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21. navadna nedelja A 
 
Kaj pa vi pravite, kdo sem? (Mt 16,15) 
 
 
Prvo berilo Izaíja 22,19-23 
 
To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu: "Vrgel te bom iz tvoje 
sluûbe in te pahnil s tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega 
sluûabnika Eljakíma, Hilkijájevega sina. Oblekel ga bom v tvoja 
oblaËila in ga opasal s tvojim pasom. IzroËil mu bom tvojo oblast 
in bo oËe jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiöi. Na njegove 
rame bom dal kljuË Davidove hiöe: ko bo odprl, ne bo nihËe zaprl, 
ko bo zaprl, ne bo nihËe odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno 
mesto, prestol slave bo za hiöo svojega oËeta." 
 
 
Drugo berilo Rimljanom 11,33-36 
 
O globoËina Boûjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako 
nedoumljivi so njegovi sklépi in neizsledljiva njegova pota! Kdo je 
namreË spoznal Gospodov um? Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali 
kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povraËilo? Kajti iz 
njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen. 
 
 
Evangelij Matej 16,13-20 
 
Ko je tisti Ëas Jezus priöel v pokrajino Cezarêje Filípove, je 
spraöeval svoje uËence: "Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin Ëlovekov?" 
Rekli so: "Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da 
Jeremíja ali eden izmed prerokov." Dejal jim je: "Kaj pa vi pravite, 
kdo sem?" Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: "Ti si Kristus, Sin 
ûivega Boga." Jezus pa mu je dejal: "Blagor ti, Simon, Jonov sin, 
kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj OËe, ki je v 
nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom 
sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal 
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ti bom kljuËe nebeökega kraljestva; kar koli boö zavezal na zemlji, 
bo zavezano v nebesih; in kar koli boö razvezal na zemlji, bo 
razvezano v nebesih." Tedaj je uËencem naróËil, naj nikomur ne 
povedo, da je on Kristus. 
 
 
V razmislek 
 
"Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev." Na Ëem gradimo v 
naöem ûivljenju? Dokler ûivimo, se ukvarjamo s tem vpraöanjem. Vsak izmed nas 
potrebuje varnost trdnega temelja, ki ga ne morejo premagati temne sile. 
Kaj je lahko ta temelj v naöem ûivljenju? Najprej potrebujemo tisto minimalno 
materialno osnovo, da lahko ûivimo na tem svetu. Ampak potrebujem tudi delo, da 
lahko kupimo te osnovne materialne dobrine. Predvsem pa potrebujemo za ûivljenje 
tudi ne-materialne stvari – druge ljudi, odnose, Ëustveno naklonjenost, spoötovanje... 
Vse to nam lahko daje obËutek varnosti. Lahko – ni pa nujno. Kajti vËasih se 
nagibamo k iskanju varnosti in trdnega temelja na tistih podroËjih in pri tistih 
ljudeh, ki lahko ponudijo le peöËeni temelj, ki pa ga bo ob naslednjem deûevju 
odplavilo. 
Tudi na verskem podroËju se ne moremo izogniti vpraöanju o naöem temelju, ki ga 
vedno znova iöËemo in se trudimo zanj. V danaönjem evangeliju se sreËamo z 
ljudmi, ki iöËejo resnico in pravo varnost. Nekateri izmed njih imajo Jezusa za 
enega izmed slavnih prerokov – vera obstaja, vendar öe zelo nedoloËena. »utijo 
sicer, da jih nagovarja na poseben naËin, ampak ne morejo öe razumeti tega klica. 
Potem so tu ljudje, ki Jezusu sledijo ûe dlje Ëasa. Njihove izkuönje z njim so veliko 
bolj osebne, bolj globoke in bogatejöe. Svojim najoûjim sodelavcem postavi 
odloËilno vpraöanje: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?" Peter se opogumi in tvega s 
svojim odgovorom nekaj bistvenega – sredi vrtinca razliËnih mnenj in staliöË pride 
do spoznanja, ki lahko v celoti spremeni Ëloveöko ûivljenje: "Ti si Kristus, Sin 
ûivega Boga!" Njegov odgovor je tudi odgovor na naöe vpraöanje, ki smo si ga 
zastavili na zaËetku – na Ëem resniËno lahko gradimo v naöem ûivljenju? 
Prava in zadnja skala – Bog sam, kot se nam je pribliûal v Jezusu Kristusu. Vendar 
eno besedno priznanje ni dovolj, da to lahko postane temelj. Kaj se bo iz tega 
razvilo, je odvisno od tega, Ëe nam uspe dejansko izkusiti, zaËutiti in ûiveti to 
priznanje tako, da ga sami izkazujemo in da z naöim ûivljenjem navduöimo druge 
za Jezusa Kristusa. Ko izpovemo: "Ti si Kristus, Sin ûivega Boga!" – ali ne zadoni 
tudi za nas nekaj tistega starega upanja in hrepenenja Izraelcev po "Shalom-u", 
tistem celostnem odreöenju celotnega Ëloveka in vseh ljudi? Ali lahko poveûemo 
naöa lastna upanja in hrepenenja po osvoboditvi od prisil in zasuûnjevanja, v naöem 
osebnem ûivljenju in v ûivljenju vseh ljudi s tem priznanjem, v upanje, da se lahko 
vsaka nesreËa tudi za nas lahko spremeni v "Shalom"? 
Taköno priznanje za Jezusa Kristusa izpovejo in ûivijo le konkretni ljudje. Peter 
prejme za to "kljuËe nebeökega kraljestva". To pa ne pomeni niË drugega, kot da je 
bil poklican za to, da kliËe ljudi, ki iöËejo odreöenje v svojem ûivljenju, da najdejo 
odreöenje v veri v Jezusa Kristusa. Bil je prvi, vendar smo k temu poklicani vsi. Kdor 
stopi po njegovih stopinjah in prepozna z vsem svojim bistvom Sina ûivega Boga, ta 
oznanja Boûjo naklonjenost do vseh ljudi. 


