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Prvo berilo: Modr 18, 6-9. 
BOŽJA DELA KLIČEJO K ZAUPANJU 

 
 
 
 
 
 

Drugo berilo: Hebr 11, 1-2. 8-19 ali 1-2. 8-12. 

PRAVIČNI SO VEDNO BOGU ZAUPALI 
 

Božja beseda današnje nedelje 

Evangelij: Lk 12, 32-48 ali 35-40. 
VEDNO MORAMO BITI PRIPRAVLJENI 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 »To pa vedite,  
da bi hišni gospodar,  

ko bi vedel,  
ob kateri uri pride tat,  

čul in bi svoje hiše  
ne pustil spodkopati.  

Tudi vi bodite 
pripravljeni;  
zakaj ob uri, 

ko ne mislite,  
bo prišel Sin človekov.«  

 

(Lk 12, 39–40) 

 

 

 

Gospod, ko verujem, 

da moje srce 

napolnjuje ljubezen, 

in v trenutku 

iskrenosti spoznam, 

da ljubim sebe v 

ljubljeni osebi, me 

osvobodi mene same. 

Gospod, ko verujem, 

da sem dala vse od 

sebe, in v trenutku 

iskrenosti spoznam, 

da pravzaprav jaz 

prejemam, me 

osvobodi mene same. 

 

Gospod, ko verujem, da sem uboga, in v trenutku 

iskrenosti spoznam, da sem polna napak in zavisti, 

me osvobodi mene same. 

Oj, Gospod, ko se nebeško kraljestvo lazno meša s 

kraljestvi tega sveta, daj, da najdem sreco 

                in tolazbo v tebi.    Po:  Mati Terezija, Bog danes ljubi po nas 

 

»Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, 

bo prišel Sin clovekov.« (prim. Lk 12,40) 

   Jezus nas ni na nič tako izrecno 
opomnil kot na to, naj bomo 
pripravljeni na smrt. Bodite 
pripravljeni! Ne veste ne ure ne 
dneva, kdaj pride Gospod. Če se 
hočemo pripraviti na smrt, potem 
se varujmo vsakega krivičnega 
imetja. Sveti Bernard se je pred 
vsakim dejanjem vprašal: »Bi to 
storil, če bi moral čez nekaj minut 
umreti?« 
  Zato poravnajmo storjeno krivico 
tako hitro, kot je le mogoče. Kdo 
ve, če bomo kasneje še mogli to 
storiti. Prizadevajmo si, da bomo 
vedno v milosti in prijateljstvu z 
Bogom, da nas ne bo, ko bomo 
stopili pred Boga, nobena veriga 
greha vezala na ta svet, potem 

nam bo nekoč umiranje lahko 
tako kot velikemu cerkvenemu 
učitelju Hieronimu, ki je svojim 

prijateljem, ko so ga prišli pripravit 
na smrt, rekel: »Mi prinašate veselo 
oznanilo, da bom kmalu umrl? Bog 
vam poplačaj to veselo vest, kajti ni 
težko umreti, če si se v svojem 
življenju učil umirati. Ne ljubite nič 
tako kot Jezusa Kristusa. Molite in 
izvedeli boste, kako sladko je 
umreti, če se potrudimo pravično 
in pobožno živeti.« 
  Kdor trdi, da je najbolje 
nezavedno pasti v objem smrti in 
umreti brez vere, ta trdi, da je bolj 
beden in nesrečen kot pitana 
živina, ki jo z zavezanimi očmi 
peljejo v zakol. Mi pa verujemo v 
večno življenje! Zato je prav, da 
živimo drugače; živimo tako, da 
smo vsak hip brezskrbno 

pripravljeni na prihod Sina 
človekovega. 

Po: A. M. Slomšek 

 


