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Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil! (Mt 11,28)  

 

Pred kratkim smo člani misijonske skupine v župniji svetega Martina v Žireh pripravili novost za 

vse, ki prihajajo v farno cerkev iz navade, radovednosti ali po božjo tolažbo v času stiske in 

preizkušenj. Levo pri vhodu pod križanim smo postavili Sveto pismo in stekleni akvarij, ki je do 

vrha napolnjen s pregovori, izreki in modrostmi iz božje knjige – Svetega pisma. Pri tem sta nas 

vodili dve misli. Prva je ta, da so današnji časi zelo težki. Razvrednotene so vse vrednote, tako je 

težko najti svojo pot skozi to vseh mogočih kolobocij polno družbo, pri tem pa ne zaiti iz prave 

smeri, ki je zapisana v večnih zakonih narave. Kar prevečkrat se namreč zgodi, da se naša pot začne 

ožiti in ožiti, tako močno, da udarjamo najprej z glavo ob steno. Potem pa kar naenkrat ni več 

prehodno. To pa pomeni, da se je treba vrniti nazaj do križišča in izbrati novo pot. Da pa ne bomo 

zopet izgubili glave, je modro, da si tisti, ki smo krščeni, vzamemo čas za dober premislek in 

posvetovanje s Stvarnikom, ki nam je podaril načrt našega življenja, ki pa smo ga seveda nekam 

založili ali pa celo vrgli proč v časih svoje nadutosti, debelih krav, češ da znamo in zmoremo vse 

sami.  



Običajno delimo vzroke za naše bolezni in trpljenje v štiri skupine. Kot prvi je, da se na nas pokaže 

božja milost. Večletno trpljenje se ozdravi v trenutku s čudežem in tako se pokaže božja slava 

oziroma se pokaže Bog na delu. Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se 

na njem razodenejo Božja dela« (Jn 9,3). V drugo skupino spadajo neizpovedani grehi prednikov, ki 

se v obliki demonov zavlečejo na potomce in nas dušijo v nesrečah in bolezni, da zadostimo za te 

grehe. Trpljenje obenem prečisti tudi nas same, da se lahko duhovno dvignemo. V tretji skupini je 

trpljenje, ki si ga povzročimo sami. Alkohol, tobak, mamila ... Uživanje teh stvari neobhodno 

privede do izstavitve računa, ki pa ne ostane neplačan. Niti ni možnosti pritožbe. 

V zadnji skupini pa so vplivi okolja. Če se družimo ali živimo s hudobnimi ljudmi, ki kršijo božje 

zapovedi, nas to tudi pripelje v trpljenje. Sem spadajo tudi taki, ki s čaranjem ali zagovarjanjem 

rušijo naš svet. Pošiljajo nam zle duhove, ki svoje delovanje usmerijo v poškodbe telesa ali duha.  

V upanju, da nam še enkrat zašepeta, kam in kako, stopimo skesani pred Gospoda, v predani 

molitvi, z iskreno spovedjo, z opazovanjem neobičajnih dogodkov okoli nas ali kako drugače ... Če 

smo za običajna znamenja premalo dovzetni in jih ne prepoznamo, ker se nam zdi vse tako naravno 

in logično, je lahko za nas ena od rešitev tudi ta, da nam Bog spregovori s svojo besedo skozi 

določen tekst. Sveto pismo ima besede življenja, ki so napisane iz ljubezni do vseh njegovih otrok, 

ne glede na to, ali gre za zahteve ali prepovedi. Vse je naravnano v življenje. Kdor se mu preda, mu 

ni potrebno več iskati, temveč le slediti. Akvarij je običajno napolnjen z vodo in ribami. Mi pa smo 

dali vanj »živo vodo«. Potrebno je izvleči »ribo« in »izpiti« njeno sporočilo. Potem pa listek 

spraviti blizu srca kot najljubše ljubezensko pismo, kajti med iskanjem resnice se je dobro še 

večkrat ozreti nanj. Drugim ga ne kažite, ne razpravljajte z nikomer o vsebini, ker vam nihče ne 

more dati vašega odgovora. To pa zato, ker mu vaše bolečine niso znane. Če pa mu ni znano vse 

vaše trpljenje, mu ni znano nič! Nihče ne pozna vašega trpljenja skozi to, kar prestajate, pa vse tja 

do velikih in malih vzrokov, ki so vas v to situacijo privedli. Strune vašega srca pojejo samo vam 

svojo melodijo bolečine ob dotiku zla. Zato ni možno nikjer drugod dobiti odgovora na trpljenje kot 

v nas samih! Žalostno je, ker se ne zgodi prav poredko, da se najdejo strokovnjaki, ki nas za majhen 

denar porinejo v novo agonijo, če jih poslušamo. Naj ponovimo, vsi odgovori so skriti izključno v 

nas samih.  Še natančneje, spravljeni so v našem srcu. In Sveto pismo je pisano za vsako srce. Srce 

pa ne pozna znanstvenih nazivov, v njem se odziva zgolj tisto, s čimer je srce napolnjeno. V njegovi 

globini pa je vedno nekaj, kar razume Boga in se na njegove nauke odziva. Le prekopati je treba do 

tja. Ni zadosti pospraviti. Največkrat je treba mnogo navlake zmetati proč, ker tja ne sodi, temveč le 

kvari izgled in počutje. In ko je počiščeno, se lahko zopet luč Boga sreča z lučjo srca, obe skupaj pa 

premagata temo in naenkrat ni več iskanja. Ni več zvijače, laži, polresnic. Bog je na prvem mestu, 

vse ostalo pa se razporedi v idealno zaporedje. Nepomembnosti letijo proč druga za drugo kakor 

ponošene obleke, vse dokler ne ostane eno samo spoznanje, ki ga sprejmeš in zaživiš na novo v 

novem svetu, v katerem te ljubezen najprej napolni, nato pa še prepoji, da lahko samo še ljubiš. In 

takrat lahko ljubiš prav vse, resnično prav vse, pa naj bo reka, drevo ali kamen ... Ljubezen je edino 

čustvo, ki izžareva iz tebe. Seveda pa je možnost, da ti srce ob spoznanju veličine božje ljubezni 

zakrkne in ostane polno stare uporniške navlake. V takem srcu ni luči, zato se noter v temo zateče 

še malo hudobije in navlake časa, ki ga počasi zastrupi in strup pošlje naprej po žilah in tako uniči 

celo telo. 

Trpljenje je prav tako kot ljubezen blagoslov za tiste, ki ga sprejmejo. Blagoslovljena pa sta, ker na 

tem ljubem svetu preprosto ne obstaja nobena druga stvar, ki ima v sebi tako strašno moč 

spreminjati človeka. Samo v rokah ljubezni in trpljenja lahko postanemo kakor mehka glina. In 



onadva jo oblikujeta tako, da najprej iztisneta iz vsakega ves njegov mogočni jaz, pa naj bo še tako 

močno oplemeniten z napuhom, lakomnostjo, požrešnostjo, jezo in ostalimi »začimbami« iz skupin 

desetih zapovedi in naglavnih grehov ... 

Ugneteni in mehki smo zopet svobodni za Boga in ljubezen. Taka preizkušnja preide. Preizkušani 

pa je močnejši kot kdaj koli prej, ker je z njim Bog, ki ga je do takrat tajil in dušil s svojimi grehi. 

Ljubezen in trpljenje prideta ponavadi enkrat v življenju med rojstvom in smrtjo. