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8. navadna nedelja C 
 
Dober Ëlovek prinaöa iz dobrega  
zaklada svojega srca dobro; 
iz preobilja srca govorijo njegova usta. (Lk 6,45) 
 
 
Prvo berilo Sirah 27,4-7 
 
»e tresemo reöeto, ostanejo na njem odpadki, podobno je s smetmi v 
Ëlovekovem govorjenju. LonËarsko posodo preizkuöa peË, tako Ëloveka 
preizkusimo v pogovoru z njim. Nego drevesa dokaûe njegov sad, tako 
beseda razodene misli Ëlovekovega srca. Ne hvali moûa, dokler ne 
spregovorí, tako namreË preizkuöamo ljudi. 
 
 
Drugo berilo 1 KorinËanom 15,54-58 
 
Bratje in sestre, ko si bo to, kar je uniËljivo, obleklo neuniËljivost, in to, kar 
je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je 
zapisana: Smrt je pouûita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je 
tvoje ûelo? éelo smrti je greh, moË greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki 
nam daje zmago po naöem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, moji ljubi bratje, 
bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspeöni v Gospodovem delu, saj 
veste, da vaö trud v Gospodu ni prazen. 
 
 
Evangelij  Luka 6,39-45 
 
Tisti Ëas je Jezus povedal uËencem tole priliko: "Mar more slepi voditi 
slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? UËenec ni nad uËiteljem. Toda 
vsak, ki bo izuËen, bo kakor njegov uËitelj. Kaj vendar gledaö iver v oËesu 
svojega brata, bruna v svojem oËesu pa ne opaziö? Kako moreö reËi svojemu 
bratu: 'Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem oËesu,' Ëe sam ne vidiö 
bruna v svojem oËesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega oËesa in 
potem boö videl, da lahko odstraniö tudi iver iz oËesa svojega brata. 
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi 
rodilo dober sad. Vsako drevo namreË spoznamo po njegovem sadu. 
Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober Ëlovek 
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prinaöa iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega 
húdo; iz preobilja srca govorijo namreË njegova usta." 
 
 
V razmislek 
 
Danaönji odlomek iz evangelija nadaljuje z Jezusovimi napotki glede ravnanja z 
drugimi. Nekaj primerjav in primerov, ki prikazujejo Jezusov nauk in se 
osredotoËajo na njegovo zapoved ljubezni, je bilo ûe omenjenih pred tem 
odlomkom. Sedaj pa se sreËamo öe z nekaj prispodobami, s katerimi nam ûeli 
Jezus pribliûati bistvo kröËanskega odnosa z drugimi, ki naj bi omogoËilo 
kvalitetno sobivanje drug z drugim. 
Takoj na zaËetku vidimo opozorilo pred nevarno napaËno lastno oceno in iz nje 
izhajajoËe zahteve, da bi vodili druge. NapaËna ocena lastnih vodstvenih 
sposobnosti, predvsem vodenja slepih po poti, ki naj bi jo bolje poznali kot drugi 
in s tem nepriznavanje lastnih napak in lastne slepote, se bo za vse slabo 
konËala – v jami. PrepriËanje, da smo boljöi in bolj pametni od uËitelja, je 
dokaz svoje lastne slepote. Predvsem pa je naloga vseh, ki ûelijo slediti Jezusu, 
da se trudijo postati podobni uËitelju.  
V odlomku, ki sledi, izpostavi Jezus teûko tematiko – kako ravnati v primeru 
napaËnega ravnanja s strani drugih. Opozarjanje lahko vedno nosi sporoËilo 
lastne pomembnosti, hkrati pa lahko z njim druge prizadenemo. To Jezus opiöe v 
prispodobi z brunom in iverji. Zelo hitro vidimo resniËne in dozdevne napake 
drugih, lastnih napak pa ne vidimo (pogosto ne namenoma, temveË zaradi 
nezavednega laganja samemu sebi). Pri tem je najbolj pomemben kritiËen 
pogled na samega sebe. Ampak – samokritika ne pomeni samouniËevanja! 
Taköen naËin samokritike ni nikoli konstruktiven in vodi zgolj do strahu in 
agresije, kar ni dobro ne za nas in ne za druge. Veliko bolj je pomembno, da 
sami nase gledamo iz kritiËnega zornega kota – ko poskusimo gledati na nas 
same in druge z ljubeËim Jezusovim pogledom, smo sposobni sprejeti in objeti 
lastne pomanjkljivosti. »e ravnamo tako, kot nas je uËil Jezus, bomo avtomatsko 
postali bolj poniûni in bolj prizanesljivi do pomanjkljivosti drugih. äele za tem 
imamo pravico omeniti bruno oz. iver in ljubeËe omeniti moûnosti odpravljanja. 
Le taköno ravnanje lahko v medosebnih odnosih koristi in jih izboljöuje.  
Zadnja primerjava z drevesom je Jezusovim posluöalcem poznana ûe iz Stare 
Zaveze in poudari ûe povedano – Ëe nekdo ravna poöteno oz. nepoöteno je to 
stvar srca! "Srce" v Svetem Pismu ne predstavlja zgolj Ëustev, temveË predstavlja 
tudi razum in vest. Svetopisemski Ëlovek misli s srcem! "Iz preobilja srca 
govorijo namreË njegova usta!" pravi pregovor, ki velja öe dandanes. Mi pa lahko 
dodamo: "… in njegova dejanja!" Po Ëloveökih sadovih lahko prepoznamo 
njihovo srce. 
»e vse skupaj povzamemo, lahko reËemo: kdor se v svojem srcu spremeni zaradi 
ljubeËega Jezusovega pogleda v zavedanju lastnih napak, lahko v Jezusovem 
smislu uspe. Samo Ëlovek, ki se trudi sprejemati soljudi z Jezusovimi oËmi in se 
trudi izvleËi iz njih dobro in to dobro vzdrûevati in s tem ne uniËuje, temveË 
izboljöa ûivljenje in druûbo, bo bil "kakor uËitelj (Jezus)". (Lk 6,40) 


