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19. navadna nedelja C 
 
Vera je temelj tistega, v kar upamo,  
zagotovilo tistega, Ëesar ne vidimo. (Heb 11,1) 
 
 
Prvo berilo Modrost 18,6-9 
 
Za tisto noË osvoboditve so naöi oËaki zvedeli vnaprej, da bi zanesljivo 
vedeli, katerim prisegam so verjeli, in se tako opogumili. Tvoje ljudstvo 
je priËakovalo reöitev za praviËne in pogubo za sovraûnike. S Ëimer si 
namreË nasprotnike kaznoval, si proslavil nas, ko si nas poklical k sebi. 
Sveti otroci dobrih so na skrivaj ûrtvovali in sloûno izraûali zvestobo 
Boûji postavi, da bi bili sveti enako deleûni dobrin in nevarnosti, ter so 
ûe vnaprej prepevali hvalnice oËetov. 
 
 
Drugo berilo Hebrejcem 11,1-2.8-12 
 
Bratje in sestre, vera je temelj tistega, v kar upamo, zagotovilo tistega, 
Ëesar ne vidimo. Zaradi nje so namreË stari dosegli priznanje. Ker je 
Abraham veroval, je ubogal klic, naj odide v deûelo, ki naj bi jo dobil v 
deleû. Odöel je, ne da bi vedel, kam gre. Ker je veroval, se je prisêlil v 
obljubljeno deûelo kot tujec in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim 
deleûna iste obljube, prebival v öotorih. PriËakoval je namreË mesto, ki 
ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. Ker je Sara, ki je bila 
neplodna, verovala, je dobila moË, da je kljub starosti spoËela, saj je bila 
prepriËana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. Zato se je tudi rodila 
enemu, in to omrtvelemu, toliköna mnoûica potomcev, kolikor je zvezd 
na nebu in kakor je brez ötevila peska na morskem obreûju. 
 
 
Evangelij Luka 12,35-40 
 
Tisti Ëas je Jezus rekel svojim uËencem: "Vaöa ledja naj bodo opasana in 
svetilke priûgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki Ëakajo, kdaj se bo 
njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. 
Blagor tistim sluûabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu naöel 
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budne! ResniËno, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. 
Pristopil bo in jim stregel. In Ëe pride ob drugi ali tretji noËni straûi in jih 
najde takó, blagor jim!  
Védite pa: »e bi hiöni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil 
vlomiti v svojo hiöo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne 
priËakujete, bo priöel Sin Ëlovekov." 
 
