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5. velikonočna nedelja C 
 
Glej, prebivališče Boga med ljudmi!  
In prebival bo z njimi,  
oni bodo njegova ljudstva  
in Bog sam bo z njimi. (Raz 21,3) 
 
 
Prvo berilo Apostolska dela 14,21b-27 
 
Tiste dni sta se Pavel in Bárnaba vrnila v Lístro, od tam v Ikónij in 
v Antiohíjo. Vlivala sta pogum v srca učencev in jih spodbujala, 
naj vztrajajo v veri. "Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v 
Božje kraljestvo," sta učila. V vsaki Cerkvi sta določila starešine 
in jih z molitvijo in postom priporočala Gospodu, v katerega so 
verovali. Prepotovala sta Pizídijo in prispela v Pamfílijo. 
Oznanjala sta besedo v Pêrgi in se nato spustila v Atálejo. Od tod 
sta odplula v Antiohíjo, kjer sta se bila priporočila Božji milosti 
za delo, ki sta ga zdaj opravila. Ob svojem prihodu sta zbrala vso 
Cerkev in poročala sta ji, kaj vse je Bog stóril po njiju in kako je 
poganom odprl vrata vere. 
 
 
Drugo berilo Razodetje 21,1-5a 
 
Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo 
in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi 
sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, 
pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In 
zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: "Glej, 
prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo 
njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo 
vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, 
vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo." Tisti, ki je 
sedél na prestolu, pa je rekel: "Glej, vse delam novo!" 
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Evangelij  Janez 13,31-33a.34-35 
 
Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel: "Zdaj je Sin 
človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. Če je Bog poveličan 
v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. 
Otroci, le malo časa bom še z vami. Novo zapoved vam dam, da se 
ljúbite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte 
med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste 
med seboj imeli ljubezen." 
 
 
V razmislek  
 
"Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubíte med seboj!" Ljubezen je 
osnovna človeška potreba. Ljudje hrepenijo po ljubezni – gledajo nešteto 
filmov, ki govorijo o srečnih in nesrečnih ljubezenskih zgodbah, berejo 
ljubezenske zgodbe, poslušajo ljubezenske pesmi in vendar čutijo, da to ni 
ljubezen, ki bi lahko potešila njihova najgloblja hrepenenja. Prava, resnična 
ljubezen ima svoj izvor vedno – če se ljudje tega zavedajo ali ne – v Bogu. 
Vzor in prototip ljubezni, o kateri govori Jezus, je vedno ljubezen med 
"očetom" in "sinom". 
Kakšna ljubezen je to, ki se očitno tako zelo razlikuje od naših trenutnih 
predstav o ljubezni? Njena glavna značilnost je njena neizmernost in 
neomejenost. V njej in preko nje lahko ugotovimo, da smo v osnovi dobri in da 
je Bog vedno in brezpogojno z nami. Kdor se čuti brezpogojno sprejetega in 
ljubljenega, komur slabosti in napake niso pikolovsko očitane, kdor celostno 
občuti milost in odpuščanje, ta si želi to Božje darilo deliti z drugimi. Tako 
postane Božji dar človeška naloga – ta oblika ljubezni (ki je nad vso etiko in 
humanizmom) postane prepoznavni znak Jezusovih učencev. 
Ljubezen ima dve roki – z eno objema Boga, z drugo pa sočloveka. Na ta način 
se ljubezen tudi udejanja – ne preko razumskih predvidevanj, učenih govorov 
in kompliciranih teorij, temveč zgolj preko človeških odnosov (ki obsegajo tako 
razum kot čustva), kjer je iščočim ljudem, ki so občutili dobroto, svobodo, 
srečo, človečnost... odprt pogled v nebesa, saj že doživijo majčken košček 
nebes na zemlji.  
Kljub temu čutimo, da življenje (navkljub temu, da ga podpira Božja ljubezen) 
ni preprosto. Berila govorijo o stiskah, obupu, žalosti, mukah in strahovih, ki so 
dnevno del našega življenja. Vendar če je neomajna Božja ljubezen glavni 
razlog obstoja, potem dobijo tudi negativne izkušnje našega življenja novo 
dimenzijo. Kajti vse, ampak res vse, kar nam gre narobe v našem življenju, 
lahko zaupamo Božji milosti, saj ne more nič, kar je zaobjeto z Njegovo 
neskončno ljubeznijo, spodleteti! Če ljubimo, smo nesmrtni. Ali ni to resnično 
odrešujoč, osvobajajoč vidik vstajenja?  


