Slovensko
20. navadna nedelja B
Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte,
kaj je Gospodova volja. (Ef 5,17)
Prvo berilo

Pregovori 9,1-6

Modrost si je naredila hiöo, izklesala si je sedem stebrov. Zaklala je svojo
ûivino, nameöala svojega vina in pogrnila svojo mizo. Razpoöilja svoje
dekle in kliËe na kriûiöËih utrjenega mesta: "Kdo je preprost? Naj pride
sem!" Temu, ki pogreöa razumnost, pravi: "Pridite, jejte moj kruh, pijte
vino, ki sem ga nameöala." Pustite prostaötvo, da boste ûiveli, stopajte po
poti razumnosti.

Drugo berilo

Efeûanom 5,15-20

Skrbno torej pazíte, bratje in sestre, kako ûivite, ne kot nespametni,
ampak kot modri. Skrbno izrabljajte Ëas, kajti dnevi so hudi. Zato ne
bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. In ne
opijanjajte se z vinom, v Ëemer je razbrzdanost, temveË naj vas
napolnjuje Duh: nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi
pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. V imenu
naöega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu OËetu za
vse.

Evangelij

Janez 6,51-58

Tisti Ëas je Jezus rekel mnoûicam: "Jaz sem ûivi kruh, ki sem priöel iz
nebes. »e kdo jé od tega kruha, bo ûível vekomaj. Kruh pa, ki ga bom
dal jaz, je moje meso za ûivljenje sveta." Judje so se tedaj med seboj
prepirali in govorili: "Kako nam more ta dati svoje meso jesti?" Jezus jim
je tedaj rekel: "ResniËno, resniËno, povem vam: »e ne jeste mesa Sina
Ëlovekovega in ne pijete njegove krvi, nimate ûivljenja v sebi. Kdor jé
moje meso in pije mojo kri, ima veËno ûivljenje in jaz ga bom obúdil
poslednji dan. Kajti moje meso je resniËna jed in moja kri resniËna
pijaËa. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.
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Kakor je mene poslal ûívi OËe in jaz ûivim po OËetu, tako bo tudi tisti, ki
mene uûiva, ûível po meni. To je kruh, ki je priöel iz nebes, ne tak,
kakrönega so jedli vaöi oËetje in so pomrli; kdor jé ta kruh, bo ûível
vekomaj."

V razmislek
Osrednjo tematiko vseh treh danaönjih svetopisemskih odlomkov lahko povzamemo z
Boûjo ponudbo ljudem, da so deleûni Njegove polnosti ûivljenja. Najbolj nazorno je
opisana ta ponudba v Jezusovem govoru v evangeliju. Tu ni govora o kruhu, ki ga Jezus
daje drugim, temveË tu samega sebe poimenuje "kruh ûivljenja". Skozi besedilo ta kruh
ûivljenja namreË dobi podobo njegovega "mesa" in "krvi", t.j. njegove osebe. Kristus za nas
noËe biti samovoljni in samodrûni Gospodar – Bog, temveË hoËe biti prostovoljni dar v
znamenju kruha, s katerim lahko ravnamo skrbno ali pa tudi brezskrbno.
Kruh je nujen za ûivljenje. "Vsakdanji kruh" za nas in za naöe druûine pridobivamo z
veliko truda in dela. Poleg tega pomeni veË kot samo hrano, saj pomeni tudi streho nad
glavo, pomeni obleko in pomeni blagostanje. Kdor ima kruh, se obnaöa oblastno do tistih,
ki ga nimajo in je v nevarnosti, da bi izkoriöËal te, ki so brez kruha ali pa da bi z njimi
manipuliral. Tudi Jezus je poznal to moË in moûnosti vpliva, ki ga ima kruh, saj je bilo
veliko javnega govora o tem. Poznal pa je tudi skuönjavo, da bi si s pomoËjo tega sredstva
prihranil kriûanje.
Hkrati pa je poznal in pozna stisko ljudi, ki so izraûali z lakoto po kruhu svojo lakoto po
ûivljenju. Gre se mu namreË za veË kot samo za telesno dobrobit. "»e je duöa laËna, je ne
moremo napolniti z blagostanjem." Jezusov kruh je veË kot hrana, ki je namenjena za
poteöitev naöe lakote. Namenjen je veliko bolj za poteöitev naöih najglobljih hrepenenj.
Kako lahko postane Jezus v tem oböirnem smislu kruh za moje ûivljenje? S tem ko sem
odprt zanj, s tem ko dovolim, da postane del mojega Ëisto osebnega ûivljenja; kjer se me
dotakne, raste spoznanje, da je moja naloga, da delim kruh, ki je On, naprej in da sam
postanem kruh za druge. »e me je Jezus nasitil, lahko pomagam nasititi druge. Tako kot
hlebec kruha, ki ga dobimo in ga delimo z drugimi, da bi okrepËal nas in druge. Kruh, ki
se ne razdaja, se pokvari. Bistvo kruha je, da je na razpolago mnogim in da se razdaja.
Tako tisti, ki dajejo in ki sprejemajo, ostanejo pri ûivljenju. To je prispodoba evharistiËne
skrivnosti.
Lomimo kruh
delimo ûivljenje
uËimo se deliti
z moûmi
z ûenami
s starimi
s sivimi
z dekleti
s fanti
z ûalostnimi
vpraöujoËimi
smejoËimi se
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obupanimi
sreËnimi
toûeËimi
Lomimo kruh
delimo ûivljenje
uËimo se deliti
z utrujenimi
in öibkimi
z ubogimi
s sitimi
z velikimi

in malimi
s ËakajoËimi
upajoËimi
obotavljajoËimi
odprtimi
vedoËimi
molËeËimi
Lomimo kruh
delimo ûivljenje
uËimo se deliti
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