 
V razmislek 
 
V teh dneh gredo mnogi izmed nas na dopust z avtom. Ker je na cesti vedno veËje ötevilo vozil, 
se zavedamo, da Ëe ûelimo varno doseËi svoj cilj, moramo biti budni in biti sposobni hitrega 
odziva, drugaËe ogroûamo sebe in druge. Budnost je rdeËa nit vseh danaönjih svetopisemskih 
besedil. Primerjava z voûnjo avtomobila pri tem ni tako zgreöena, kot bi se morda zdela na prvi 
pogled – Ëe naöa vera ni budna in nismo sposobni hitrega odziva, lahko z lahkoto izgubimo 
pregled in lahko veliko izgubimo. Vsako izmed teh besedil opisuje drug vidik budnosti. 
– Kdor je buden, ûivi preko tega trenutka. SporoËilo besedila iz Knjige modrosti je, da budnost 
pozna velik spekter priËakovanj in priËakuje od Boga neverjetno, neobiËajno in presenetljivo. V 
spominu na Boûjo zgodovino z Izraelom se mali judovski skupnosti obljubi pogum. Boûja 
zvestoba je utemeljena z Njegovo ûe dolgo nazaj dano zaobljubo (ob begu iz Egipta) in tako Ga 
lahko njegovo ljudstvo tudi drûi za besedo in gradi na tej zvestobi. Tako lahko vzdrûi tudi v 
teûkih ûivljenjskih situacijah, je budno in Ëaka na Gospodov znak tudi v teûkih trenutkih, ker ve, 
da Bog svoje obljube ne prelomi in da ne pozabi svojega izbranega ljudstva. 
– Kdor je buden, ima pogum za duhovno preobrazbo! To lastnost budnosti lahko vidimo v 
Abrahamovi zgodbi, ki je omenjena v drugem berilu. Ko zasliöimo Boûji klic, nas vodi budnost s 
pomoËjo poguma do duhovne preobrazbe (tudi Ëe je tvegana) v nova ûivljenjska podroËja. V 
Abrahamovi ûivljenjski zgodbi lahko vidimo, da vera pomeni ûiveti z zaobljubo, ki mora prestati 
odloËilne preizkuönje, medtem ko drûimo Boga za besedo, hkrati pa nam On dovoli, da ga 
drûimo za besedo. Za Abrahama to pomeni, da mora zapustiti svoje poznano ûivljenje in oditi v 
öe ne poznano deûelo, pomeni zaupanje v Boûjo moË in obljubo potomca in pomeni zaupanje v 
najteûjih, iz Ëloveökega vidika navidezno nesmiselnih izzivih, ko bi moral darovati lastnega 
sina. V vseh primerih je prihodnost neznana, ko tvegamo le iz globokega prepriËanja, da je Bog 
tisti ki nam pomaga – predvsem v brezizhodnih situacijah, kjer ne moremo veË niËesar 
predvideti, kjer se ûe vse zdi brezizhodno. Tako je vera: "temelj tistega, v kar upamo, 
zagotovilo tistega, Ëesar ne vidimo". (Heb 11,1) 
– Budnost daje obËutek za Boga, za ljudi in za ravnanje v doloËenih ûivljenjskih situacijah. 
Pomembne lastnosti vseh verujoËih so nenavezanost na materialne dobrine, budnost v 
priËakovanju ponovnega Gospodovega prihoda in zvestoba v odnosu do ljudi in dobrin. Te 
lastnosti niso abstraktni principi, temveË vedno znova zaûivijo v kontaktu s konkretnimi ljudmi in 
v konkretnih okoliöËinah. Besedilo evangelija nam sporoËa, da imata nepazljivost in 
pomanjkljiva obËutljivost negativne posledice – tako v odnosu do sveta kot tudi do Boga. 
Budnost in odprtost za Boga in ljudi pa predstavlja v nasprotju s tem stalen, neuniËljiv odnos. 
»akanje na Gospoda se udejanja zgolj v ljubeËem, spoötljivem odnosu do celotnega stvarstva. 
Budnost je lastnost, ki nam omogoËa oblikovati ûivljenje pozorno in natanËno. »e smo budni in 
pozorni, zaznamo priloûnosti, ki nam jih ponuja ûivljenje. »e smo osredotoËeni zgolj na to, da 
varujemo svoje zaklade, lahko spregledamo priloûnosti, ki se nam ponujajo, da bi lahko 
spremenili svoje ûivljenje. »e smo v nasprotju s tem odprti za vse, lahko sprejmemo, Ëetudi je na 
videz nerazumljivo, nesprejemljivo in preteûko in na koncu s pomoËjo tega zrastemo in 
duhovno veliko pridobimo.  
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19. navadna nedelja C 
 
Vera je temelj tistega, v kar upamo,  
zagotovilo tistega, Ëesar ne vidimo. (Heb 11,1) 
 
 
Prvo berilo Modrost 18,6-9 
 
Za tisto noË osvoboditve so naöi oËaki zvedeli vnaprej, da bi zanesljivo vedeli, katerim prisegam 
so verjeli, in se tako opogumili. Tvoje ljudstvo je priËakovalo reöitev za praviËne in pogubo za 
sovraûnike. S Ëimer si namreË nasprotnike kaznoval, si proslavil nas, ko si nas poklical k sebi. 
Sveti otroci dobrih so na skrivaj ûrtvovali in sloûno izraûali zvestobo Boûji postavi, da bi bili sveti 
enako deleûni dobrin in nevarnosti, ter so ûe vnaprej prepevali hvalnice oËetov. 
 
 

Drugo berilo Hebrejcem 11,1-2.8-19 
 
Bratje in sestre, vera je temelj tistega, v kar upamo, zagotovilo tistega, Ëesar ne vidimo. Zaradi nje 
so namreË stari dosegli priznanje.  
Ker je Abraham veroval, je ubogal klic, naj odide v deûelo, ki naj bi jo dobil v deleû. Odöel je, ne 
da bi vedel, kam gre. Ker je veroval, se je prisêlil v obljubljeno deûelo kot tujec in z Izakom in 
Jakobom, ki sta bila z njim deleûna iste obljube, prebival v öotorih. PriËakoval je namreË mesto, ki 
ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. Ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je 
dobila moË, da je kljub starosti spoËela, saj je bila prepriËana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. 
Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, toliköna mnoûica potomcev, kolikor je zvezd na 
nebu in kakor je brez ötevila peska na morskem obreûju.  
V veri so pomrli vsi ti. Niso doûiveli izpolnitve obljub, vendar so jih iz daljave gledali, pozdravljali 
in priznavali, da so na zemlji tujci in priseljenci. Tisti pa, ki takó govorijo, razodevajo, da 
domovino iöËejo. Ko bi imeli v mislih tisto domovino, iz katere so priöli, bi imeli priloûnost, da se 
vrnejo. Tako pa so hrepeneli po boljöi, po nebeöki. Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov 
Bog, saj jim je pripravil mesto. 
Ker je preizkuöani Abraham veroval, je v dar prinesel Izaka. Edinorojenega sina je bil voljan 
darovati on, ki je prejel obljube in mu je bilo reËeno: 'Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo.' 
Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je – reËeno v prispodóbi – dobil nazaj od 
mrtvih. 
 
 

Evangelij Luka 12,32-48 
 
Tisti Ëas je Jezus rekel svojim uËencem: "Ne boj se, mala Ëreda, kajti vaö OËe je sklenil, da vam dá 
kraljestvo. Prodajte svoje premoûenje in dajte vbogajme. Naredite si moönje, ki ne ostarijo, 
neizËrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne pribliûa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreË vaö 
zaklad, tam bo tudi vaöe srce. Vaöa ledja naj bodo opasana in svetilke priûgane, vi pa bodite 
podobni ljudem, ki Ëakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko 
pride in potrka. Blagor tistim sluûabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu naöel budne! 
ResniËno, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In Ëe pride 
ob drugi ali tretji noËni straûi in jih najde takó, blagor jim!  
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Védite pa: »e bi hiöni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pústil vlomiti v svojo hiöo. Tudi 
vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne priËakujete, bo priöel Sin Ëlovekov." Peter je rekel: 
"Gospod, ali pripovedujeö to priliko za nas ali za vse?"  
Gospod je dejal: "Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo 
sluûinËad, da ji odmeri hrano ob pravem Ëasu? Blagor tistemu sluûabniku, ki ga bo njegov 
gospodar ob prihodu naöel, da tako dela! ResniËno, povem vam: »ez vse svoje premoûenje ga bo 
postavil. »e pa ta sluûabnik reËe v svojem srcu: 'Moj gospodar zamuja s svojim prihodom' in 
zaËne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega sluûabnika 
priöel ob dnevu, ko ga ne priËakuje, in ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal 
deleû z neverniki. Kajti tisti sluûabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a niËesar ne pripravi in 
ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluûi 
udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so 
veliko zaupali, bodo od njega toliko veË terjali." 
 
 

