoru in življenju bodo pre-
prosti, neposredni in pristni, saj se pripravljajo za občestvo 
s tistimi, pri katerih »ni bilo najti laži«. (Raz 14,5)
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»Ne upirajte se hudobnežu, 
ampak če te kdo udari po desnem licu, 

mu nastavi še levo.« 

(Mt 5,39)

Med Judji in rimskimi vojaki so se nenehno pojavljala 
trenja. Vojaške enote so bile stacionirane po vsej Judeji in 
Galileji in njihova navzočnost je ljudi spominjala na naro-
dovo ponižanje. Z grenkobo so poslušali glasen zvok trobil 
in opazovali čete, ki so se zbirale okoli rimskega prapora 
ter se priklanjale, da bi počastile simbol rimske moči. Pogo-
sti spopadi med vojaki in ljudstvom so podžigali sovraštvo 
prebivalstva. Večkrat je v naglici kakšen rimski uradnik v 
spremstvu vojaške straže pograbil judovske kmete, ki so 
delali na poljih, in jih prisilil, da so nosili bremena v hrib 
ali zanj opravili kakšno drugo uslugo. Takšno ravnanje je 
bilo skladno z rimskim zakonom in običajem, upiranje pa je 
prineslo le posmeh in okrutnost. Ljudje so si vse bolj želeli, 
da bi vrgli s sebe rimski jarem. Uporniški duh je bil še po-
sebej razširjen med pogumnimi in močnimi Galilejci. Ker je 
bil Kafarnaum obmejno mesto, je bil v njem sedež rimske 
garnizije. Med Jezusovim govorom je vojaška četa vzbudila 
v poslušalcih grenko misel o Izraelovem ponižanju. Ljudje 
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so s hrepenenjem gledali Kristusa in upali, da je on tisti, ki 
bo ponižal ošabni Rim.

Jezus je z žalostjo opazoval obraze pred sabo. Videl je 
maščevalnega duha, ki je na njih pustil pečat zla. Vedel je, 
kako goreče hrepenijo, da bi se zlomila moč njihovih mu-
čiteljev. Z bolečino jim je rekel: »Ne upirajte se hudobnežu, 
ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo.« 
(Mt 5,39)

S temi besedami je Jezus ponovil starozavezni nauk. 
Drži, da je Mojzesova postava vsebovala pravilo »Oko za 
oko in zob za zob« (3 Mz 24,20), toda to je bil civilni zakon. 
Nihče ni imel opravičila za maščevanje, saj jim je Gospod 
jasno naročil: »Ne reci: ›Povrnil bom húdo.‹ Ne govori: ›Ka-
kor je on storil meni, tako storim jaz njemu.‹ Če tvoj sovra-
žnik pade, se nikar ne vesêli. Če je tvoj sovražnik lačen, mu 
daj jesti kruha, če je žejen, mu daj piti vode.« (Prg 20,22; 
24,29.17; 25,21)

Jezusovo življenje na zemlji je v celoti ponazarjalo to na-
čelo. Naš Zveličar je zapustil dom v nebesih, da bi prinesel 
kruh življenja svojim sovražnikom. Čeprav so ga obsipali z 
neresničnimi in zlonamernimi izjavami ter ga preganjali 
vse od rojstva pa do smrti, je ravnal z odpuščanjem in lju-
beznijo. Po preroku Izaiju pravi: »Svoj hrbet sem nastavljal 
tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. 
Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. 
Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor 
jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred 
tistimi, ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust.« (Iz 50,6; 53,7) 
S križa na Golgoti se skozi vsa stoletja sliši njegova moli-
tev za lastne morilce in sporočilo upanja za umirajočega 
razbojnika.

Očetova prisotnost je obdajala Kristusa. Doletelo ga ni 
nič, razen tistega, kar je neskončna ljubezen dovolila za 
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blagoslov sveta. Tukaj je bil vir tolažbe zanj in je tudi za 
nas. Kdor je prežet s Svetim Duhom, živi v Kristusu. Njemu 
namenjen udarec zadene Zveličarja, saj ga obdaja Njegova 
navzočnost. Kar koli pride nanj, je od Kristusa. Ne čuti po-
trebe, da bi se upiral zlu, ker je njegova obramba Kristus. 
Nič ga ne more doleteti, če tega ne dovoli naš Gospod, in 
vse, kar dovoli, »pripomore k dobremu, namreč njim, ki so 
bili poklicani po njegovem načrtu.« (Rim 8,28)
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»Če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, 
mu pusti še plašč.« 

(Mt 5,40)

Jezus je povabil učence, naj naredijo več, kot se zahteva 
od njih, in naj se ne upirajo zahtevam tistih, ki imajo oblast. 
Kolikor je možno, naj izpolnijo vsako dolžnost, celo v večji 
meri kot to zahteva državni zakon. Postava, ki so jo dobili 
po Mojzesu, je zahtevala zelo tenkočutno skrb za siroma-
šne. Ko je siromak zastavil svoje oblačilo kot jamstvo za 
dolg, upniku ni bilo dovoljeno stopiti v njegovo bivališče, 
da bi ga vzel. Moral je čakati na ulici, da mu ga je prinesel. 
V vseh okoliščinah je moral upnik zastavilo vrniti do noči. 
(5 Mz 24,10-13) V Kristusovih dneh so ta milostna določila 
slabo spoštovali. Jezus je učil svoje učence, naj se podredijo 
razsodbi sodišča, čeprav bi to zahtevalo več, kakor je pred-
pisoval Mojzesov zakon. Če se od njih zahteva del oblačila, 
naj ga dajo. Upniku naj dajo, kar mu dolgujejo, če je nujno 
pa tudi več od tega, kar je določilo sodišče. »Če se hoče kdo 
pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če 
te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve.« (Mt 5,40.41)

Jezus je dodal: »Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj 
sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.« (Mt 5,42) Isti nauk 
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jim je posredoval tudi Mojzes: »Ne zakrkni svojega srca in 
ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, temveč mu jo 
na široko odpiraj in mu rad posojaj, kolikor potrebuje tega, 
kar mu manjka.« (5 Mz 15,7.8) To besedilo pojasnjuje Zveli-
čarjeve besede. Kristus nas ne uči nepremišljeno dajati vsa-
komur, ki prosi za miloščino, ampak pravi: »Rad mu poso-
jaj, kolikor potrebuje.« Naš prispevek bi moral biti podoben 
darilu in ne posojilu, saj naj bi posojali »ne da bi za to kaj 
pričakovali«. (Lk 6,35) 

»Kdor miloščino dal je iz srca,
nahranil je sebe, lačnega brata in še Boga.«

 
    James Russell Lowell

(1818–1891)
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»Ljubite svoje sovražnike.« 

(Mt 5,44)

Zveličarjeve besede: »Ne upirajte se hudobnežu,« so bile 
težka lekcija za maščevalne Jude. Med njimi so sprožile go-
drnjanje. Toda Jezus je izgovoril še ostrejšo misel:

»Slišali ste, da je bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega 
in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim: Ljubíte 
svoje sovražnike in blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, 
delajte dobro tistim, ki vas sovražijo ter molíte za tiste, ki 
s prezirom grdo ravnajo z vami in vas preganjajo, da boste 
postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,43.44; 
Lk 6,27.28; Mt 5,45)

Takšen je bil duh zakona, ki so ga rabini napačno razla-
gali kot hladen in krut pravilnik, poln ukazov. Imeli so se za 
boljše od drugih in menili, da so upravičeni do Božje poseb-
ne naklonjenosti, ker so se rodili kot Izraelci. Toda Jezus je 
njihovo pozornost usmeril na odpuščanje in ljubezen, ki sta 
pokazala, ali jih pri njihovih dejanjih vodijo višji vzgibi kot 
carinike in grešnike, ki so jih tako zelo prezirali.

Poslušalce je usmeril na Vladarja vesolja, ki mu je dal 
novo ime: »Naš Oče.« Želel si je, da bi razumeli, kako nežno 
Božje srce hrepeni po njih. Učil je, da je Bogu mar za vsako 
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izgubljeno bitje, da »kakor oče izkazuje usmiljenje nad otro-
ki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo«. 
(Ps 103,13) Takšnega pogleda na Boga svetu še nikoli ni 
predstavilo nobeno verstvo poleg svetopisemskega. Pogani 
učijo ljudi, naj se Vrhovnega bitja bojijo, ne da bi ga ljubili. 
Predstavljajo ga kot hudobno božanstvo, ki ga je treba po-
miriti z žrtvami, in ne kot Očeta, ki svoje otroke obdaja z 
ljubeznijo. Celo Izraelci so postali tako slepi za dragoceni 
preroški nauk o Bogu, da se jim je zdelo razodetje njegove 
starševske ljubezni nekaj novega.

Judje so bili prepričani, da Bog ljubi tiste, ki mu služi-
jo, oziroma tiste, ki izpolnjujejo zahteve rabinov, vsi drugi 
pa so deležni njegovega neodobravanja in prekletstva. »Ni 
res,« je dejal Jezus. »Ves svet, hudobni in dobri, se kopljejo v 
soncu njegove ljubezni. Te resnice bi se morali naučiti že iz 
narave, saj Bog ›daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudob-
nimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.‹« 
(Mt 5,45)

Zemlja ne obrodi obilja leto za letom in ne kroži okoli 
sonca zaradi svoje notranje moči. Božja roka vodi planete 
in ohranja njihov urejen položaj med gibanjem po nebu. Po 
njegovi moči si pravilno sledijo poletje in zima, obdobja se-
tve in žetve, dan in noč. Rastlinje uspeva, listje poganja in 
rože cvetijo po njegovi besedi. Vsaka dobrina, ki jo imamo, 
vsak žarek sonca, vsak naliv, vsak grižljaj hrane in vsak ži-
vljenjski trenutek je dar ljubezni.

Ko še nismo ljubili in naš značaj še ni vzbujal ljubezni, 
ko smo bili »neznosni« in smo »sovražili drug drugega«, se 
nas je naš nebeški Oče usmilil. »Ko pa sta se pojavili dobro-
ta in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, 
a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po 
svojem usmiljenju.« (Tit 3,3-5) Ko sprejmemo njegovo lju-
bezen, nas ta naredi blage in nežne, ne le do tistih, ki nam 
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ugajajo, temveč tudi do najbolj šibkega, tavajočega in gre-
šnega človeka.

Božji otroci so deležni Njegovega značaja, ki ga ne mo-
rejo pridobiti zaradi pozemskega ugleda, družinskega polo-
žaja, narodnosti ali verske pripadnosti, temveč samo po lju-
bezni, ki sprejema celotno človeštvo. Celo grešniki, ki niso 
popolnoma zaprti za vpliv Božjega Duha, se bodo odzvali 
na prijaznost. Lahko da vračajo sovraštvo za sovraštvo, ven-
dar bodo vračali tudi ljubezen za ljubezen. Samo Sveti Duh 
vrača ljubezen za sovraštvo. Biti vljuden do nehvaležnih in 
hudobnih ter delati dobro, ne da bi pričakovali povračilo, 
sta znamenji nebeškega kraljevskega položaja in zanesljiv 
dokaz, s katerim otroci Najvišjega razodevajo svojo nebeško 
pripadnost. 
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»Vi torej bodite popolni, 
kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 

(Mt 5,48)

Beseda torej kaže na zaključek tistega, kar je že bilo po-
vedano. Jezus je poslušalcem predstavil stanovitno Božjo 
ljubezen in jih povabil, naj bodo popolni. Jezus je dejal: »Ker 
je nebeški Oče ›dober tudi do nehvaležnih in hudobnih‹ (Lk 
6,35) in ker se je ponižal, da bi vas dvignil, lahko po značaju 
postanete podobni njemu ter ste v navzočnosti ljudi in an-
gelov brez napake.«

Pogoji večnega življenja pod milostjo so prav takšni, ka-
kršni so bili v raju – popolna pravičnost, skladnost z Bogom 
in popolna usklajenost z načeli njegovega zakona. Merilo 
značaja, predstavljeno v Stari zavezi, je enako tistemu v 
Novi zavezi. Tega standarda ne moremo doseči. Vsaka Bož-
ja zapoved ali opomin slonita na neizpodbitni obljubi. Bog 
je pripravil vse potrebno, da bi mu lahko postali podobni. 
To bo storil za vse, ki v postopek ne bodo vpletali lastne 
pokvarjene volje in tako ovirali delovanje njegove milosti.

Naš Bog nas ljubi z neizmerno ljubeznijo. Ko vsaj del-
no razumemo dolžino in širino, globino in višino njegove 
ljubezni, ki presega spoznanje, se prebudi naša ljubezen do 
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njega. Ko odkrivamo Kristusovo privlačno lepoto in spozna-
vamo ljubezen, ki nam jo je izkazal, ko smo bili še grešniki, 
se naše trmasto srce zmehča in podredi, nebesa pa posvojijo 
spreobrnjenega grešnika. Bog ne uporablja prisile, temveč 
z ljubeznijo čisti grešno srce. Ponos spreminja v ponižnost, 
sovraštvo in nevero pa v ljubezen in vero.

Judje so si mukoma prizadevali doseči popolnost, vendar 
je bil njihov trud zaman. Kristus jim je povedal, da s takšno 
pravičnostjo ne morejo stopiti v nebeško kraljestvo. Usme-
ril jih je na pravične lastnosti, ki jih bodo imeli vsi prebi-
valci nebes. Celotna pridiga na gori opisuje sad pravičnosti, 
vendar je Jezus z eno samo povedjo razkril njen izvor in na-
ravo: »Bodite popolni, kakor je popoln Bog.« Zakon je zgolj 
prepis Božjega značaja. V nebeškem Očetu vidimo popoln 
prikaz načel, ki so temelj njegove vladavine.

Bog je ljubezen. Ljubezen, luč in veselje kakor sončni 
žarki grejejo stvarstvo. V Božji naravi je, da daje. Njegovo 
življenje je tok nesebične ljubezni.

»Božje veličastvo se kaže v njegovi dobroti,
 rad je ljubeč Oče vsaki siroti.«

Bog nam pravi, naj bomo popolni, kakor je popoln On. 
V svojem majhnem krogu vpliva bodimo luč in blagoslov, 
kakor je On za vesolje. Čeprav si ne zaslužimo, njegova lju-
bezen sije na nas, zato odsevajmo njeno svetlobo. Bog nam 
daje svojo dobroto, da bi lahko bili popolni na svojem po-
dročju, kakor je On na svojem.

Jezus je rekel: »Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebe-
ški Oče.« Če ste Božji otroci, ste deležni njegove narave in 
ste mu lahko podobni. Vsak otrok posnema svojega očeta. Če 
ste Božji otroci in ste rojeni po njegovem Duhu, posnemajte 
Boga. V Kristusu »telesno biva vsa polnost božanstva«. (Kol 
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2,9) Jezusovo življenje je lahko vidno »v našem umrljivem 
mesu«. (2 Kor 4,11) Njegovo življenje v nas bo naš značaj 
in dejanja naredilo podobna njegovim. Živeli bomo skladno 
z vsemi ukazi njegovega zakona, ker je »Gospodova posta-
va popolna in poživlja dušo«. (Ps 19,8) Po ljubezni se bo 
»pravična zahteva postave izpolnila v nas, ki ne živimo po 
mesu, ampak po Duhu«. (Rim 8,4) 
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»Glejte, da svoje pravičnosti ne boste 
izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli.« 

(Mt 6,1)

Kristus je na gori z besedami izrazil nauk, ki ga je kazal 
s svojim življenjem, vendar ga ljudje niso dojeli. Niso razu-
meli, zakaj ni uporabil svoje velike moči, da bi jim zagotovil 
tisto, kar so imeli za največje dobro. Njihov duh, spodbude 
in načrti so bili nasprotni njegovim. Čeprav so trdili, da go-
reče čuvajo čast zakona, je bil njihov resnični cilj samopo-
viševanje. Zato jim je Kristus želel pojasniti, da je tisti, ki 
ljubi sebe, prestopnik zakona.

Načela, ki so bila priljubljena pri farizejih, so značilna za 
ljudi v vseh obdobjih zgodovine, saj je farizejstvo del člove-
ške narave. Odrešenikov duh in nauki, ki so se razlikovali 
od rabinovih, so uporabni za ljudi vseh časov. 

V Kristusovih dneh so si farizeji nenehno prizadevali za-
služiti naklonjenost nebes, da bi si zagotovili posvetno čast 
in bogastvo. Nanju so gledali kot na nagrado za krepostno 
življenje. Pred ljudmi so se šopirili z dobrodelnostjo, da bi 
pritegnili pozornost in pridobili sloves svetosti. 

Jezus je pokaral njihovo hvalisanje in rekel, da Bog ne 
sprejema takšne službe ter da je človeško laskanje in obču-
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dovanje, ki jim je toliko pomenilo, edina nagrada, ki jo bodo 
kdaj dobili.

»Kadar pa ti daješ miloščino,« je povedal, »naj ne ve tvoja 
levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na 
skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.« 
(Mt 6,3.4)

S temi besedami Jezus ni učil, da morajo prijazna dela za 
vedno ostati skrivnost. Apostol Pavel je pod vplivom Svete-
ga Duha razkril velikodušno požrtvovalnost makedonskih 
kristjanov. Opisal je, kaj je Kristusova milost naredila v njih. 
Tako je lahko tudi druge prežel isti duh. Korintski cerkvi je 
pisal: »Vaša vnema je spodbudila tudi mnogo drugih.« (2 
Kor 9,2)

Kristus je s svojimi besedami jasno izrazil, da povod za 
dobra dela ne bi smela biti želja po hvali in časti. Pristna 
dobrota se nikoli ne trudi biti na očeh. Tisti, ki si želijo be-
sed hvale in laskanja ter na njih gradijo svojo samopodobo, 
so kristjani le navzven.

Z dobrimi deli naj Kristusovi sledilci ne slavijo sebe, am-
pak njega, ki jim daje milost in moč za delovanje. Vsako 
dobro dejanje naredimo po Svetem Duhu, ki ga ne dobimo, 
da bi počastili sebe, temveč Darovalca. Ko Kristusova luč 
žari iz človeka, bosta z njegovih ustnic kipela poveličevanje 
in hvaležnost Bogu. Vaše molitve, opravljanje dolžnosti, do-
brotljivost in samoodrekanje ne bodo predmet vaših misli 
in pogovorov. Poveličan bo Jezus, naš jaz pa skrit in Kristus 
se bo pokazal kot vse v vsem.

Dajati moramo iskreno, ne zato, da bi pokazali svojo do-
broto, temveč iz sočutja in ljubezni do trpečih. Iskrene na-
mere in resnična srčna prijaznost so spodbuda, ki jo cenijo 
nebesa. Človek s pristno ljubeznijo in predano pobožnostjo 
je v Božjih očeh dragocenejši od ofirskega zlata.

Ne razmišljajmo o nagradi, ampak o služenju. Takšna 
prijaznost ne bo ostala brez nagrade. »Tvoj Oče, ki vidi na 
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skrivnem, ti bo povrnil.« (Mt 6,4) Čeprav je res, da je sam 
Bog naša največja nagrada, ga človek lahko zares izkusi le, 
ko mu postane podoben po značaju. Tisti, ki so si podob-
ni, lahko razumejo in cenijo drug drugega. Ko se izročimo 
Bogu v službi človeštvu, se bo tudi Bog izročil nam.

Ljudje, ki izročijo svoje srce in življenje Bogu ter pustijo, 
da iz njih potečejo potoki Božjih blagoslovov, ne bodo ostali 
brez nagrade. Hribi in doline, po katerih gorski potok teče 
v morje, zaradi tega ne trpijo izgube. Kar dajo, se jim sto-
kratno povrne. Potok, ki veselo teče svojo pot, za sabo pušča 
darilo zelenja in rodovitnosti. Trava na njegovih bregovih je 
bolj sveža, drevje bogatejše barve in cvetje bujnejše. Ko je 
zemlja gola in rjava v žgoči poletni vročini, so bregovi reke 
še vedno zeleni. Dolina, ki je odprla svoje naročje, da bi pre-
nesla gorski zaklad morju, je oblečena v svežino in lepoto, 
ki pričata, da Božja milost nagrajuje vse, ki mu dopustijo, da 
po njih blagoslavlja svet.

To je blagoslov za tiste, ki so prijazni do siromašnih. Pre-
rok Izaija pravi: »Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh 
in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da 
ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom? Tedaj 
napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro raz-
cvetelo. ... Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih 
krajih, in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, 
ki mu voda ne usahne.« (Iz 58,7-11)

Ko delamo dobra dela, smo deležni dvojnega blagoslova. 
Ko dajemo bližnjemu v potrebi, smo tudi sami blagoslo-
vljeni v še večji meri. Kristusova milost razvija v človeku 
značajske poteze, nasprotne sebičnosti, poteze, ki bodo iz-
boljšale, oplemenitile in obogatile življenje. Prijazna dela, 
opravljena na skrivnem, bodo povezala srca in jih pritegnila 
bližje tistemu, iz katerega izvira vsaka velikodušna pobuda. 
Majhne pozornosti, drobna ljubeča dejanja in samoodpo-
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ved, ki se širijo iz življenja tiho kakor prijetna vonjava iz 
rože, prispevajo pomemben del blagoslovov in življenjske 
sreče. Nazadnje bomo ugotovili, da je samoodpoved za bla-
gor in srečo drugih, čeprav skromna in neopažena tukaj, 
dokaz naše povezanosti s Kraljem slave, ki je bil bogat, pa je 
zaradi nas obubožal. Morda so prijazna dejanja opravljena 
na skrivnem, toda sprememba v značaju tistega, ki jih je 
opravil, se ne more skriti. Če kot Kristusovi sledilci delamo 
z iskrenim zanimanjem za ljudi, bo srce v tesni povezanosti 
z Bogom in njegov Duh, ki deluje na nas, bo srcu podaril 
sveto skladnost v odgovor na božanski dotik.

Bog daje večje darove tistim, ki dobljeno modro upora-
bljajo, in rad prizna službo svojega vernega ljudstva v Lju-
bljenem, ki jim je dal milost za delovanje. Tisti, ki si pri-
zadevajo za razvoj in popolnost krščanskega značaja, tako 
da uporabljajo svoje sposobnosti za dobra dela, bodo v pri-
hodnjem svetu želi, kar so posejali. Delo, ki se je začelo na 
zemlji, bo sklenjeno v višjem in svetejšem življenju, ki bo 
trajalo vso večnost.
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»Kadar molite, 
ne bodite kakor hinavci.« 

(Mt 6,5)

Farizeji so imeli molitveni urnik. Ko so bili ob določe-
ni uri zdoma, kar se je pogosto zgodilo, so se ustavili, kjer 
koli so bili, denimo med hitečimi množicami na ulici ali 
tržnici, in glasno ponavljali svoje molitvene vzorce. Jezus je 
neprizanesljivo grajal takšno bogoslužje, ki so ga opravlja-
li zgolj zaradi samopoveličevanja. Zveličar ni nasprotoval 
javni molitvi, saj je tudi sam molil z učenci vpričo množice. 
Poučil jih je le, da se zasebna molitev ne opravlja v javnosti. 
V trenutku osebne izročitve naša molitev ne sme priti na 
ušesa nikomur razen Bogu. Nobeno radovedno uho ne sme 
slišati takšnih prošenj.

»Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo.« (Mt 6,6) Imejte 
prostor za zasebno molitev. Jezus je imel svoje kraje za sre-
čanje z Bogom in tudi mi bi jih morali imeti. Pogosto se je 
treba umakniti kam, čeprav na zelo skromen kraj, kjer smo 
lahko na samem z Bogom.

»Môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem.« (Mt 6,6) V 
Jezusovem imenu lahko pridemo v Božjo navzočnost z otro-
škim zaupanjem. Ne potrebujemo drugega posrednika. Po 
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Jezusu lahko odpremo srce Bogu, ki nas pozna in ljubi.
V molitvi na skrivnem, kjer nas ne vidi nobeno oko ra-

zen Božjega in ne sliši nobeno uho razen njegovega, lahko 
izlijemo svoje najbolj skrite želje in hrepenenja neskončno 
usmiljenemu Očetu. V tišini bo ta glas, ki nas nikoli ne pu-
sti brez odgovora, spregovoril našemu srcu. 

»Gospod je zelo sočuten in usmiljen.« (Jak 5,11) Čaka z 
neutrudljivo ljubeznijo, da bo slišal priznanje tavajočih in 
sprejel njihovo kesanje. Pričakuje, da mu bomo pokazali 
hvaležnost, kakor mati pričakuje nasmešek svojega ljublje-
nega otroka. Rad bi, da razumemo, kako iskreno in nežno 
hrepeni po nas. Vabi nas, naj izročimo svoje preizkušnje 
njegovemu sočutju, svoje žalosti njegovi ljubezni, svoje 
rane njemu v ozdravitev, svojo šibkost njegovi moči in svo-
jo praznino njegovi polnosti. Nihče ni bil nikoli razočaran, 
če je prišel k njemu. »Kateri gledajo vanj, bodo razsvetljeni 
in obličje jim ne zardi od sramote.« (Ps 34,5 chr)

Kdor išče Boga na skrivnem in mu pove za svoje potrebe 
ter prosi za pomoč, ne bo prosil zaman. »Tvoj Oče, ki vidi na 
skrivnem, ti bo povrnil.« (Mt 6,6) Ko sprejmemo Kristusa za 
svojega spremljevalca, bomo čutili, da so moči nevidnega 
sveta povsod okoli nas. Z gledanjem na Jezusa mu bomo po-
stajali podobni. Z opazovanjem se spreminjamo. Značaj se 
mehča, izboljšuje in plemeniti za nebeško kraljestvo. Večja 
pobožnost, čistost in vnema bodo pričale o tem, da smo se 
pogovarjali in družili z Gospodom. Z molitvijo se povečuje 
tudi spoznanje. Vpliv božanske izobrazbe bo viden v marlji-
vem in gorečem življenju.

Človek, ki se z vsakodnevno iskreno molitvijo obrača 
na Boga za potrebno pomoč, podporo in okrepčilo, bo imel 
plemenite težnje ter jasne predstave o resnici in dolžnosti. 
Deloval bo skladno z vzvišenimi nameni in neprestano hre-
penel po pravičnosti. Z vzdrževanjem zveze z Bogom bomo 
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dobili sposobnost prenesti luč, mir in vedrino ljudem, s ka-
terimi se družimo. Moč, ki smo jo dobili od Boga v molitvi, 
združena z vztrajnim naporom, da vadimo um v obzirnosti 
in skrbi za druge, nas pripravljata za dnevne dolžnosti in 
ohranjata mirnega duha v vseh okoliščinah.

Če se približamo Bogu, nam bo dal besede, ki jih bomo 
govorili v njegovem imenu in ga s tem poveličali. Naučil 
nas bo melodijo angelske pesmi hvaležnosti nebeškemu 
Očetu. V našem življenju se bosta razodevali Zveličarjeva 
luč in ljubezen. Zunanje težave ne morejo prizadeti življe-
nja, ki ga živimo po veri v Božjega Sina.
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»Kadar pa molite, 
ne govorite mnogo kakor pogani.« 

(Mt 6,7 chr)

Pogani so verjeli, da se lahko z molitvijo odkupijo za greh. 
Daljša kot je, večja je njena vrednost. Če bi lahko postali sve-
ti z osebnimi prizadevanji, bi imeli v sebi nekaj, česar bi se 
lahko veselili in s čimer bi se lahko hvalili. Takšno razume-
vanje molitve je posledica načela samoodkupitve, ki je osno-
va vseh lažnih verstev. Farizeji so sprejeli pogansko zamisel 
o molitvi, ki še danes živi celo med ljudmi, ki se imajo za kri-
stjane. Ponavljanje ustaljenih povedi, ko srce ne čuti nobene 
potrebe po Bogu, je enakovredno »obilici besed« poganov.

Molitev ni odkupitev za greh. Sama v sebi nima nobenih 
prednosti ali zaslug. Vse lepe besede, ki jih premoremo, ne 
morejo nadomestiti ene same svete želje. Tudi najbolj pre-
pričljive molitve so prazne, če ne izražajo resničnih čustev, 
ki jih goji srce. Molitev vere prihaja iz iskrenega srca in 
izraža preproste želje – kakor da bi pozemskega prijatelja 
prosili za uslugo in pričakovali, da nam jo bo naredil. Bog 
si ne želi naših obrednih pohval. Tihi klici strtega in poni-
žnega srca, ki čuti svojo grešnost in skrajno nemoč, pa bodo 
našli pot do Očeta vse milosti.
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»Kadar se postite, 
se ne držite čemerno kakor hinavci.« 

(Mt 6,16)

Post, ki ga zapoveduje Bog, je več kakor formalnost. Ne 
vključuje zgolj zavračanja hrane, oblačenja v vrečevino in 
posipanja pepela po glavi. Kdor se posti v pristni žalosti 
zaradi greha, se ne bo nikoli razkazoval.

Cilj posta, h kateremu nas vabi Bog, ni prizadeti tele-
sa zaradi greha. Post naj bi ljudem pomagal dojeti srhljivi 
značaj greha in nas spodbudil k temu, da se ponižamo pred 
Bogom in sprejmemo njegovo milost odpuščanja. Bog je 
velel Izraelu: »Raztrgajte si srca, ne pa oblačil. Vrnite se h 
Gospodu, svojemu Bogu.« (Jl 2,13) 

Pokora in prepričanje, da lahko z lastnimi deli zaslužimo 
ali kupimo dediščino med svetimi, nam ne bosta prav nič 
koristila. Ko so Kristusa vprašali: »Kaj naj storimo, da bomo 
delali Božja dela?« je odgovoril: »Božje delo je to, da veru-
jete v tistega, ki ga je On poslal.« (Jn 6,28.29) Spokorjenje 
pomeni usmeriti svoj pogled na Kristusa in ne nase. Ko z 
vero sprejmemo Kristusa, se bodo pokazala dobra dela. 

Jezus je dejal: »Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in 
umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, am-
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pak svojemu Očetu, ki je na skritem.« (Mt 6,17.18) Kar koli 
delamo v slavo Bogu, delajmo z veseljem, ne žalostno ali 
potrto. V Jezusovi veri ni ničesar žalostnega. Če kristjani z 
žalostnim videzom dajejo vtis, da so nad svojim Gospodom 
razočarani, napačno predstavljajo njegov značaj in svojim 
sovražnikom dajejo dokaze za njihove argumente. Čeprav 
z besedami trdijo, da je Bog njihov Oče, se s potrtostjo in 
žalostjo svetu predstavljajo kot sirote.

Kristus želi, da je služba njemu videti privlačna, kakr-
šna v resnici je. Samoodpoved in skrivne preizkušnje srca 
odkrijmo sočutnemu Zveličarju. Bremena pustimo pred kri-
žem in nadaljujmo svojo pot veseli zaradi njegove ljube-
zni. Morda ljudje ne bodo nikoli vedeli, kaj se dogaja med 
Bogom in človekom na samem, toda posledice delovanja 
Duha na srce bodo vidne vsem, ker nam bo On, »ki vidi na 
skritem, … povrnil.« (Mt 6,18)
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»Ne nabirajte si zakladov na zemlji.« 

(Mt 6,19)

Zemeljski zakladi niso večni; tatovi vlamljajo in kradejo, 
molj in rja kvarita, ogenj in nevihta pa uničita pridobljeno 
imetje. »Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« 
(Mt 6,21) Zemeljski zakladi bodo tako zaposlili misli, da ne 
bo prostora za nebeške zadeve.

Ljubezen do denarja je bila največja judovska vnema. Po-
svetnost je s silo zamenjala Boga in vero. Stiskaški pohlep 
po bogastvu tako prevzame in začara življenje, da spridi 
plemenitost in pokvari človečnost ljudi, dokler jih ne pote-
gne v pogubo. Služba Satanu je polna skrbi, zmedenosti in 
garanja, zaklad, ki ga človek s trudom zbere na zemlji, pa 
traja le nekaj časa.

Jezus je rekel: »Nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih 
ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne 
kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.« 
(Mt 6,20.21)

Navodilo se glasi: Nabirajmo si zaklade v nebesih. V na-
šem interesu naj bo zagotoviti si nebeška bogastva. Samo 
to bo zares naše. Zaklad, ki si ga nakopičimo v nebesih, je 
neminljiv. Ne moreta ga uničiti ne ogenj ne poplava, niti ga 
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ne more upleniti tat ali pokvariti molj in rja, saj je v Božjem 
varstvu.

Ta zaklad, ki ga Kristus ceni nad vse dragocenosti, je »ve-
ličastvo njegove dediščine v svetih«. (Ef 1,18) Kristus učen-
ce imenuje svoje dragulje, svoj dragoceni in posebni zaklad. 
Pravi, da bodo »dragulji na kroni. Storim, da bo mož dražji 
od prečistega zlata in človek od ofirskega zlata.« (Zah 9,16 
EKU; Iz 13,12 chr) Kristus gleda na svoje čisto in popolno 
ljudstvo kot na nagrado za trpljenje, ponižanje in ljubezen. 
Kristus, véliko središče, iz katerega žari vsa slava, vidi svoje 
ljudstvo kot dopolnilo svoji slavi!

Ljudje se lahko povežemo z njim v velikem delu odku-
pitve in delimo bogastvo, ki ga je pridobil s svojo smrtjo 
in trpljenjem. Apostol Pavel je pisal kristjanom v Solunu: 
»Kajti kdo je naše upanje in naše veselje in venec, s kate-
rim bi se lahko ponašali pred našim Gospodom Jezusom 
ob njegovem prihodu, če ne prav vi?« (1 Tes 2,19.20) To je 
zaklad, za katerega si moramo po Kristusovem naročilu pri-
zadevati. Značaj je velika življenjska žetev. Vsaka beseda ali 
dejanje, ki bo v enem samem človeku po Kristusovi milosti 
prižgala nebeško spodbudo, in vsak napor, ki teži k obliko-
vanju značaja, podobnega Kristusovemu, pomeni nabiranje 
zaklada v nebesih.

Kjer je zaklad, tam bo tudi srce. Vsako naše prizadeva-
nje, ki koristi drugim, koristi tudi nam. Kdor daje denar ali 
čas za širjenje evangelija, k temu doda tudi svoje prošnje 
in molitve za ljudi, ki bodo doseženi po njem. Sočutnost do 
drugih ga spodbuja k večji predanosti Bogu in želi si, da bi 
jim lahko prinesel največ, kar lahko.

Ko bo poslednji dan bogastvo sveta propadlo, bo tisti, ki 
si je nabral zaklad v nebesih, zagledal, kar je pridobil v tem 
življenju. Če smo poslušali Kristusove besede, bomo takrat, 
zbrani okoli velikega belega prestola, videli ljudi, ki so re-
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šeni z našim posredovanjem. Zvedeli bomo, da je eden rešil 
drugega, ta pa še drugega – veliko skupino, ki je prispela v 
pristanišče počitka po našem trudu, da bi položila svoje kro-
ne pred Jezusove noge in ga slavila skozi vso večnost. S ka-
kšno radostjo bo Kristusov sodelavec opazoval odkupljene, 
ki bodo deležni Odrešenikove slave! Kako dragocena bodo 
nebesa tistim, ki so zvesto delali za rešitev ljudi!

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, 
kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.« (Kol 3,1)
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»Če je torej tvoje oko čisto, 
bo svetlo vse tvoje telo.« 

(Mt 6,22)

Zveličar je s temi besedami poudaril čistost namenov in 
vdanost Bogu z vsem srcem. Da bi prejeli božansko razsve-
tljenje, moramo imeti iskreno in neomajno željo po poslu-
šnosti in prepoznavanju resnice, ne glede na ceno. Prava 
pobožnost se začne, ko prenehamo sklepati kompromise z 
grehom. Potem bomo skupaj s Pavlom lahko rekli: »Eno pa 
delam: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti 
temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, 
h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Za izgu-
bo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, 
mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse 
za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček.« (Flp 3,13.14.8)

Ko je oko zaslepljeno s samoljubjem, vidi samo temo. 
»Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo.« 
(Mt 6,23) Ta grozljiva tema je obdala Jude s trmasto nevero 
in jim onemogočila, da bi cenili značaj in poslanstvo Njega, 
ki jih je prišel rešit grehov.

Popuščanje skušnjavi se začne, ko dovolimo mislim, da 
omahujejo in so nestanovitne v zaupanju v Boga. Če se ne 
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odločimo za popolno izročitev Bogu, smo v temi. Kadar smo 
samo malo neodločni, so naša vrata odprta skušnjavcu, ki 
nas lahko zapelje v napačno smer. Če lahko zatemni naš po-
gled, da oko vere ne bo moglo videti Boga, ve, da ne bomo 
zaščiteni pred grehom.

Premoč grešne želje kaže, da je človek prevaran. Vsako 
popuščanje grešni želji krepi človekov odpor do Boga. Ko 
hodimo po poti, ki nam jo je izbral Satan, smo obkroženi 
s senco zla. Vsak korak vodi v globljo temo in še poveča 
slepoto srca.

V duhovnem svetu velja isti zakon kot v naravi. Kdor živi 
v temi, bo na koncu izgubil vid. Zaprt je v gosto temo, zato 
je slep tudi za opoldansko svetlobo. »Hodi v temi in ne ve, 
kam gre, ker mu je tema zaslepila oči.« (1 Jn 2,11) Zaradi 
vztrajanja v zlu in zanemarjanja prošenj božanske ljubezni 
grešnik izgubi ljubezen do dobrega, željo po Bogu in pri-
ložnost, da prejme nebeško luč. Vabilo milosti je še vedno 
polno ljubezni in luč je še vedno svetla kakor takrat, ko je 
nanj posijala zora, toda glas naleti na gluha ušesa, svetloba 
pa na slepe oči. 

Bog nikoli dokončno ne zapusti človeka in nikogar ne 
prepušča njegovi lastni poti, dokler je vsaj malo upanja za 
njegovo zveličanje. Človek se obrača proč od Boga, ne pa 
Bog od človeka. Naš nebeški Oče nas spremlja z vabili, opo-
mini in zagotovili o sočutju, dokler nista vsaka priložnost 
in prednost zaman. Odgovornost je na grešniku. Že danes se 
človek z zavračanjem Božjega Duha pripravlja, da ga zavrne 
tudi takrat, ko bo luč zasijala z močnejšo svetlobo. Tako ko-
raka z ene stopnje upora v drugo, dokler svetloba nanj nima 
več vpliva in se dokončno neha odzivati na Svetega Duha. 
Takrat celo luč, ki je v njem, postane tema, dobro znana 
resnica pa postane tako pokvarjena, da še poveča njegovo 
slepoto.
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»Nihče ne more služiti 
dvema gospodarjema.« 

(Mt 6,24)

Kristus ne pravi, da človek noče ali ne sme služiti dvema 
gospodarjema, ampak da tega ne more. Božji in mamonovi 
interesi nimajo nič skupnega in so si med seboj nasprotni. 
Prav tam, kjer kristjana vest opozarja, naj se vzdrži, se od-
pove sebi in se ustavi, posvetni človek prestopi črto, da bi 
potešil svoja sebična nagnjenja. Na eni strani črte je Kristu-
sov sledilec, ki se odpoveduje sebi, na drugi pa popustljivi 
ljubitelj sveta, ki popušča modi, sodeluje v neumnostih in 
popušča nedovoljenemu užitku. Na to stran črte kristjan ne 
more stopiti. 

Nihče ne more ostati neopredeljen. Ni srednje skupine, 
ki ne ljubi Boga in ne služi sovražniku pravičnosti. Kristus 
živi v svojih človeških predstavnikih ter deluje po njihovih 
talentih in sposobnostih. Njihova volja se mora podrediti 
njegovi in delovati morajo po Svetem Duhu. Ne živijo več 
sami – v njih živi Kristus. Kdor se ne izroči Bogu popolno-
ma, je pod nadzorom druge moči, ker posluša glas, ki mu 
svetuje nasprotne stvari. Polovična služba postavlja človeka 
na sovražnikovo stran, kjer postane uspešen zaveznik voj-
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ske zla. Ko ljudje, ki trdijo, da so Kristusovi vojaki, sode-
lujejo v Satanovi konfederaciji in pomagajo njegovi strani, 
dokazujejo, da so Kristusovi sovražniki, in zlorabljajo sveto 
zaupanje. Povezani so tako s Satanom kot tudi s pravimi 
vojaki, zato sovražnik nenehno dela po njih, da bi pridobil 
srca Kristusovih vojakov.

Najmočnejša trdnjava pregrehe ni nemoralno življenje 
razuzdanega grešnika ali ponižanega izobčenca, temveč 
življenje, ki je sicer videti neoporečno, častivredno in ple-
menito, vendar dopušča en greh ali popušča eni pregrehi. 
Človeku, ki se na skrivaj bori proti veliki skušnjavi in trepe-
ta na robu prepada, je takšen vzor življenja ena od najmoč-
nejših vab za popuščanje grehu. Kdor ima visoke zamisli o 
življenju, resnici in časti, pa vendar namenoma prestopa en 
ukaz Božjega svetega zakona, je spremenil svoje plemenite 
darove v vabo za greh. Izjemne intelektualne sposobnosti, 
darovi, sočutje ter celo velikodušna in prijazna dejanja lah-
ko postanejo Satanova past, v katero ujame ljudi z name-
nom, da jih prikrajša za sedanje in prihodnje življenje.

»Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če 
kdo ljubi svet, v njem ni Očetove ljubezni, kajti vse, kar je v 
svetu – poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja – ni 
od Očeta, ampak od sveta.« (1 Jn 2,15.16)
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»Ne skrbite.« 

(Mt 6,25)

Tisti, ki nam je dal življenje, pozna našo potrebo po hra-
ni. Tisti, ki je ustvaril telo, se zaveda, da potrebujemo obla-
čila. Ali ne bo tisti, ki nam je dal dar življenja, podaril tudi 
to, kar je potrebno za njegovo vzdrževanje?

Jezus je usmeril pozornost svojih poslušalcev na ptice, ki 
so brezskrbno pele hvalnice. Ptice »ne sejejo in ne žanjejo«, 
pa vendar jih veliki nebeški Oče hrani. Jezus je poslušalcem 
zastavil vprašanje: »Ali niste vi več vredni kot one?« (Mt 
6,26)

Bogu je mar za drobne ptice,
koliko bolj za vso trpljenje in krivice!

On z nami je na vseh poteh,
ko jočemo in smo v skrbeh.
Nikdar ne zapusti človeka,

ki k njemu se zateka.

Bregovi in polja so bili živobarvni od cvetja. Jezus je v 
svežini rosnega jutra pokazal nanje in rekel: »Poučite se od 
lilij na polju, kako rastejo.« (Mt 6,28) Človeška spretnost 
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lahko posnema ljubke oblike in nežne odtenke rastlin in 
rož, toda čigav dotik lahko da življenje eni sami cvetlici ali 
travni bilki?

Vsak cvet dolguje svoj obstoj isti moči, ki je ustvarila 
zvezde in svetove. V vsem stvarstvu utripa isto življenje, ki 
izvira iz Božjega srca. Njegova roka je poljsko cvetje oblekla 
v bogatejšo obleko, kakor je kdaj krasila kralje na zemlji. 
»Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo 
jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, malo-
verni?« (Mt 6,30)

Tisti, ki je ustvaril rože in vrabca naučil peti, pravi: »Pou-
čite se od lilij. Poglejte ptice.« (Mt 6,28.26) Lepota naravne-
ga sveta nas lahko o Božji modrosti nauči več kakor šolska 
izobrazba. Bog nam je na cvetnih listih napisal sporočilo v 
jeziku, ki ga srce lahko prebere le, če v njem ni nezaupanja, 
sebičnosti in rušilnih skrbi. Nebeški Oče nas je obdal s pe-
tjem ptic in nežnimi cvetovi zaradi ljubezni in želje, da bi 
bila naša življenjska pot lepa in vesela. Tudi brez rož in ptic 
bi imeli vse potrebno za obstoj, toda Bogu ni bilo dovolj, da 
nam priskrbi samo to, kar zadostuje za golo življenje. Zrak 
in nebo je napolnil s prizori lepote, da bi nam povedal, da z 
ljubeznijo misli na nas. Lepota vsega ustvarjenega predsta-
vlja le nekaj žarkov njegove slave. V naravo je dal toliko le-
pote, da bi nas osrečil in razveselil, in kako lahko dvomimo 
o tem, da nam bo dal vse potrebne blagoslove?

»Poučite se od lilij.« (Mt 6,28) Vsaka cvetlica, ki v son-
cu odpre svoje lističe, uboga iste zakone, ki vodijo zvez-
de. Kako preprosto, čudovito in ljubko je življenje! Cvetlice 
usmerjajo našo pozornost na lepoto Kristusovega značaja. 
Tisti, ki je ustvaril ljubek cvet, si veliko bolj želi, da bi bil 
človek oblečen v lepoto Njegovega značaja.

Jezus pravi: »Poučite se od lilij, kako rastejo.« Kako so 
rastline, ki poganjajo iz mrzle, temne prsti ali iz blata v 
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rečnem koritu, ljubke in dišeče! Kdo bi si mislil, da iz grobe 
rjave čebulice zraste lepa lilija! Ko pa se Božje življenje, ki 
se skriva v njej, na njegov klic pokaže v dežju in soncu, pri-
zor prisrčnosti in ljubkosti navduši ljudi. Prav tako se Božje 
življenje kaže v vsakem človeku, ki se izroči delovanju nje-
gove milosti. Božja milost brezplačno – kakor dež in sonce 
– prinaša blagoslov vsem. Njegova beseda, ki je ustvarila 
cvetje, bo v nas ustvarila milino njegovega Duha.

Božji zakon je zakon ljubezni. Bog nas je obdal z lepoto, 
da bi nas naučil, da nismo na zemlji zgolj zato, da bi delali 
zase, kopali, gradili, se trudili in hiteli. Želi si, da bi bilo 
naše življenje v Kristusovi ljubezni vedro, veselo in čudovi-
to kakor življenje cvetlic, ki v službi ljubezni razveseljujejo 
življenje drugih.

Naj se vaši otroci učijo od cvetlic. Pojdite z njimi na vrt 
ali polje in pod drevesne krošnje. Učite jih brati sporočila 
Božje ljubezni v naravi. Naj jih ptice, rože in drevesa spo-
mnijo na Boga. Vodite otroke, da bodo v vsem prijetnem 
in lepem videli izraz Božje ljubezni do njih. Povejte jim za 
svojo vero in njene prednosti. Naj bo na vaših ustnicah za-
kon prijaznosti.

Učite otroke, da se po Božji veliki ljubezni njihov zna-
čaj spreminja in postaja podoben njegovemu. Povejte jim, 
da si Bog želi, da je njihovo življenje okrašeno s cvetjem. 
Ko nabirajo čudovite rožice, jim povejte, da je tisti, ki jih 
je ustvaril, še lepši kakor cvetlice. Tako se bo njihovo srce 
oprijelo njegovega. Tisti, ki je ves čudovit (Vp 5,16), jim bo 
postal dnevna družba in znan prijatelj, njihovo življenje pa 
se bo preoblikovalo v podobo njegove čistosti.
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»Iščite najprej Božje kraljestvo.« 

(Mt 6,33)

Ljudje, ki so poslušali Kristusove besede, so še vedno na-
peto čakali, kdaj bo napovedal svoje pozemsko kraljestvo. 
Medtem ko jim je Jezus odpiral nebeške zakladnice, je mno-
go ljudi najbolj zanimalo to, kako bo stik z njim pospešil 
njihove možnosti na svetu. Jezus jim je jasno povedal, da so 
v svoji skrbi za zemeljske stvari podobni poganskim ljud-
stvom. Pogani so živeli, kakor da Bog, ki nežno skrbi za svo-
je stvarstvo, ne obstaja.

Jezus je dejal: »›Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš 
nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje 
kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrže-
no.‹ (Lk 12,29.30; Mt 6,32.33) Jaz sem vam prišel omogo-
čit kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru. Odprite srce in 
sprejmite moje kraljestvo ter zavzeto delajte zanj. Čeprav 
gre za duhovno kraljestvo, se ne bojte, da vaše življenjske 
potrebe ne bodo zadovoljene. Če se posvetite službi Bogu, 
bo tisti, ki ima vso oblast v nebesih in na zemlji, priskrbel, 
kar potrebujete.«

Jezus nas ne osvobaja truda, temveč nas uči, da njega po-
stavimo za prvega, zadnjega in najboljšega v vsem. Ne sme-
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mo se lotiti ničesar, kar bi lahko oviralo delovanje njegove 
pravičnosti v našem značaju in življenju. Kar koli počnemo, 
moramo delati s srcem kakor Gospodu.

Ko je Jezus živel na zemlji, je povzdignil svoje življenje, 
tako da je pred ljudi postavil Božjo slavo in vse podredil 
volji svojega Očeta. Če sledimo njegovemu vzoru, nam »bo 
navrženo« vse, kar potrebujemo za to življenje. Njegova mi-
lostljiva obljuba se nanaša na vse okoliščine: na siromaštvo 
ali bogastvo, bolezen ali zdravje, preprostost ali modrost.

Božja večna roka podpira človeka, ki se obrača nanj za 
pomoč, naj je še tako slaboten. Zemeljske dragocenosti bodo 
izginile, vendar bo tisti, ki živi za Boga, prebival z njim. 
»Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo 
voljo, ostane vekomaj.« (1 Jn 2,17) Zlata vrata v Božjem me-
stu bodo odprta zanje, ki so se na zemlji naučili zanašati na 
Boga, ko so potrebovali vodstvo in modrost ter tolažbo in 
upanje ob izgubi in v trpljenju. Angeli jih bodo pozdravili s 
petjem in drevo življenja bo zanje prinašalo svoj sad. »Kajti 
gore se bodo premaknile in griči omajali, moja milost pa 
se ne bo odmaknila od tebe in moja zaveza miru se ne bo 
omajala, pravi tvoj usmiljeni, Gospod.« (Iz 54,10)

100

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



121

»Ne skrbite za jutri. ... 
Dovolj je dnevu njegovo zlo.« 

(Mt 6,34)

Če ste se izročili Bogu, da bi opravljali njegovo delo, vam 
ni treba skrbeti za jutri. Ta, ki mu služimo, od začetka pozna 
konec. Dogodki jutrišnjega dne, ki so našim očem skriti, so 
Vsemogočnemu povsem jasni in vidni.

Ko odgovornost za stvari, ki jih moramo narediti, vzame-
mo v svoje roke in se zanašamo na svojo modrost, nase je-
mljemo breme, ki nam ga Bog ni naložil. Stvari poskušamo 
urediti brez njegove pomoči. Ko prevzamemo odgovornost, 
ki pripada Bogu, se na ta način postavimo na njegov pro-
stor. Takrat smo lahko upravičeno zaskrbljeni, da nas bosta 
doleteli nevarnost in izguba, saj se bo to zagotovo zgodilo. 
Ko resnično verujemo, da nas Bog ljubi in nam želi dobro, 
nas bo nehalo skrbeti za prihodnost. Zaupali bomo Bogu, 
kakor otrok zaupa ljubečim staršem. Naše težave in muke 
bodo izginile, saj se bo naša volja podredila Božji.

Kristus nam ni obljubil pomoči pri nošenju jutrišnjih 
bremen. Povedal je: »Dovolj ti je moja milost.« (2 Kor 12,9) 
Dogodek z mano v puščavi nas uči, da Kristus svojo milost 
daje za potrebe današnjega dne. Kakor so Izraelci med ro-
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marskim življenjem jutro za jutrom našli nebeški kruh, ki 
je zadostoval za tisti dan, ga lahko najdemo tudi mi danes. 

Samo ta dan je naš in v njem naj bi živeli za Boga. Danes 
položimo v Kristusovo roko vse svoje namere in načrte ter 
preložimo svoje skrbi nanj, ki skrbi za nas. »Vem za načrte, 
ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne ne-
sreče, da vam dam prihodnost in upanje. Če se spreobrnete 
in ostanete mirni, boste rešeni, v mirovanju in zaupanju je 
vaša moč.« (Jer 29,11; Iz 30,15)

Če bomo iskali Gospoda in se mu vsak dan znova izroči-
li, če se bomo odločili biti svobodni in veseli v Bogu, če se 
bomo z radostnim srcem odzvali njegovemu milostnemu 
vabilu in si naložili Kristusov jarem poslušnosti in služ-
be, bo naše godrnjanje utihnilo, težave, ki so nas begale, pa 
bodo odstranjene in rešene.
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»Vi torej molíte takóle.« 

(Mt 9,6)

Naš Zveličar je Gospodovo molitev podelil z ljudmi dva-
krat. Najprej z množico v pridigi na gori, nato pa nekaj me-
secev pozneje z učenci na samem. Učenci so bili za kratek 
čas ločeni od Gospoda, ko pa so se vrnili, so ga našli zato-
pljenega v pogovor z Bogom. Zdelo se je, da se ni zavedal 
njihove navzočnosti, saj je še naprej glasno molil. Zveličar-
jev obraz je žarel z nebeško svetlobo. Bilo je videti, kot da je 
v sami navzočnosti Nevidnega. Učenci so čutili življenjsko 
moč njegovih besed, saj se je pogovarjal z Bogom.

To, kar so slišali, je učence globoko ganilo. Opazili so 
že, da se je pogosto dolge ure v samoti pogovarjal z Oče-
tom. Njegovi dnevi so minevali v službi množicam, ki so 
pritiskale nanj, in v razkrivanju zahrbtnih zvijač rabinov. 
To ga je izčrpalo do te mere, da so se njegova mati in bratje 
ter celo učenci bali, da ne bo preživel. Ko pa se je na koncu 
napornega dneva vrnil z molitve, so na njegovem obrazu 
videli mir, njegovo navzočnost pa je prežemal občutek sve-
žine. Med molitvijo je dobil nebeško luč, ki jo je vsak dan 
znova podeljeval ljudem. Učenci so povezali ta čas molitve 
z močjo njegovih besed in dejanj. Ko so poslušali njegove 
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prošnje, so čutili strahospoštovanje in ponižnost. Ko je ne-
hal moliti, so, zavedajoč se svoje globoke potrebe, vzklikni-
li: »Gospod, nauči nas moliti.« (Lk 11,1)

Jezus jim ni dal novega molitvenega obrazca. Ponovil je 
to, kar je učil že prej, kakor da bi rekel: »Razumeti morate 
globino tega, kar sem vam že dal.«

Zveličar pa nas ne omejuje s tem, da moramo v molitvi 
uporabiti ravno te besede. Kot nekdo, ki je eno s človeštvom, 
nam je razodel svoj molitveni ideal – besede, ki so tako pre-
proste, da jih lahko razume majhen otrok, pa vendar tako 
vsezajemajoče, da njihovega pomena ne more popolnoma 
dojeti niti največji um. Te besede nas učijo, naj pridemo k 
Bogu z darom hvaležnosti ter mu povemo za svoje želje in 
grehe ter se oklenemo njegovega usmiljenja v skladnosti z 
obljubo, ki jo je dal.
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»Kadar molite, recite: Oče!« 

(Lk 11,2)

Jezus nas uči, da njegovemu Očetu rečemo naš Oče. Ne 
sramuje se nas imenovati svoje brate. (Heb 2,11) Zveličar-
jevo srce nas je pripravljeno in željno sprejeti v Božjo dru-
žino. Uvodne besede molitve, s katero pristopimo k Bogu, 
izražajo gotovost našega odnosa z njim: »Naš Oče.« 

Sporočilo čudovite, spodbudne in tolažilne resnice je, da 
nas Bog ljubi, kakor ljubi svojega Sina. Jezus je to izrazil v 
svoji zadnji molitvi za učence: Ti »si jih ljubil, kakor si ljubil 
mene«. (Jn 17,23)

Svet, ki si ga je Satan prilastil in mu vladal okrutno in 
tiransko, je Božji Sin z enim velikim dejanjem obdal s svojo 
ljubeznijo in ga ponovno povezal z Jahvejevim prestolom. 
Ko je bila zmaga zagotovljena, so kerubi in serafi ter neštete 
množice z vseh brezgrešnih svetov peli himne v slavo Bogu 
in Jagnjetu. Veselili so se, da je padlemu človeštvu odprta 
pot zveličanja in da bo svet odkupljen iz prekletstva greha. 
Koliko bolj bi se morali radovati prejemniki tako osupljive 
ljubezni!

Kako lahko dvomimo, smo negotovi ali se počutimo ka-
kor sirote? Jezus je zaradi grešnikov vzel nase človeško na-
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ravo. Postal je kakor eden izmed nas, da bi lahko uživali 
večni mir in varnost. Kdor koli sprejme Zagovornika v ne-
besih za svojega Zveličarja, ne bo več sirota, ki mora nositi 
breme svojih grehov.

»Ljubi, zdaj smo Božji otroci. Če smo otroci, smo tudi de-
diči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z 
njim, da bomo z njim tudi poveličani. Ni pa še razodeto, kaj 
bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker 
ga bomo gledali takšnega, kakršen je.« (1 Jn 3,2; Rim 8,17)

Prvi korak, ko se približujemo Bogu, je spoznati njegovo 
ljubezen in verjeti vanjo. (1 Jn 4,16) Njegova ljubezen je 
tista, ki nas pritegne, da pridemo k njemu.

Zavest o Božji ljubezni povzroči, da začnemo opuščati 
sebičnost. Ko Boga imenujemo Oče, priznavamo vse nje-
gove otroke za svoje brate. Vsi smo del velike mreže ljudi 
in člani ene družine. V svoje prošnje moramo zajeti tudi 
bližnje in ne moliti samo zase. Nihče, ki prosi le za svoj 
blagoslov, ne moli pravilno.

Jezus je dejal, da nam neskončni Bog daje prednost, da se 
mu približamo kot Očetu. Predstavljajte si, kaj to pomeni! 
Noben starš ni tako predano vabil svojega tavajočega otro-
ka, kakor nas vabi ta, ki nas je ustvaril. Noben človek ni ni-
koli sledil nepokesanemu s tako nežnimi prošnjami. Bog je 
povsod. Sliši vsako izrečeno besedo, posluša vsako molitev, 
čuti žalost in razočaranje slehernega človeka ter opazuje 
naše ravnanje z očetom, materjo, sestro, prijateljem in so-
sedom. Mar mu je za naše potrebe, zato si njegova ljubezen, 
milost in dobrota nenehno prizadevajo, da bi jih zadovoljile.

Če Boga imenujemo Očeta, priznavamo, da smo njegovi 
otroci. Pustimo se voditi njegovi modrosti in ga posluša-
mo v vsem, ker vemo, da se njegova ljubezen ne spreminja. 
Sprejemamo tudi njegov načrt za svoje življenje. Kot Božji 
otroci se bomo iskreno zanimali za njegovo čast in značaj 
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ter za njegovo družino in delo. Z veseljem bomo sprejeli in 
spoštovali svoj odnos z Očetom in vsakim članom njegove 
družine. Rade volje bomo storili vsako še tako neznatno de-
janje, ki bo Bogu v čast ali v dobro sočloveku.

»Oče naš, ki si v nebesih.« (Mt 6,9) Tisti, ki ga Kristus 
imenuje naš Oče, prebiva v nebesih. »Naš Bog je v nebesih, 
vse, kar mu ugaja, je storil.« (Ps 115,3) V njegovi oskrbi smo 
varni in lahko rečemo: »Na dan, ko se bojim, zaupam vate.« 
(Ps 56,4)
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»Posvečeno bodi tvoje ime.« 

(Mt 6,9)

Posvečevanje Božjega imena zahteva, da o Njem govo-
rimo s spoštovanjem. »Sveto in častitljivo je njegovo ime.« 
(Ps 111,9) Nikoli in na noben način ne smemo lahkomi-
selno obravnavati Božjega imena ali njegovih nazivov. V 
molitvi stopamo v sprejemnico Najvišjega, kamor moramo 
priti s svetim strahospoštovanjem. V njegovi navzočnosti 
angeli zastirajo svoj obraz. Kerubi in sveti serafi se pribli-
žujejo njegovemu prestolu s slovesnim in globokim spošto-
vanjem. Koliko bolj spoštljivo moramo prihajati pred Boga 
umrljivi grešniki!

Posvečevati Gospodovo ime pa pomeni veliko več kakor 
to. Podobno kot Judje v Kristusovem času lahko do Boga 
kažemo najgloblje zunanje spoštovanje in vendar nenehno 
skrunimo njegovo ime. Gospodovo ime je »usmiljenje in 
milost, počasnost v jezi in bogastvo v dobroti in zvestobi. 
Odpušča krivdo, upornost in greh.« (2 Mz 34,5-7) O Kristu-
sovi cerkvi je napisano: »Takole pa jo bodo imenovali: ›Go-
spod, naša pravičnost.‹« (Jer 33,16) To ime nosi vsak Kristu-
sov sledilec. Je dediščina Božjega otroka. Družina ima ime 
po Očetu. Prerok Jeremija je v času Izraelove boleče žalosti 
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in trpljenja molil: »Nosimo tvoje ime. Nikar nas ne zapusti.« 
(Jer 14,9)

Božje ime posvečujejo nebeški angeli in prebivalci 
brezgrešnih svetov. Ko molite: »Posvečeno  bodi tvoje ime,« 
prosite, da je posvečeno na tem svetu in v vas. Bog vas je 
priznal za svoje otroke pred ljudmi in angeli. Molite, da ne 
boste nikakor sramotili »čudovitega imena, ki je bilo klica-
no nad vas«. (Jak 2,7) Bog vas pošilja v svet kot svoje pred-
stavnike. Ko boste sprejeli Kristusovo milost in pravičnost, 
boste z vsakim dejanjem predstavljali njegovo življenje in 
značaj. 
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»Pridi tvoje kraljestvo.« 

(Mt 6,10)

Bog je naš Oče, ki nas ljubi in skrbi za nas. Je tudi veli-
ki Kralj vesolja. Vrednote njegovega kraljestva so tudi naše 
vrednote, zato bi morali delati za njegov napredek. 

Kristusovi učenci so pričakovali skorajšnji prihod njego-
vega kraljestva slave. S to molitvijo pa jim je Jezus povedal, 
da to kraljestvo ne bo vzpostavljeno takrat. Naročil jim je, 
naj molijo za ta dogodek, ki se bo zgodil nekoč v prihodno-
sti. Ta prošnja pa je bila tudi zagotovilo. Čeprav to kralje-
stvo ne bo vzpostavljeno v času njihovega življenja, pa Je-
zusovo naročilo, naj molijo zanj, dokazuje, da bo zanesljivo 
prišlo, ko bo čas za to.

Kraljestvo Božje milosti se gradi, ko se grešna in upor-
na srca prepuščajo njegovi ljubezni. Toda kraljestvo slave 
ne bo vzpostavljeno pred drugim Kristusovim prihodom 
na svet. »Kraljestvo in oblast in veličina nad kraljestvi pod 
vsem nebom bodo dani ljudstvu svetih Najvišjega.« (Dan 
7,27) Ti bodo podedovali kraljestvo, ki je zanje pripravljeno 
»od začetka sveta«. (Mt 25,34) Kristus bo takrat zavladal v 
svoji veliki moči.
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Nebeška vrata se bodo ponovno odprla in naš Zveličar 
bo prišel z desettisočkrat desettisočimi in tisočkrat tisočimi 
svetih kot Kralj kraljev in Gospod gospodov. Jahve Emanuel 
»bo kralj nad vso zemljo, tisti dan bo en Gospod in njegovo 
ime bo edino. Prebivališče Boga« bo »med ljudmi! In prebi-
val bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z 
njimi, njihov Bog.« (Zah 14,9; Raz 21,3)

Jezus je povedal, da bo pred tem »evangelij kraljestva 
... oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in 
takrat bo prišel konec«. (Mt 24,14) Njegovo kraljestvo ne 
bo prišlo, dokler veselo sporočilo o njegovi milosti ne bo 
doseglo vseh koncev zemlje. Ko se izročimo Bogu in zanj 
pridobivamo druge, pospešujemo prihod njegovega kralje-
stva. Le tisti, ki se posvetijo njegovi službi z besedami: »Tu-
kaj sem, pošlji mene (Iz 6,8), da odprem oči slepim, da bi se 
ljudje odvrnili od temè k luči in od Satanove oblasti k Bogu 
in da bi po veri vanj prejeli odpuščanje grehov in delež med 
posvečenimi« (Apd 26,18), iskreno molijo: »Pridi tvoje kra-
ljestvo.« (Mt 6,10)
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»Zgôdi se tvoja volja 
kakor v nebesih tako na zemlji.« 

(Mt 6,10)

Bog svojo voljo izraža z ukazi svojega svetega zakona, 
načela tega zakona pa so nebeška. Angeli ne morejo doseči 
višjega spoznanja, kakor je tisto, ki se nanaša na Božjo voljo. 
Ravnati po njej pa je služba, ki ji posvečajo vse svoje moči.

Vendar angeli ne služijo zato, ker to veleva zakon. Ko se 
je Satan uprl Jahvejevemu zakonu, je spoznanje, da zakon 
sploh obstaja, prineslo nepričakovano novost. Angeli služ-
be ne opravljajo kot služabniki, temveč kot sinovi. Delujejo 
v popolni skladnosti s svojim Stvarnikom. Poslušnost za-
nje ni garaško delo. Ljubezen do Boga spreminja njihovo 
službo v veselje. Tudi v vsakem človeku, v katerem prebiva 
Kristus – upanje slave – ponovno odmevajo besede: »Izpol-
njevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v 
mojem srcu.« (Ps 40,9) 

Molitev: »Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na 
zemlji,« je prošnja, naj se na zemlji konča vladavina zla, naj 
bo greh za vedno uničen in naj se vzpostavi kraljestvo pra-
vičnosti. Takrat bo v nebesih in na zemlji izpolnjena vsaka 
dobra namera njegove dobrote. (2 Tes 1,11)
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»Daj nam danes 
naš vsakdanji kruh.« 

(Mt 6,11)

V prvi polovici molitve nas je Jezus poučil o Božjem 
imenu, kraljestvu in volji: naj se časti njegovo ime, vzpo-
stavi njegovo kraljestvo in izpolni njegova volja. Ko vaša 
prva skrb postane služba Bogu, lahko z zaupanjem prosite 
za zadovoljitev osebnih potreb. Če ste se odpovedali sebi in 
se izročili Kristusu, ste postali del Božje družine. Vse, kar 
je v Očetovi hiši, je namenjeno vam. V tem in prihodnjem 
svetu so vam na voljo vsi Božji zakladi. Služba angelov, dar 
Svetega Duha in trud njegovih služabnikov – vse to je za 
vas. Svet in vse, kar je koristno, pripada vam. Celó sovra-
štvo brezbožnikov se bo pokazalo kot blagoslov, saj vas bo 
pripravilo za nebesa. Če ste Kristusovi, je vse vaše. (1 Kor 
3,21.23 chr)

Vaš položaj je podoben položaju otroka, ki še ne upra-
vlja svoje dediščine. Bog vam odgovornosti za dragoceno 
posestvo ni zaupal, da vas Satan s svojimi zvijačami ne bi 
prevaral, kakor je to storil s prvim parom v Edenu. Kristus 
ga varno hrani za vas zunaj dosega tistega, ki bi vam lahko 
pokvaril veselje. Kakor otrok prejemate vse, kar je potrebno 
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za zadovoljitev vaših vsakodnevnih potreb. Vsak dan moli-
te: »Daj nam danes naš vsakdanji kruh.« (Mt 6,11) Ne bodite 
v skrbeh, če nimate dovolj za jutri. Bog nam obljublja, da 
bomo prebivali v deželi in uživali varnost. (Ps 37,3) David 
pravi: »Bil sem mlad, tudi postaral sem se, vendar nisem vi-
del, da bi bil pravični zapuščen in da bi njegov zarod prosil 
kruha.« (Ps 37,25) Isti Bog, ki je pošiljal krokarje Eliju pri 
potoku Kerítu, ne bo šel mimo svojih zvestih in požrtvoval-
nih otrok. O pravičnem človeku je zapisano: »Svoj kruh do-
biva, voda mu je zagotovljena. Ne bodo osramočeni v času 
nesreče, v dneh lakote bodo nasičeni. On ni prizanesel la-
stnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne 
bo z njim tudi vsega podaril?« (Iz 33,16; Ps 37,19; Rim 8,32) 
Tisti, ki je olajšal skrb in negotovost svoje ovdovele mate-
re in ji pomagal pri zagotavljanju potrebnega za njen dom 
v Nazaretu, sočustvuje z vsako materjo v njenem boju, da 
priskrbi hrano otrokom. Tisti, ki »so se mu zasmilile mno-
žice, ker so bile izmučene in razkropljene« (Mt 9,36), čuti 
trpljenje siromaka. Njegove roke so razširjene nad njimi v 
blagoslovu. V molitvi, ki jo je dal učencem, nas uči, naj se 
spominjamo revnih.

Kadar molimo: »Daj nam danes naš vsakdanji kruh« (Mt 
6,11), prosimo zase in tudi za druge. Priznavamo, da tisto, 
kar nam daje Bog, ni zgolj za nas. Bog nam daje, da bi lah-
ko hranili lačne. V svoji dobroti je poskrbel za ubožca. (Ps 
68,11) Jezus pravi: »Kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi 
ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov. 
... Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohablje-
ne, hrome, slepe, in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; 
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,12-
14)

»Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo, 
tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj in boste ime-
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li izobilje za vsako dobro delo. Kdor varčno seje, bo tudi 
varčno žel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel.« (2 Kor 
9,8.6)

Molitev za vsakdanji kruh ne zajema le hrane za vzdrže-
vanje telesa, temveč tudi duhovni kruh, ki nas siti za večno 
življenje. Jezus nas vabi: »Ne delajte za jed, ki mine, temveč 
za jed, ki ostane za večno življenje.« (Jn 6,27) Pravi: »Jaz sem 
živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo 
živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za 
življenje sveta.« (Jn 6,51) Naš Zveličar je kruh življenja. Ko 
opazujemo in sprejmemo njegovo ljubezen, uživamo nebe-
ški kruh.

Kristusa prejemamo po njegovi besedi, Sveti Duh pa 
nam je dan za razumevanje Božje besede in za razjasnitev 
njene resnice. Dan za dnem moramo moliti, da nam Bog, 
ko beremo njegovo besedo, pošlje svojega Duha, ki nam bo 
razodel resnico, ki nas bo okrepila za dnevne potrebe.

Ko nas Bog uči, da vsak dan molimo za svoje potrebe, pa 
naj gre za telesne ali duhovne blagoslove, v nas uresničuje 
svoj namen. Ker nas želi pritegniti v občestvo s seboj, bi 
rad, da dojamemo, kako zelo smo odvisni od njegove neneh-
ne skrbi. Naše lačno srce bo nahranjeno v Kristusovem ob-
čestvu ter po molitvi in proučevanju velikih in dragocenih 
resnic njegove besede. Kakor žejnega osveži voda, bo nas 
osvežil studenec življenja.
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»Odpusti nam naše dolge, 
kakor smo tudi mi odpustili 

svojim dolžnikom.« 

(Lk 11,4)

Jezus uči, da lahko prejmemo Božje odpuščanje le, če 
sami odpuščamo drugim. Božja ljubezen nas zbližuje z 
Njim. Vendar se ta ljubezen ne more dotakniti našega srca, 
ne da bi v njem ustvarila ljubezen do naših bratov.

Po koncu Očenaša je Jezus dodal: »Če namreč odpusti-
te ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam 
odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo 
odpustil vaših prestopkov.« (Mt 6,14) Zamerljiv človek po-
ruši edino pot, po kateri bi lahko prejel milost od Boga. 
Ne smemo misliti, da tistim, ki so nas prizadeli in tega 
niso priznali, ni potrebno odpustiti. Njihova dolžnost je, 
da se ponižajo v spokorjenju in priznanju, mi pa moramo 
pokazati sočutnega duha do tistih, ki so se pregrešili zoper 
nas, če priznajo prestopek ali pa ne. Naj so nam povzroči-
li še takšno bolečino, ne smemo gojiti zamerljivosti in se 
smiliti samim sebi zaradi škode. Ker upamo, da nam bo 
Bog odpustil naše prestopke, moramo odpustiti tistim, ki 
so nam prizadeli zlo.
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A odpuščanje ima širši pomen, kakor si mnogi predsta-
vljajo. Ko nam Bog pravi, da »obilno odpušča,« nam hkrati 
pravi, da ta obljuba presega vse, kar si lahko predstavljamo: 
»Moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, 
govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako 
visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad 
vašimi mislimi.« (Iz 55,7-9) Božje odpuščanje ni zgolj sodno 
dejanje, s katerim nas osvobodi obsodbe. To ni le odpušča-
nje zaradi greha, ampak osvoboditev od greha. Je izraz od-
rešilne ljubezni, ki spreminja srce. David je jasno razumel 
odpuščanje, ko je molil: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari, sta-
novitnega duha obnovi v moji notranjosti. Kakor je vzhod 
oddaljen od zahoda, oddaljuje od nas naša hudodelstva.« (Ps 
51,12; 103,12)

Bog je v Kristusu dal sebe za naše grehe. Pretrpel je 
okrutno smrt na križu. Pravični je namesto nas nosil breme 
krivde, da bi nam lahko razkril svojo ljubezen in nas prite-
gnil k sebi. Pravi nam: »Bodite drug do drugega dobrosrč-
ni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi 
vam Bog milostno odpustil v Kristusu.« (Ef 4,32) Dovolite 
Kristusu – božanskemu življenju – prebivati v vas in po vas 
razodeti nebeško ljubezen, ki bo obupanemu vlila upanje in 
grešnemu srcu prinesla nebeški mir. Božji pogoj je, da smo 
zaradi njegove milosti tudi mi usmiljeni do drugih.

Da bi lahko prejeli in dali Božjo ljubezen, jo moramo po-
znati in verjeti vanjo. (1 Jn 4,16) Satan dela vse, kar lahko, 
da ne bi opazili te ljubezni. Poskusil nas bo prepričati, da 
so naši prestopki tako veliki, da Gospod ne bo priznal naših 
molitev ter nas ne bo blagoslovil in rešil. Sami po sebi smo 
šibki in nimamo ničesar, kar bi nas priporočilo Bogu. Satan 
nam pravi, da nima smisla in da ne moremo odpraviti po-
manjkljivosti svojega značaja. Ko poskušamo priti k Bogu, 
sovražnik šepeta: »Nič ne pomaga, da moliš. Mar nisi sto-
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ril zla? Ali nisi grešil zoper Boga in prestopil svoje vesti?« 
Toda sovražniku lahko povemo, da nas Jezusova kri »očišču-
je vsakega greha«. (1 Jn 1,7) Ko čutimo, da smo grešili in ne 
moremo moliti, je pravi čas za molitev. Morda smo osra-
močeni in globoko ponižani, a kljub temu moramo moliti 
in verjeti. »Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega 
sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel na svet, da bi rešil gre-
šnike, med temi pa sem prvi jaz.« (1 Tim 1,15) Odpuščanje 
in sprava z Bogom nista nagradi za naša dejanja. Ne dobimo 
ju zaradi zaslug grešnih ljudi, temveč kot dar, ki temelji na 
brezmadežni Kristusovi pravičnosti.

Ne poskušajmo zmanjšati svoje krivde z opravičevanjem 
greha. Sprejeti moramo Božjo oceno greha, kar pa ni lahko. 
Le Golgota lahko pokaže strašno razsežnost greha. Če bi 
morali greh nositi sami, bi nas naša krivda zdrobila. Toda 
Brezgrešni je prevzel naše mesto. Čeprav ni bil ničesar kriv, 
je nosil naš greh. »Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih 
bo Bog odpustil in nas očistil vse krivičnosti.« (1 Jn 1,9) 
Čudovita resnica! Bog je zvest svojemu zakonu in vendar 
opravičuje tiste, ki verujejo v Jezusa. »Kdo je Bog kakor ti, 
ki odpuščaš krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku svoje 
dediščine? Ne drži na veke svoje jeze, kajti ugaja mu dobro-
hotnost.« (Mih 7,18)
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»Ne vpelji nas v skušnjavo, 
temveč reši nas hudega.« 

(Mt 6,13)

Skušnjava je napeljevanje h grehu. Ne prihaja od Boga, 
ampak od Satana in zla, ki je v našem srcu. »Boga ... zlo ne 
more skušati in sam ne skuša nikogar.« (Jak 1,13)

Satan si prizadeva, da bi podlegli skušnjavi, da bi ljudje 
in angeli videli zlo v našem značaju. Tako si nas lahko lasti. 
V simbolični Zaharijevi prerokbi opazujemo Satana, ki stoji 
desno od Gospodovega angela. Obtožuje velikega duhovni-
ka Jozueta, ki je oblečen v umazana oblačila. Upira se temu, 
kar hoče angel narediti zanj. Prizor predstavlja Satanovo 
držo do vsakega človeka, ki ga želi Kristus pritegniti k sebi. 
Sovražnik nas zapelje v greh, potem pa nas obtožuje pred 
nebesi kot nevredne Božje ljubezni. »Gospod pa je rekel Sa-
tanu: ›Gospod naj te ukori, o Satan, naj te ukori Gospod, ki 
je izvolil Jeruzalem. Mar ni to ogorek, ki so ga potegnili iz 
ognja?‹« Jozuetu pa je rekel: »Glej, odpravil sem s tebe tvojo 
krivdo in te oblečem v praznična oblačila.« (Zah 3,1-4)

Bog si zaradi svoje velike ljubezni prizadeva razviti v 
nas dragocene čednosti svojega Duha. Dovoli, da se sreču-
jemo z ovirami, s preganjanjem in težavami, ne kot s pre-
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kletstvom, temveč z največjim življenjskim blagoslovom. 
Vsaka skušnjava, ki se ji upremo, in vsaka preizkušnja, ki 
jo pogumno prenašamo, nam dajeta novo izkušnjo in iz-
grajujeta naš značaj. Človek, ki se po božanski moči upre 
skušnjavi, razodeva svetu in vesolju učinkovitost Kristu-
sove milosti.

Toda čeprav nas preizkušnje ne smejo prizadeti kot kaj 
nepričakovanega, moramo moliti, da Bog ne bo dovolil, da 
bi se znašli v položaju, ko bi nas želje našega hudobnega 
srca odpeljale proč. Ko molimo, kakor nas je naučil Jezus, se 
izročamo Božjemu vodstvu in ga prosimo, naj nas pelje po 
varnih stezah. Če molimo iskreno, ne bomo hodili po svojih 
poteh. Počakali bomo, da nas povede njegova roka. Slišali 
bomo glas, ki pravi: »To je pot, po njej hodite!« (Iz 30,21)

Ni varno premišljevati o prednostih, ki bi jih imeli, če 
bi popustili Satanovim predlogom. Greh je izguba časti in 
nesreča za vsakega človeka, ki mu popusti. Greh slepi in 
zapeljuje, zato se nam zdi vabljiv. Če gremo na Satanovo 
področje, nimamo zagotovila o zaščiti pred grehom. Kolikor 
je v naši moči, moramo zapreti vse poti, po katerih lahko 
skušnjavec pride do nas.

Molitev: »Ne vpelji nas v skušnjavo,« je obljuba. Če se 
predamo Bogu, za nas velja obljuba, da Bog »ne bo dopustil, 
da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizku-
šnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati«. 
(1 Kor 10,13)

Edina zaščita pred zlom je, da Kristus prebiva v našem 
srcu po veri v njegovo pravičnost. Greh ima moč nad nami 
zaradi naše sebičnosti. Ko opazujemo veliko Božjo ljubezen, 
spoznamo, kako grd in odvraten je greh. Zaželimo si, da ne 
bi bil več prisoten v nas. Ko Sveti Duh poveličuje Kristusa, 
se naše srce zmehča in podredi, skušnjava izgubi moč, Kri-
stusova milost pa spreminja naš značaj.
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Kristus ne bo nikoli obrnil hrbta človeku, za katerega je 
umrl. Človek ga lahko zapusti in podleže preizkušnji, toda 
Kristus se ne bo nikoli obrnil proč od tistih, ki jih je odkupil 
s svojim življenjem. Če bi lahko videli duhovne reči, bi vi-
deli ljudi, ki se šibijo pod bremenom žalosti kakor voz pod 
težo snopov. Ti ljudje so zaradi malodušnosti le korak od 
smrti. Videli bi, da angeli hitijo na pomoč skušanim, ki so 
na robu prepada. Nebeški angeli zadržujejo hudobne vojske 
in obkoljene ljudi vodijo k trdnemu temelju. Boj, ki divja 
med tema dvema vojskama, je enako resničen kakor spopa-
di med vojskami na svetu. Vendar pa je od izida duhovnega 
boja odvisna večna prihodnost. 

Besede, namenjene Petru, se nanašajo tudi na nas: »Sa-
tan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa 
sem molil zate, da ne opeša tvoja vera.« (Lk 23,31.32) Hvala 
Bogu, da nismo prepuščeni samim sebi. Tisti, ki je »svet 
tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno ži-
vljenje« (Jn 3,16), nas ne bo zapustil v boju z Božjim in člo-
vekovim sovražnikom. »Glejte,« pravi, »dal sem vam oblast 
stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo 
moč. In nič vam ne bo škodovalo.« (Lk 10,19)

Vzdržujte stik s Kristusom. Njegova čvrsta roka vas ne 
bo nikoli izpustila. Vedite, da nas Bog ljubi. Verjemite v to 
ljubezen, ki je nepremagljiva trdnjava za vse Satanove pre-
vare in napade. »Gospodovo ime je utrjen stolp, pravični se 
zateka vanj in je na varnem.« (Prg 28,10) 
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120 »Tvoje je kraljestvo, oblast in slava.« 

(Mt 6,13)

Tako kot prva je tudi zadnja poved Očenaša usmerjena 
na našega Očeta, ki je nad vsako močjo, oblastjo in ime-
nom. Zveličar je prihodnost svojih učencev videl drugače, 
kakor so o njej sanjali sami. Ni jih videl v soju posvetnega 
napredka in časti, temveč v nevihtah človeškega sovraštva 
in satanske jeze. Med državnimi spori in uničenjem naroda 
bodo noge učencev stopale po poti, polni nevarnosti. Nji-
hovo srce bo pogosto mučil strah. Videli bodo razdejanje 
Jeruzalema in rušenje templja ter doživeli konec tempelj-
ske službe. Pred njihovimi očmi bo Izrael podobno kakor 
ladijske razbitine na pustih obalah razkropljen v vse deže-
le. Jezus je povedal: »Slišali pa boste o vojnah in govorice 
o vojnah. … Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in 
kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na ra-
znih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin.« (Mt 
24,6-8) Kristusovim sledilcem pa se ni bilo treba bati, da je 
njihovo upanje zaman in da je Bog pozabil na ta svet. Moč 
in slava pripadata njemu, ki svoje namere neustavljivo vodi 
do izpolnitve. Kristus je z molitvijo za njihove vsakodnevne 
potrebe pozornost učencev usmeril h Gospodu, ki je nad 
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sleherno močjo in oblastjo zla. Njegovo kraljestvo vlada 
vsem, On pa je njihov Oče in večni Prijatelj.

Razdejanje Jeruzalema je bilo simbol končnega uničenja, 
ki bo doletelo svet. Prerokbe, ki so se delno izpolnile v uni-
čenju Jeruzalema, se bolj neposredno nanašajo na poslednje 
dni. Stojimo na pragu velikih in slovesnih dogodkov. Pred 
nami je stiska, kakršne svet še ni doživel. Zagotovilo, da 
Božje kraljestvo vlada vsem, nam je prijetno, kakor je bilo 
prvim učencem. Razvoj bližajočih dogodkov je v Stvarniko-
vih rokah. Nebeško Veličanstvo vodi svojo cerkev in usodo 
narodov. Božanski Učitelj govori vsakomur, ki sodeluje v 
uresničevanju Božjih načrtov, kakor je dejal Kiru: »Opasal 
sem te, ne da bi me poznal.« (Iz 45,5)

V videnju, ki ga je imel prerok Ezekiel, je bila pod perut-
mi keruba roka. To Božje služabnike uči, da jim božanska 
moč zagotavlja uspeh. Tisti, ki jih Bog uporablja za poslan-
ce, naj ne mislijo, da je Božje delo odvisno od njih. Omejena 
bitja nimajo te odgovornosti. Bog, ki ne dremlje in vedno 
dela, da bi uresničil svoje načrte, še naprej opravlja svoje 
delo. Preprečil bo namere hudobnih ljudi in zmedel nasvete 
tistih, ki snujejo zlo njegovemu ljudstvu. Kralj in Gospod 
nad vojskami sedi med kerubi ter sredi spopadov in rohne-
nja narodov svojim otrokom daje mir. Vladar nebes je naš 
Rešitelj. Tehta vsako preizkušnjo in pazi na ogenj v peči, ki 
mora preizkusiti vsakega človeka. Ko bodo kraljevske utrd-
be premagane in ko bodo puščice jeze prebile srce njegovih 
sovražnikov, bo njegovo ljudstvo varno v njegovih rokah. 

»Tvoji, o Gospod, so veličina, moč, čast, sijaj in veliča-
stvo. Tvoje je namreč vse, kar je v nebesih in na zemlji. ... V 
tvoji roki sta moč in oblast in v tvoji roki je, da narediš vse 
veliko in močno.« (1 Krn 29,11.12) 
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»Ne sodite, da ne boste sojeni!« 

(Mt 7,1)

Prizadevanje, da si zaslužimo zveličanje z lastnimi deli, 
neizogibno vodi v kopičenje človeških zahtev, za katere me-
nimo, da nas bodo zaščitile pred grehom. Ko vidimo, da nam 
izpolnjevanje zakona ne uspeva, iznajdemo svoja pravila in 
določbe, s katerimi se silimo k poslušnosti. Vse to obrača 
naše misli od Boga nase. Njegova ljubezen v srcu odmre, z 
njo pa izgine tudi ljubezen do bližnjih. Zagovorniki sistema 
človeških zahtev obsojajo vse, ki ne dosegajo predpisanih 
človeških standardov. Vzdušje sebične in ozkosrčne kritike 
duši plemenitost in velikodušnost. Ljudje postanejo vase 
usmerjeni sodniki in malenkostni vohuni.

Farizeji so bili takšni ljudje. Od bogoslužja so odšli, ne da 
bi se ponižali zaradi svoje šibkosti in ne da bi bili hvaležni 
za velike prednosti, ki jim jih je dal Bog. Odhajali so pol-
ni duhovne ošabnosti in z mislijo: »Jaz, moja čustva, moje 
znanje in moji načini.« Osebni dosežki so postali merilo, po 
katerem so sodili druge. Oblečeni v svoje dostojanstvo so se 
postavili na sodni stol, da bi kritizirali in obsojali.

Navadni ljudje so se povečini navzeli tega duha ter vdrli 
na področje vesti in obsojanja drug drugega v tistem, kar 
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zadeva le človeka in Boga. Jezus je zaradi tega rekel: »Ne 
sodite, da ne boste sojeni.« (Mt 7,1) Z drugimi besedami: 
Ne postavljajte sebe za merilo. Vaše mnenje, vaš pogled na 
dolžnost in vaša razlaga Svetega pisma naj ne bo merilo za 
druge. Ne obsojajte jih, če ne dosegajo vašega ideala. Ne 
kritizirajte drugih zaradi domnev o njihovih spodbudah in 
jim ne sodite. »Ne sodite torej pred časom, preden pride 
Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je skrito v temi, in razkril 
namene src.« (1 Kor 4,5) Ne moremo videti v srce. Ker smo 
sami grešni, nismo usposobljeni za vlogo sodnika drugim. 
Omejeni ljudje lahko sodijo le na temelju tega, kar se vidi. 
Odločitev glede primera vsakega človeka je izročena le ti-
stemu, ki pozna skrivnostne vzgibe srca ter ravna nežno in 
sočutno.

»Zato si neopravičljiv, o človek, ki sodiš, kdorkoli že si. 
Kajti s tem, ko sodiš drugega, obsojaš sam sebe; saj ti, ki 
sodiš, delaš isto.« (Rim 2,1) Tisti, ki obsojajo in kritizirajo 
druge, razglašajo svojo krivdo, ker počnejo enako. Z obso-
janjem drugih izrekajo obsodbo sebi. Bog pravi, da je ta sa-
moobsodba pravična, in jo sprejme.

Nerodne te noge, ki v blatu še vedno stojijo,
po rožicah hodijo nežnih vse dni in noči.
Te trde, čeprav dobrohotne roke drobijo

krhka čustva najbližjih ljudi.
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125»Kaj vendar gledaš iver 
v očesu svojega brata?« 

(Mt 7,3)

Niti stavek: »Ti, ki sodiš, delaš isto,« ne izraža razsežno-
sti greha človeka, ki si upa kritizirati in obsojati brata. Jezus 
je povedal: »Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, 
bruna v svojem očesu pa ne opaziš?« (Mt 7,3)

Te Jezusove besede opisujejo tistega, ki hitro opazi po-
manjkljivosti pri drugih. Ko misli, da je odkril napako v či-
gavem značaju ali življenju, jo pretirano goreče izpostavlja. 
Toda Jezus pravi, da je značajska poteza, ki se je razvila ob 
takšnem nekrščanskem početju, v primerjavi z izpostavlje-
no napako kakor bruno ob iveri. Pomanjkanje strpnosti in 
ljubezni takšno osebo pripravi, da iz muhe naredi slona. 
Ljudje, ki ob popolni izročitvi Kristusu nikoli niso izkusi-
li skrušenosti, ne morejo širiti vpliva Zveličarjeve blažil-
ne ljubezni. Napačno predstavljajo blag in prijazen duh 
evangelija ter zadajajo rane dragocenim ljudem, za katere 
je Kristus umrl. Zveličar pravi, da je tisti, ki se vdaja preti-
rani kritičnosti, kriv večjega greha kakor oseba, ki jo obsoja. 
Sam namreč počne enako in temu dodaja še samoljubnost 
in obsojanje.
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Kristus je edino pravo merilo značaja. Kdor postavlja 
sebe za merilo drugim, se postavlja na Kristusov prostor. 
Ker je Oče »dal vso sodbo Sinu« (Jn 5,22), pa tisti, ki si upa 
soditi spodbude drugih, jemlje pravice Božjemu Sinu. Sa-
mopostavljeni sodniki in kritiki stopajo na antikristovo 
stran. Antikrist se bo »uprl in se povzdignil nad vse, kar 
se imenuje Bog ali uživa Božje čaščenje, tako da se bo celo 
usedel v Božje svetišče in se razkazoval, da je Bog«. (2 Tes 
2,4)

Greh, ki vodi do najbolj žalostnih posledic, je hladen fa-
rizejski duh očitanja in zamere. Ko v verski izkušnji ni lju-
bezni, ni niti Jezusa. Manjka ji žar njegove prisotnosti. Tega 
pomanjkanja ne more nadomestiti nobena naporna dejav-
nost gorečnosti brez Kristusa. Lahko z občudovanja vredno 
ostrino odkrivamo napake drugih, vendar Jezus vsakemu, ki 
to počne, pravi: »Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega 
očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver iz očesa 
svojega brata.« (Mt 7,5) Kdor je česa kriv, prvi opazi napake. 
Z obsojanjem drugih poskuša skriti ali opravičiti zlo v svo-
jem srcu. Po grehu je človek spoznal zlo. Kakor hitro sta se 
prva človeka pregrešila, sta začela obtoževati drug drugega. 
Človeška narava ni zmožna ravnati drugače, če ji ne vlada 
Kristusova milost.

Ko se prepustimo obsojanju, nismo zadovoljni le s tem, 
da pri bližnjem izpostavimo domnevne napake. Če ga z blaž-
jimi sredstvi ne pripravimo do tega, da naredi, kar meni-
mo, da mora, se zatečemo k prisili. Do skrajnih meja svojih 
zmožnosti bomo silili ljudi, da se pokorijo našim zamislim 
o pravičnosti. To so počeli Judje v Jezusovem času. Vse od 
takrat je to delala tudi cerkev, kadar koli je izgubila Kristu-
sovo blagost. V okoliščinah, ko ni imela moči ljubezni, je 
uporabila močno roko države, da bi izsilila svoje dogme in 
uveljavila svoje odloke. To je skrivnost vseh verskih zako-
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nov, ki so prišli v veljavo, in skrivnost vseh preganjanj od 
Abelovih dni do danes.

Kristus ne upravlja z ljudmi na silo, temveč jih le prite-
guje k sebi. Edina sila, ki jo uporablja, je moč ljubezni. Ko 
cerkev začne iskati podporo posvetne oblasti, dokazuje, da 
nima Kristusove moči – moči božanske ljubezni.

Težava je v posameznem verniku cerkve. Tukaj je potreb-
no začeti zdraviti. Jezus vabi tožnika, naj najprej odstrani 
bruno iz svojega očesa, se odpove duhu obsojanja ter prizna 
in opusti lastni greh, preden začne popravljati druge. »Ni 
dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega 
drevesa, ki bi rodilo dober sad.« (Lk 6,43) Popuščanje duhu 
obsojanja obrodi slab sad, ki kaže, da je tudi drevo slabo. 
Naše samopravično prizadevanje ni koristno za rast. To, kar 
v resnici potrebujemo, je sprememba srca. Ta izkušnja nas 
bo usposobila za popravljanje napak drugih. »Iz preobilja 
srca namreč govorijo usta.« (Mt 12,34)

Kadar poskušamo človeku v stiski dati nasvet ali ga po-
svariti, bodo imele naše besede samo takšen vpliv za dobro, 
ki smo ga pridobili iz svojih izkušenj. Preden lahko delamo 
dobro, moramo biti dobri. Ne moremo zahtevati spremem-
be pri drugih, če naše srce prej ni bilo ponižano, oplemeni-
teno in po Kristusovi milosti napolnjeno z ljubeznijo. Ko se 
v nas zgodi ta sprememba, nam bo naravno živeti v blago-
slov drugim, kakor je naravno, da grm vrtnice razvija svoje 
dišeče cvetove ali trta svoje modre grozde.

Če v nas živi Kristus, »upanje slave« (Kol 1,27), ne bomo 
opazovali drugih, da bi izpostavili njihove napake. Namesto 
da bi si prizadevali obtožiti in obsoditi, bo naš cilj poma-
gati, blagosloviti in rešiti. Pri ravnanju z grešniki, potre-
bujemo naslednje opozorilo: »Pri tem pazi nase, da ne boš 
tudi sam padel v skušnjavo.« (Gal 6,1) Spomnimo se, da smo 
mnogokrat tudi sami grešili in da se je bilo zelo težko vrniti 
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na pravo pot. Ne potiskajmo svojih bratov v še večjo temo, 
temveč jim s srcem polnim sočutja povejmo, v kakšni ne-
varnosti so.

Kdor pogosto razmišlja o golgotskem križu in se zaveda, 
da so Kristusa tja pripeljali njegovi grehi, ne bo nikoli po-
skušal svoje krivde primerjati s krivdo drugih. Ne bo sedel 
na sodniški stol, da bi obtoževal druge. Tisti, ki hodijo v 
senci golgotskega križa, ne bodo kazali duha obsojanja in 
samopoviševanja.

Šele ko smo pripravljeni žrtvovati svoje dostojanstvo in 
dati življenje, da bi rešili tavajočega brata, smo odstranili 
bruno iz svojega očesa in lahko pomagamo bratu. Šele tedaj 
mu lahko pristopimo in se dotaknemo njegovega srca. Ob-
sodba in graja še nikogar nista odvrnili od napačnih stališč. 
Sta pa mnoge odgnali od Kristusa in zakrknili njihovo srce, 
da se jih več ne da prepričati. Nežen duh in blago ravnanje 
lahko rešita prestopnika in pokrijeta množico grehov. Ko 
bodo ljudje, s katerimi pridemo v stik, v našem značaju vi-
deli Kristusa, bodo začutili spreminjajočo moč. Naj se Kri-
stus vsakodnevno razodeva v nas. Tako bo lahko po nas raz-
odel ustvarjalno moč svoje besede in širil nežen, prepričljiv, 
vendar mogočen vpliv, ki je zmožen obnoviti naše bližnje, 
da bodo podobni našemu čudovitemu Bogu.
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»Svetega ne dajajte psom.« 

(Mt 7,6)

Tukaj Jezus govori o ljudeh, ki nimajo nobene želje, da bi 
prenehali grešiti. S popuščanjem pokvarjeni in zli naravi so 
se tako ponižali, da se ne želijo ločiti od hudega. Kristusovi 
služabniki ne smejo dovoliti, da jih ovirajo tisti, ki evangelij 
prezirajo in zasmehujejo. 

Zveličar ni nikoli šel mimo človeka, naj je bil še tako 
globoko v grehu, če je bil pripravljen sprejeti dragocene 
nebeške resnice. Cestninarjem in prostitutkam so bile nje-
gove besede začetek novega življenja. Marija Magdalena, 
iz katere je izgnal sedem demonov, je najdlje ostala ob Zve-
ličarjevem grobu in bila prva, ki jo je pozdravil, ko je vstal 
od mrtvih. Savel iz Tarsa, eden najodločnejših sovražnikov 
evangelija, je postal vdan Kristusov služabnik Pavel. Pod vi-
dezom sovraštva in prezira, celo pod zločini in nizkotnostjo, 
je lahko skrit človek, ki ga bo Kristusova milost rešila in se 
bo v Odkupiteljevi kroni svetil kot dragulj.
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»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! 
Trkajte in se vam bo odprlo!« 

(Mt 7,7)

Da Gospod ne bi pustil nobene priložnosti za nevero in 
napačno razumevanje ali razlago svojih besed, je trikrat po-
novil obljubo. Jezus hrepeni po tem, da bi človek, ki išče 
vsemogočnega Boga, verjel vanj. Zato dodaja: »Kajti vsak, 
kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu 
bo odprlo.« (Mt 7,8)

Gospod ne navaja nobenega pogoja, razen da smo lačni 
njegovega usmiljenja, si želimo njegovega nasveta in hre-
penimo po njegovi ljubezni. »Prosite.« Prošnja razkriva, da 
se zavedamo svoje potrebe. Če prosimo z vero, bomo pre-
jeli. Gospod je dal svojo besedo in nas ne bo razočaral. Če 
predenj prihajamo z iskreno ponižnostjo, ni razloga, da bi 
mislili, da smo prevzetni, ko prosimo za tisto, kar je Gospod 
obljubil. Ko prosimo za blagoslov, ki ga potrebujemo, da bi 
lahko izpopolnili značaj do podobnosti Kristusovemu, nam 
Gospod zagotavlja, da je takšna prošnja v skladnosti z oblju-
bo, ki se bo uresničila. Dejstvo, da čutimo in vemo, da smo 
grešniki, je zadosten razlog, da prosimo za njegovo usmi-
ljenje in sočutje. Ni potrebno, da bi bili sveti, ko prihajamo 
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k Bogu, vendar pa si moramo želeti, da nas očisti greha in 
opere zla. Naša velika potreba in skrajna nebogljenost sta 
dokaz, da smemo prositi kadar koli, saj nam je nujno potreb-
na odrešujoča Zveličarjeva moč. 

»Iščite.« Poleg Božjih blagoslovov si moramo želeti tudi 
Njega. »Spravi se vendar z njim in se pomiri.« (Job 22,21) 
Iščite in boste našli. Bog nas išče. Naša želja po njem ni nič 
drugega kakor delovanje Duha. Prepustimo se tej privlačni 
sili. Kristus se poteguje za skušane, prestopnike in neverne 
ter si prizadeva z njimi vzpostaviti prijateljski odnos. »Če ga 
boš iskal, ga boš našel.« (1 Krn 28,9)

»Trkajte.« K Bogu prihajamo zaradi posebnega povabila 
in On čaka, da bi nas v svoji sprejemni dvorani pozdravil 
z dobrodošlico. Prva Jezusova učenca nista bila zadovoljna 
s kratkim pogovorom. Rekla sta: »›Rabi, ... kje stanuješ?‹ ... 
Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti 
dan.« (Jn 1,38.39) Tudi mi lahko doživimo najbližji stik in 
prijateljstvo z Bogom. »Kdor stanuje v zavetju Najvišjega, 
bo počival v senci Vsemogočnega.« (Ps 91,1 chr) Tisti, ki 
želijo Božji blagoslov, naj trkajo in z gotovostjo čakajo pred 
vrati milosti. Rečejo naj: »Ti, Gospod, si povedal: ›Vsak, kdor 
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo 
odprlo.‹«

Jezus je gledal na ljudi, ki so se zbrali, da bi poslušali nje-
govo besedo. Iskreno si je želel, da bi velika množica cenila 
Božjo milost in prijaznost. Kako zelo je Bog pripravljen za-
dovoljiti njihove potrebe, je ponazoril s primerom lačnega 
otroka, ki prosi svojega starša za kruh: »Kdo med vami bo 
dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha?« (Mt 7,9) 
Jezus izpostavlja nežno in naravno naklonjenost staršev do 
svojih otrok in pravi: »Če torej vi, ki ste hudobni, znate svo-
jim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je 
v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.« (Mt 7,11) Ljubeči 
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oče se ne bo obrnil proč od svojega lačnega sina, ki prosi 
za kruh. Ali bi starš zavajal svojega otroka, mu dal lažno 
upanje in ga na koncu razočaral? Ali bi mu obljubil dobro, 
hranljivo jed in mu nato dal kamen? Prepričanje, da nebeški 
Oče ne odgovarja na klice svojih otrok, sramoti Boga.