V razmislek 
 
V teh dneh gredo mnogi izmed nas na dopust z avtom. Ker je na cesti vedno veËje ötevilo vozil, se 
zavedamo, da Ëe ûelimo varno doseËi svoj cilj, moramo biti budni in biti sposobni hitrega odziva, 
drugaËe ogroûamo sebe in druge. Budnost je rdeËa nit vseh danaönjih svetopisemskih besedil. 
Primerjava z voûnjo avtomobila pri tem ni tako zgreöena, kot bi se morda zdela na prvi pogled – Ëe 
naöa vera ni budna in nismo sposobni hitrega odziva, lahko z lahkoto izgubimo pregled in lahko 
veliko izgubimo. Vsako izmed teh besedil opisuje drug vidik budnosti. 
– Kdor je buden, ûivi preko tega trenutka. SporoËilo besedila iz Knjige modrosti je, da budnost pozna 
velik spekter priËakovanj in priËakuje od Boga neverjetno, neobiËajno in presenetljivo. V spominu 
na Boûjo zgodovino z Izraelom se mali judovski skupnosti obljubi pogum. Boûja zvestoba je 
utemeljena z Njegovo ûe dolgo nazaj dano zaobljubo (ob begu iz Egipta) in tako Ga lahko njegovo 
ljudstvo tudi drûi za besedo in gradi na tej zvestobi. Tako lahko vzdrûi tudi v teûkih ûivljenjskih 
situacijah, je budno in Ëaka na Gospodov znak tudi v teûkih trenutkih, ker ve, da Bog svoje obljube 
ne prelomi in da ne pozabi svojega izbranega ljudstva. 
– Kdor je buden, ima pogum za duhovno preobrazbo! To lastnost budnosti lahko vidimo v 
Abrahamovi zgodbi, ki je omenjena v drugem berilu. Ko zasliöimo Boûji klic, nas vodi budnost s 
pomoËjo poguma do duhovne preobrazbe (tudi Ëe je tvegana) v nova ûivljenjska podroËja. V 
Abrahamovi ûivljenjski zgodbi lahko vidimo, da vera pomeni ûiveti z zaobljubo, ki mora prestati 
odloËilne preizkuönje, medtem ko drûimo Boga za besedo, hkrati pa nam On dovoli, da ga drûimo 
za besedo. Za Abrahama to pomeni, da mora zapustiti svoje poznano ûivljenje in oditi v öe ne 
poznano deûelo, pomeni zaupanje v Boûjo moË in obljubo potomca in pomeni zaupanje v najteûjih, 
iz Ëloveökega vidika navidezno nesmiselnih izzivih, ko bi moral darovati lastnega sina. V vseh 
primerih je prihodnost neznana, ko tvegamo le iz globokega prepriËanja, da je Bog tisti ki nam 
pomaga – predvsem v brezizhodnih situacijah, kjer ne moremo veË niËesar predvideti, kjer se ûe vse 
zdi brezizhodno. Tako je vera: "temelj tistega, v kar upamo, zagotovilo tistega, Ëesar ne vidimo".  
(Heb 11,1) 
– Budnost daje obËutek za Boga, za ljudi in za ravnanje v doloËenih ûivljenjskih situacijah. 
Pomembne lastnosti vseh verujoËih so nenavezanost na materialne dobrine, budnost v priËakovanju 
ponovnega Gospodovega prihoda in zvestoba v odnosu do ljudi in dobrin. Te lastnosti niso abstraktni 
principi, temveË vedno znova zaûivijo v kontaktu s konkretnimi ljudmi in v konkretnih okoliöËinah. 
Besedilo evangelija nam sporoËa, da imata nepazljivost in pomanjkljiva obËutljivost negativne 
posledice – tako v odnosu do sveta kot tudi do Boga. Budnost in odprtost za Boga in ljudi pa 
predstavlja v nasprotju s tem stalen, neuniËljiv odnos. »akanje na Gospoda se udejanja zgolj v 
ljubeËem, spoötljivem odnosu do celotnega stvarstva. 
Budnost je lastnost, ki nam omogoËa oblikovati ûivljenje pozorno in natanËno. »e smo budni in 
pozorni, zaznamo priloûnosti, ki nam jih ponuja ûivljenje. »e smo osredotoËeni zgolj na to, da 
varujemo svoje zaklade, lahko spregledamo priloûnosti, ki se nam ponujajo, da bi lahko spremenili 
svoje ûivljenje. »e smo v nasprotju s tem odprti za vse, lahko sprejmemo, Ëetudi je na videz 
nerazumljivo, nesprejemljivo in preteûko in na koncu s pomoËjo tega zrastemo in duhovno veliko 
pridobimo.  