Če torej vi, ki ste človeški in hudobni, »znate dajati svojim 
otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svete-
ga Duha tistim, ki ga prosijo«. (Lk 11,13) Božji predstavnik, 
Sveti Duh, je večji od vseh darov. Vse dobro je zajeto v njem. 
Sam Stvarnik nam ne more dati ničesar večjega in boljšega. 
Kadar prosimo Gospoda, da se nas usmili v stiski in nas vodi 
po svojem Svetem Duhu, ne bo nikoli zavrnil naše molitve. 
Možno je, da kdaj celo starši obrnejo hrbet lačnemu otroku, 
toda Bog ne bo nikoli zavrgel klica potrebnega in hrepene-
čega srca. S kakšno čudovito nežnostjo je opisal svojo lju-
bezen! Sporočilo Očetovega srca tistim, ki v temačnih dneh 
čutijo, da se Bog ne zmeni zanje, se glasi: »Hči sionska pa 
pravi: ›Zapustil me je Gospod, Gospod je name pozabil.‹ Mar 
pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega 
telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na 
obe dlani sem te napisal.« (Iz 49,14-16)

Vsaka obljuba v Božji besedi je lahko predmet naših mo-
litev in nam pomeni zagotovilo Jahvejeve besede z zaob-
ljubo. Naša prednost je, da v Jezusovem imenu prosimo za 
kateri koli duhovni blagoslov, ki ga potrebujemo. Gospodu 
lahko z otroško preprostostjo povemo, kaj nam manjka. Lah-
ko mu povemo za svoje posvetne zadeve in ga prosimo za 
kruh in obleko, prav tako kakor ga prosimo za kruh življenja 
in oblačilo Kristusove pravičnosti. Naš nebeški Oče ve, da 
vse to potrebujemo, in vendar nas vabi, da ga prosimo. Po 
Jezusovem imenu prejemamo vse dobro. Bog bo počastil 
Jezusovo ime in poskrbel za naše potrebe iz bogastva svoje 
radodarnosti.
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Ne pozabimo, da priti k Bogu kot očetu pomeni priznati, 
da smo v tem odnosu otroci. To ne pomeni le, da zaupamo 
v njegovo dobroto, temveč da se v vsem podrejamo njegovi 
volji, ker vemo, da se njegova ljubezen ne spreminja. Posve-
čamo se delu zanj. Jezus je tistim, ki jih je povabil, naj naj-
prej iščejo Boga in njegovo pravičnost, dal obljubo: »Prosite 
in boste prejeli.« (Jn 16,24)

Božjim otrokom so na voljo darovi tistega, ki ima vso 
oblast v nebesih in na zemlji. Ti darovi so tako dragoceni, 
da jih dobimo po dragoceni žrtvi Odkupiteljeve krvi. Daro-
ve, ki zadovoljijo najgloblje težnje srca in ki so trajni kakor 
večnost, bodo prejeli in uživali vsi, ki k Bogu pristopajo kot 
majhni otroci. Sklicujmo se na Božje obljube in prosimo 
zanje, pa bomo doživeli popolno veselje.
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»Tako torej vse, 
kar hočete, da bi ljudje storili vam, 

tudi vi storite njim!« 

(Mt 7,12)

K zagotovilu Božje ljubezni do nas je Jezus dodal še med-
sebojno ljubezen. S tem je ustvaril vseobsegajoče načelo, ki 
se nanaša na vse človeške odnose.

Jude je zanimalo, kaj bodo dobili. V središču njihovih 
skrbi je bilo tisto, za kar so verjeli, da jim pripada: moč, 
spoštovanje in usluge. Toda Kristus uči, naj ne skrbimo za 
to, koliko bomo prejeli, temveč koliko lahko damo. Merilo 
naših obveznosti do drugih je tisto, kar imamo za njihovo 
obveznost do nas.

V svojih odnosih z drugimi se postavimo v njihov polo-
žaj. Sočustvujmo z njimi, z njihovimi težavami, razočaranji, 
radostmi in žalostjo. Poistovetimo se z njimi in potem nare-
dimo zanje tisto, kar bi si želeli, da oni storijo nam, če bi bili 
na njihovem mestu. To je pravilo poštenosti in z drugimi 
besedami izražen zakon, ki pravi: »Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe.« (Mt 22,39) To nebeško načelo, ki ga 
najdemo tudi v preroških naukih, bodo sprejeli vsi, ki se 
pripravljajo na sveto družbo nebes.
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Zlato pravilo je načelo prave vljudnosti, ki je najresnič-
neje izražena v Jezusovem življenju in značaju. Kako je v 
Zveličarjevem vsakdanu žarela nežnost in blestela lepota! 
Kako sladka je bila njegova navzočnost! Isti duh se bo raz-
vil v njegovih otrocih. Tiste, v katerih prebiva Kristus, bo 
obdajalo božansko ozračje. Njihova čista bela oblačila bodo 
dišala po Gospodovem vrtu. Njihov obraz bo odseval njego-
vo svetlobo ter osvetljeval stezo utrujenim in spotikajočim 
nogam.

Vsak, ki razume ideal popolnega značaja, bo odseval Kri-
stusovo sočutje in blagost. Usmiljenje mehča srce, pleme-
niti in prečiščuje čustva ter daje nebeško tankočutnost in 
občutek za to, kar je primerno.

Zlato pravilo pa ima še globlji pomen. Naloga oskrbni-
kov mnogotere Božje milosti je dati ljudem, ki so v temi in 
brez spoznanja, tisto, kar bi si želeli dobiti, če bi bili v njiho-
vi koži. Apostol Pavel je povedal: »Dolžnik sem, tako Grkom 
kakor barbarom, tako modrim kakor neumnim.« (Rim 1,14) 
Več kot vemo o Božji ljubezni in več kot smo prejeli bogatih 
darov njegove milosti, več teh darov smo dolžni dati neve-
dnim in ponižanim ljudem. 

Tako je tudi z blagoslovi in darovi v tem življenju. Koli-
kor več imamo v primerjavi z ljudmi v okolici, v toliko večji 
meri smo dolžni dajati tistim v manj ugodnih razmerah. 
Če smo premožni in živimo udobno življenje, je naša najre-
snejša obveznost skrbeti za trpeče bolnike, vdove in sirote, 
kakor bi želeli, da oni skrbijo za nas, če bi bile okoliščine 
obrnjene.

Zlato pravilo usmerja na resnico, ki je podana na drugem 
mestu pridige na gori, namreč »s kakršno mero ... merite, s 
takšno se vam bo odmerilo.« (Mt 7,2) Kar delamo drugim, 
naj bo to dobro ali hudo, nas bo zagotovo doletelo kot bla-
goslov ali prekletstvo. Kar koli damo, bomo dobili nazaj. 
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Pozemski blagoslovi, ki jih dajemo, se nam lahko, in pogo-
sto se, vrnejo. Kar smo dali, se nam v času potrebe pogosto 
povrne štirikratno v denarni enoti nebeškega kraljestva. Po-
leg tega pa so vsi darovi poplačani že v tem življenju z večjo 
mero Božje ljubezni, ki je vrhunec vse nebeške slave in ne-
beški zaklad. Tudi zlo se povrne. Kdor koli obsoja druge in 
jim jemlje voljo, se bo v življenju znašel na točki, na kateri 
so bili drugi zaradi njega. Občutil bo, kar so občutili oni, ko 
so trpeli zaradi pomanjkanja njegovega sočutja in skrbi.

To je zapovedala Božja ljubezen do nas. Vodi nas tako, da 
se nam zagnusi naše trdo srce in ga odpremo Jezusu. Na ta 
način iz hudega pride dobro in kar se je zdelo prekletstvo, 
postane blagoslov.

Merilo, ki ga postavlja zlato pravilo, je pravi krščanski 
standard. Vse, kar je manj, je prevara. Vera, ki pripravi ljudi, 
da pripisujejo majhno ceno človeškim bitjem, ki jih je Kri-
stus ocenil tako visoko, da je zanje dal sebe, vera, zaradi ka-
tere postajamo neobčutljivi za človeške potrebe, trpljenje ali 
pravice, je lažna vera. Če žalimo prošnje ubogih, trpečih in 
grešnikov, dokazujemo, da smo Kristusovi izdajalci. Krščan-
stvo ima v svetu tako majhno moč zaradi tega, ker ljudje 
prevzamejo Kristusovo ime, z življenjem pa zanikajo njegov 
značaj. Gospodovo ime se sramoti s takšnim početjem.

O apostolski cerkvi v tistih svetlih dneh, ko jih je razsve-
tljevala slava vstalega Kristusa, beremo, da »nihče ni trdil, 
da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. 
Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. Apostoli so z veliko 
močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost 
je bila nad vsemi. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno 
zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano 
z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje 
so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, 
ki so našli odrešenje.« (Apd 4,32.34.33; 2,46.47)
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Na nebu in zemlji ni nobene resnice, ki bi bila razodeta 
mogočneje, kakor je ta, ki se kaže v usmiljenih delih, nare-
jenih ljudem, ki so potrebni našega sočutja in pomoči. To 
je Jezusova resnica. Ko bodo izpovedovalci Kristusovega 
imena udejanjali načela zlatega pravila, bo ista moč, ki je 
spremljala evangelij v apostolskih časih, navzoča tudi med 
nami. 
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138 »Kako ozka so vrata 
in kako tesna je pot, ki vodi v življenje.« 

(Mt 7,14)

V Kristusovih dneh so ljudje v Palestini živeli v obzida-
nih mestih, večinoma zgrajenih v hribih ali gorah. Do me-
stnih vrat, ki so jih zapirali ob sončnem zahodu, so vodile 
strme, skalnate poti. Popotnik, ki se je vračal domov, je po-
gosto moral hiteti po težavni poti, če je želel priti do vrat 
pred nočjo. Potepuhe so pustili zunaj.

Jezus je ozko pot, ki je vodila do doma in počitka, upora-
bil kot prepričljivo ponazoritev krščanskega življenja. Dejal 
je: »Pot, ki sem jo postavil pred vas, je ozka. Težko je stopiti 
skozi vrata, saj zlato pravilo izključuje vse ponosne in se-
bične ljudi. Obstaja sicer širša cesta, a se konča z uničenjem. 
Če boste hodili po duhovni poti, se boste morali neprestano 
vzpenjati, ker pelje navzgor. Družbo vam bo delalo samo 
nekaj ljudi, saj si bo večina izbrala pot, ki vodi navzdol.«

Po poti, ki vodi v smrt, lahko hodi celotno človeštvo z 
vso svojo posvetnostjo in sebičnostjo, s ponosom, z nepo-
štenjem in moralnim propadom. Na tej poti je prostor za 
mnenje in doktrino vsakega človeka. Tam lahko sledimo 
svojim nagnjenjem in počnemo, kar koli želimo. Da bi ho-
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dili po stezi, ki vodi v uničenje, nam ni treba iskati poti, saj 
so vrata široka in pot prostorna. Noge same izberejo pot, ki 
se konča s smrtjo.

Pot v življenje pa je ozka s tesnim vhodom. Če se okle-
pate katerega koli greha, boste ugotovili, da je pot življenja 
preozka, da bi stopili nanjo. Če hočete hoditi po Gospodovi 
poti, se morate odpovedati svojim pogledom, lastni volji in 
slabim navadam. Kdor hoče služiti Kristusu, ne more sle-
diti posvetnemu mnenju niti zadovoljevati posvetnih stan-
dardov. Na nebeški stezi ni prostora za sijajne sprevode, ki 
kažejo na družbeni položaj in bogastvo. Ta pot je preozka 
za predstavo sebične ambicioznosti ter prestrma in preveč 
robustna za ljubitelje lagodja. Težko delo, potrpežljivost, 
samoodpoved, opomini, siromaštvo in nasprotovanje gre-
šnikov so bili del Kristusovega življenja. Če želimo stopiti v 
Božji raj, morajo biti tudi naš delež.

Vendar ne sklenite po vsem tem, da je pot navzgor težka 
in tista, ki pelje navzdol, lahka. Na poti v smrt so bolečine in 
kazni. Tam so žalosti, razočaranja in opozorilni znaki, naj ne 
hodimo naprej. Božja ljubezen ni dopustila, da bi se lahko-
miselni in trmasti ljudje zlahka uničili. Drži, da je Satanova 
pot urejena tako, da je videti privlačna, toda to je le prevara. 
Pot zla prinaša kesanje in razdiralne skrbi. Morda se nam 
zdi, da je prijetno slediti ošabnosti in posvetnim ambicijam, 
a njihov konec je v bolečini in žalosti. Sebični načrti morda 
obetajo zavidljiv položaj in vabijo z upanjem na užitek, ven-
dar bomo ugotovili, da je naša sreča zastrupljena in življe-
nje zagrenjeno zaradi osredotočenosti nase. Začetek poti, ki 
vodi v smrt, je živobarven od cvetja, vendar je na poti trnje. 
Upanje, ki sveti na začetku, ugasne in se spremeni v temo 
obupa, človek pa, ki hodi po njej, se spusti v senco neskonč-
ne noči. »Pot nezvestnikov ... je hrapava,« pota modrosti pa 
»so prijetne, vse njene steze so mirne.« (Prg 13,15 chr; 3,17) 
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Vsako dejanje poslušnosti Kristusu, vsaka samoodpoved 
zaradi njega, vsaka uspešno prestana preizkušnja in vsaka 
zmaga nad skušnjavo je korak k slavi končne zmage. Če je 
Kristus naš vodič, bo naša pot varna. Nobenemu grešniku 
ni treba zgrešiti poti. Vsak prestrašen iskalec lahko hodi v 
čisti in sveti luči. Čeprav je pot tako ozka in sveta, da na njej 
ni prostora za greh, je dostop omogočen vsakomur, zato ni-
komur ni treba reči: »Bogu ni mar zame.«

Cesta je morda hribovita in vzpon strm, na desni in na 
levi pa so morda luknje. Med potjo bomo morda morali te-
žaško delati, tudi ko bomo utrujeni in bomo hrepeneli po 
počitku. Morda se bomo morali boriti, ko bomo že pri kraju 
z močmi, in upati tudi v obupu, toda s Kristusom kot vodni-
kom bomo na koncu zagotovo prispeli do nebes, po katerih 
hrepenimo. Sam Kristus je prehodil to grobo pot pred nami 
in nam jo zgladil.

Vzdolž poti, ki vodi v večno življenje, so izviri radosti, ki 
osvežujejo utrujene. Tisti, ki hodijo po poti modrosti, so ve-
seli tudi v stiski, saj On, ki ga ljubijo, hodi ob njih. Z vsakim 
korakom navzgor razločneje čutijo dotik njegove roke. Vsak 
korak na poti odseva svetlejši sij slave Nevidnega in nji-
hova hvalnica se z vse močnejšim glasom dviguje, da bi se 
pridružila pesmi angelov pred prestolom. »Steza pravičnih 
je kakor svit zore, ki se vedno bolj sveti do polnega dne.« 
(Prg 4,18)
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»Prizadevajte si, 
da vstopite skozi ozka vrata.« 

(Lk 13,24)

Nič ob cesti ne sme pritegniti pozornosti zapoznelega 
popotnika, ki v naglici hiti, da prispe do mestnih vrat pred 
sončnim zahodom. Njegove misli se morajo popolnoma 
osredotočil na to, da stopi skozi vrata. Enaka odločnost se 
zahteva v krščanskem življenju. Jezus pravi: »Razodel sem 
vam slavo značaja, ki je prava slava mojega kraljestva. Ne 
bo vam prinesla pozemske oblasti, vendar je vredna naj-
večjega hrepenenja in naporov. Ne vabim vas, da si pri-
zadevate za prvi prostor v velikem svetovnem kraljestvu, 
toda ne mislite, da se vam ne bo treba boriti in zmagova-
ti. Vabim vas, da si močno prizadevate vstopiti v duhovno 
kraljestvo.«

Krščansko življenje vključuje boj in hojo. Zmaga, ki jo 
moramo dobiti, pa se ne doseže s fizično močjo. Bojišče je 
naše srce. Bitka, ki jo moramo biti – največja bitka, ki jo je 
človek kdaj bojeval – je predati se Božji volji in izročiti srce 
vladavini ljubezni. Stara narava, ki je rojena po krvi in tele-
sni volji, ne more podedovati Božjega kraljestva. Odpoveda-
ti se moramo prirojenim nagnjenjem in prejšnjim navadam.
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Kdor se je odločil vstopiti v duhovno kraljestvo, bo ugo-
tovil, da so proti njemu razvrščene vse moči in strasti ne-
spremenjene narave, ki jih podpirajo sile kraljestva teme. 
Sebičnost in ponos se bosta uprla vsemu, kar kaže na naše 
grehe. Sami po sebi ne moremo premagati slabih želja in 
navad, ki se borijo za prevlado. Ne moremo biti močnejši 
od mogočnega sovražnika, ki nas drži v oblasti. Zmago nam 
lahko da le Bog, ki želi, da nadzorujemo sebe, svojo voljo in 
navade. Bog ne more delati v nas brez našega soglasja in 
sodelovanja. Božji Duh deluje po sposobnostih in močeh, 
ki jih je dal človeku. Od nas se zahteva, da sodelujemo z 
Bogom.

Zmage ne moremo doseči brez veliko iskrene molitve 
in brez ponižnosti na vsakem koraku. Bog sodelovanja ne 
želi izsiliti. Zagotoviti ga moramo prostovoljno. Če bi Sveti 
Duh deloval na nas s stokrat večjo silo, nas njegov vpliv ne 
bi spremenil v kristjane, ki so primerni za nebesa. Satanova 
trdnjava ne bi bila uničena. Naša volja mora biti usklajena 
z Božjo. Svojih namer, želja in nagnjenj sami po sebi ni-
smo sposobni pokoriti Božji volji. Če mu dovolimo, da nam 
pomaga, bo Bog v nas opravil delo in »podrl razmisleke 
in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in 
vsako misel podvrgel poslušnosti Kristusu«. (2 Kor 10,4.5 
prirejeno) Takrat boste »s strahom in s trepetom udejanjali 
svoje odrešenje. Bog je namreč tisti, ki po svojem blago-
hotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.« (Flp 
2,12.13 prirejeno)

Mnoge privabita Kristusova lepota in slava nebes, ven-
dar se umaknejo pred pogoji, pod katerimi ju lahko dobijo. 
Na široki poti je veliko takšnih, ki niso zadovoljni s svo-
jim načinom življenja. Prizadevajo si, da bi se osvobodili 
suženjstva grehu, in se s svojo močjo poskušajo zopersta-
viti svojim grešnim navadam. Gledajo proti ozki poti in 
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tesnim vratom, a sebična zadovoljstva, ljubezen do sveta, 
ponos in neposvečena ambicioznost gradijo zid med njimi 
in Zveličarjem. Odpovedati se slabim navadam, svoji volji 
in tistemu, kar jim je pri srcu, zahteva žrtev, pred katero se 
obotavljajo in omahujejo. Zato se obrnejo nazaj. »Veliko jih 
bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli.« (Lk 13,24) Želijo si 
dobroto, nekoliko se potrudijo, da bi jo dosegli, ampak se 
ne odločijo zanjo. Niso se trdno odločili, da jo dosežejo za 
vsako ceno.

Edino upanje, ki ga imamo na zmago, je združiti svojo 
voljo z Gospodovo in sodelovati z njim uro za uro in dan 
za dnem. Ne moremo streči sebi in vendar stopiti v Božje 
kraljestvo. Če bomo kdaj dosegli svetost, bo to zaradi samo-
odpovedi in sprejemanja Kristusovega uma. Ponos in samo-
zadostnost morata biti uničena. Ali smo pripravljeni plačati 
ceno, ki se zahteva od nas? Dokler nismo pripravljeni, se v 
nas ne more pokazati Božja preobražajoča milost.

Naš boj je »dobri boj vere«. (1 Tim 6,12 eku) Apostol Pa-
vel pravi: »V ta namen se tudi trudim in bojujem z njegovo 
močjo, ki v meni silovito deluje.« (Kol 1,29) 

Jakob se je v veliki življenjski stiski umaknil, da bi molil. 
Prevzemala ga je ena sama misel – želel si je spremembo 
značaja. K njemu pa je, kakor je mislil, prišel sovražnik in se 
celo noč boril z njim za življenje. Čeprav je bilo njegovo ži-
vljenje ogroženo, se njegov cilj ni spremenil. Ko so ga zapu-
ščale moči, je angel uporabil božansko moč. Po tem dotiku 
je Jakob prepoznal nasprotnika. Poškodovan in nebogljen 
je padel v Zveličarjev objem in goreče prosil za blagoslov. 
Jakob ni prenehal moledovati in Kristus je uslišal vztrajno 
molitev nebogljenega in skesanega človeka, kakor je oblju-
bil: »Če pa hoče ostati v mojem varstvu, naj sklene mir z 
menoj, mir naj sklene z menoj.« (Iz 27,5) Jakob je odločno 
rekel: »Ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš.« (1 Mz 
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32,27) Očaka je z duhom vztrajnosti navdihnil tisti, ki se je 
boril z njim. Dal mu je zmago in spremenil njegovo ime iz 
Jakoba v Izraela z besedami: »Kajti bojeval si se z Bogom 
in z ljudmi in si zmagal.« (1 Mz 32,27) Tisto, kar je Jakob 
zaman poskušal doseči s svojo močjo, je prejel po preda-
ji in vztrajni veri. »Zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«  
(1 Jn 5,4) 
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145»Varujte se lažnih prerokov.« 

(Mt 7,15)

Lažni učitelji vas bodo poskušali odpeljali z ozke steze in 
proč od tesnih vrat. Varujte se jih. Čeprav so oblečeni v ov-
čja oblačila, so v resnici grabežljivi volkovi. Jezus je pove-
dal, kako lahko lažne učitelje razlikujemo od pravih. Dejal 
je: »Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje 
obira s trnja ali smokve z osata?« (Mt 7,16) 

Jezus nam ne naroča, naj jih preverjamo po njihovih pri-
vlačnih govorih in cenjenih poklicih. Preverjati jih moramo 
z Božjo besedo. »Proti postavi in pričevanju bodo govorili, 
kakor je ta beseda, ki ne oznanja jutranje zarje. Nehaj, moj 
sin, poslušati vzgojo, pa boš zablodil od razumnih izrekov.« 
(Iz 8,20; Prg 19,27) Kakšno sporočilo prinašajo ti učitelji? 
Ali nas vodijo, da spoštujemo in se bojimo Boga? Ali nas 
spodbujajo k izražanju ljubezni do njega s poslušnostjo nje-
govim zapovedim? Če ljudje ne čutijo teže moralnega zako-
na, če omalovažujejo Božje ukaze in če prestopajo eno iz-
med njegovih najmanjših zapovedi in tako učijo ljudi, bodo 
v očeh nebes najmanjši. Po tem lahko vemo, da so njihove 
trditve neutemeljene. Počnejo to, kar je začel knez teme – 
Božji sovražnik.
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Niso Kristusovi vsi, ki se sklicujejo na njegovo ime in 
trdijo, da mu pripadajo. Jezus je dejal, da bodo mnogi, ki 
so učili v njegovem imenu, na koncu spoznani za prelahke. 
»Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo 
v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali de-
monov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In 
takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite 
proč od mene, kateri ravnate nepostavno!‹« (Mt 7,22.23)

Nekateri ljudje menijo, da imajo prav, četudi so v zmoti. 
Čeprav trdijo, da je Kristus njihov Gospod in da v njegovem 
imenu delajo veliko čudovitih del, ravnajo nepostavno. »Na 
njihovih ustnicah je strastna ljubezen, njihovo srce pa se 
žene za dobičkom.« (Ezk 33,31) Kdor jim oznanja Božjo be-
sedo, je »zanje kakor pevec ljubezni, ki ima prijeten glas in 
dobro brenka na strune: poslušajo tvoje besede, vendar se 
ne ravnajo po njih.« (Ezk 33,32)

Trditev, da je kdo učenec, sama po sebi nima nobene 
vrednosti. Vera v Kristusa, ki rešuje človeka, ni tisto, kar 
si predstavljajo mnogi. »Veruj, veruj,« pravijo, »ni ti treba 
izpolnjevati zakona.« Toda vera, ki ne vodi v poslušnost, je 
domišljavost. Apostol Janez trdi: »Kdor pravi: ›Poznam ga,‹ 
pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni 
resnice.« (1 Jn 2,4) Nihče naj ne misli, da Božje posebno 
vodstvo ali čudežni dogodki dokazujejo pristnost njihovega 
dela ali idej, ki jih zagovarjajo. Kadar kdo o Božji besedi 
govori z omalovaževanjem in svoje vtise, čustva in izkušnje 
vrednoti višje od božanskega merila, je to znak, da v njem 
ni luči.

Poslušnost je preizkus učeništva. Upoštevanje zapovedi 
je dokaz iskrenosti naše ljubezni. Ko nauk, ki ga sprejmemo, 
uničuje greh v srcu in nas čisti vsake umazanije ter prinaša 
sad svetosti, smo lahko prepričani, da je to Božja resnica. 
Ko se v našem življenju pokažejo dobrohotnost, prijaznost, 
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147nežnost in sočutje ter ko smo veseli zaradi tega, ker ravna-
mo prav, smo lahko prepričani, da je naša vera pravilna. »Da 
smo ga spoznali, spoznavamo po tem, če se držimo njego-
vih zapovedi.« (1 Jn 2,3) 
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»Ni padla, 
ker je imela temelje na skali.« 

(Mt 7,25)

Kristusove besede so globoko ganile ljudi. Pritegnila jih 
je Božanska lepota načel resnice. Kristusove resne opomine 
so razumeli kot Božji glas, ki preiskuje srca. Njegove besede 
so zadele v samo bistvo njihovih misli in mnenj. Upošteva-
nje njegova nauka je zahtevalo spremembo navad, mišlje-
nja in delovanja. To bi jih pripeljalo v nasprotje z verskimi 
voditelji, ker bi ogrozili celotni ustroj, ki so ga zgradili ro-
dovi rabinov. Čeprav so se srca odzvala na njegove besede, 
jih je bilo malo pripravljenih sprejeti za življenjsko vodilo.

Jezus je končal svoje poučevanje na gori s prispodobo, 
ki je na osupljivo živ način predstavila pomembnost ude-
janjanja besed, ki jih je podal. Med množico, ki se je sti-
skala okoli Jezusa, so bili mnogi, ki so življenje preživeli 
ob Galilejskem jezeru. Ko so sedeli na pobočju in poslušali 
Kristusove besede, so lahko opazovali doline in soteske, po 
katerih so potoki tekli proti morju. V poletnem času so ti 
potoki pogosto izginili in za sabo pustili suho, prašno stru-
go. Ko pa so se začele zimske plohe v gorah, so divje in 
deroče reke včasih potopile doline, neustavljiva povodenj 
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pa je odnesla vse, velikokrat tudi koče, ki so jih kmetje po-
stavili v travnati dolini, ki je bila navidez zunaj nevarnega 
območja. Visoko v gorah pa so bile hiše zgrajene na skali. 
Na nekaterih področjih so bile hiše zgolj iz kamna. Številne 
med njimi so prestajale nevihte že tisoč let. Te hiše so bile 
zgrajene s trudom in trdim delom. Ker so bile težko dosto-
pne, se je zdelo, da njihov položaj ni tako gostoljuben kot 
zelena ravnina, a ker so imele temelj na skali, so jih veter, 
povodenj in nevihte zaman napadali.

Jezus je rekel: »Kdor sprejme besede, ki sem vam jih po-
vedal, in na njih zgradi svoj značaj in življenje, je podoben 
človeku, ki zida na skalo.« Stoletja prej je prerok Izaija za-
pisal, da »beseda našega Boga obstane na veke«. (Iz 40,8 
eku) Apostol Peter mnogo let po pridigi na gori navaja te 
Izaijeve besede in dodaja: »To je beseda, ki vam je bila ozna-
njena kot veselo oznanilo.« (1 Pt 1,25) Božja beseda je edina 
neomajna stvar, ki jo pozna naš svet. Je zanesljiv temelj. 
Jezus je dejal: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa 
nikakor ne bodo prešle.« (Mt 24,35)

V Kristusovih besedah na Gori blagrov so podana velika 
načela zakona, ki so del Božje narave. Kdor gradi na njih, 
gradi na Kristusu, večni Skali. Le tisti, ki tako sprejmejo 
njegove besede, zidajo na njem. »Drugega temelja namreč 
nihče ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in 
ta je Jezus Kristus. Zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno 
drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« (1 Kor 3,11; Apd 
4,12) Kristus, Beseda in Božje razodetje – prikaz njegovega 
značaja, zakona, ljubezni in življenja – je edini, na katerem 
lahko gradimo trajen značaj.

Na Kristusa zidamo, ko poslušamo njegovo besedo. Pra-
vičen je tisti, ki pravično deluje, in ne tisti, ki zgolj uživa v 
pravičnosti. Svetost ni zamaknjenost. Je posledica izročitve 
vsega Bogu in ravnanje v skladnosti z voljo našega nebeške-
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ga Očeta. Ko so Izraelci taborili na meji obljubljene dežele, 
ni bilo dovolj, da so poznali Kanaan ali peli pesmi o njem. 
Samo to jih ni moglo pripeljati do lastnišva nad vinogradi, 
oljčnimi nasadi in dobro deželo. To se je lahko uresničilo le 
s poselitvijo, s sprejemanjem pogojev, z udejanjanjem žive 
vere v Boga in s sklicevanjem na njegove obljube skupaj s 
poslušnostjo njegovim navodilom.

Vera je upoštevanje Kristusovih besed. Ne zaradi tega, da 
bi si prislužili Božjo naklonjenost, temveč ker smo sprejeli 
dar njegove ljubezni kljub dejstvu, da tega nismo vredni. 
Kristus ne utemeljuje zveličanja človeka samo na podlagi 
izpovedi, ampak na veri, ki se pokaže v pravičnih dejanjih. 
Od Kristusovega sledilca se pričakuje delovanje, ne zgolj 
besede. Značaj gradimo z dejanji. »Kajti vsi, ki se dajo vodi-
ti Božjemu Duhu, so Božji sinovi.« (Rim 8,14) Božji sinovi 
niso tisti, ki se jih je dotaknil Duh, ne tisti, ki se tu in tam 
prepustijo njegovi moči, temveč tisti, ki jih Božji Duh vodi.

Ali želite postati Kristusovi sledilci, pa ne veste, kako bi 
začeli? Ali ste v temi in ne veste, kako najti luč? Upoštevaj-
te luč, ki jo že imate. Odločite se, da boste poslušni temu, 
kar vam je iz Božje besede že znano. Božja moč in njegovo 
življenje sta v njegovi besedi. Ko boste z vero sprejeli nje-
govo besedo, vam bo dala moč, da jo upoštevate. Če boste 
poslušni luči, ki jo imate, vam bo dana še večja. Ker boste 
gradili na Božji besedi, bo vaš značaj postajal podoben Kri-
stusovemu.

Kristus je pravi temelj in živi kamen. Njegovo življenje 
je na voljo vsem, ki so sezidani na njem. »Saj ste vendar 
živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo.« (1 Pt 2,5) 
V Kristusu »se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet 
tempelj v Gospodu«. (Ef 2,21) Kamni so postali eno s teme-
ljem, ker je v njih isto življenje. Te stavbe ne more zrušiti 
nobena nevihta, ker ...
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... tisto, kar ima Božje življenje,
vse preživi, ker njemu pripada.

John Greenleaf Whittier 
(1807–1892)

Vsaka stavba, ki ni postavljena na temelju Božje besede, 
se bo zrušila. Kdor kakor v Kristusovem času gradi na člo-
veških idejah in mnenjih, na verskem formalizmu in obre-
dih ali na čemer koli, kar lahko naredi sam brez Kristusove 
milosti, zida svojo značajsko hišo na krhkem pesku. Divja 
nevihta skušnjave bo odnesla peščen temelj in pustila hišo 
kot podrtijo na obali časa.

»Zato tako govori Gospod Bog: ... Naredil bom pravico 
za merilno vrvico in pravičnost za grezilo. Toča bo potolkla 
zavetje laži in skrivališče bo poplavila voda.« (Iz 28,16.17)

Danes Božja milost prosi grešnika: »Kakor jaz živim, go-
vori Gospod Bog, nimam veselja nad krivičneževo smrtjo, 
marveč da se krivični spreobrne od svoje poti in živi. Vr-
nite se, vrnite s svojih hudobnih poti! Zakaj hočete umre-
ti?« (Ezk 33,11) Glas, ki danes govori nespokorjenemu, je 
isti glas, ki je med opazovanjem ljubljenega mesta v srčni 
bolečini vzkliknil: »Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke 
in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi! Kolikokrat sem hotel 
zbrati tvoje otroke kakor koklja svoja piščeta pod peruti, pa 
niste hoteli! Glejte, vaša hiša je zapuščena.« (Lk 13,34.35) 
Za Jezusa je bil Jeruzalem podoba sveta, ki je zavrgel in 
prezrl njegovo milost. Jokal je zaradi našega trdovratnega 
srca! Jeruzalem bi se lahko v trenutku, ko je Jezus jokal na 
gori, pokesal in se izognil obsodbi. Nebeški Dar je čakal, da 
bi ga sprejeli. Kristus tudi našemu srcu še vedno govori z 
ljubeznijo: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj 
glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, 
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on pa z menoj. Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj 
je dan rešitve!« (Raz 3,20; 2 Kor 6,2) 

Če svoje upe polagamo vase, gradimo na pesku. Vendar 
še ni prepozno, da ubežimo skorajšnjemu uničenju. Preden 
prihrumi nevihta, se zatečimo k varnemu temelju. »Glej, 
utemeljil bom na Sionu kamen, preizkušen kamen, drago-
cen vogalni kamen, utemeljeni temelj, kdor se nanj opre, ne 
bo omahnil. Obrnite se k meni in rešite se, vsi konci zemlje, 
kajti jaz sem Bog in drugega ni. Ne boj se, saj sem s teboj, 
nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom 
in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. 
Izraela pa bo Gospod odrešil z večnim odrešenjem. Ne bo-
ste osramočeni in ne zmedeni, nikoli ne!« (Iz 28,16; 45,22; 
41,10; 45,17)

Knjiga je namenjene za osebno uporabo; vsakršno reproduciranje in razmnoževanje 
razen s pisnim pooblastilom ali dovoljenjem založnika, je prepovedano.



M
ISLI Z GORE BLAGROV

Nekoč nepomembna gora je zaradi Jezusove pridige, ki jo 
je podal na njej, postala znana pod imenom Gora blagrov. 

Besede, ki jih je Zveličar izrekel pred več kot dva tisoč leti, še da-
nes opogumljajo in usmerjajo mnoge – uboge v duhu, krotke, 
žalostne, usmiljene ter tiste, ki delajo za mir in pravičnost.

Blagri so samo del sporočila, ki ga je Jezus podal zbrani 
množici. Pozornost poslušalcev je namreč usmeril tudi na zna-
čilnosti Božjega zakona ljubezni, ki je zakon dejanj in ne teorije. 
Jezus je v pridigi razložil, kakšno naj bi bilo pristno krščansko 
življenje, ki trpečemu in grešnemu svetu prinaša košček nebes 
že sedaj. 

Knjiga Misli z Gore blagrov bralca spodbuja, naj se ne glede 
na okoliščine, v katerih je, zanaša na ljubečega Boga, ki oblju-
blja, da bo poskrbel za vsa področja našega življenja. 
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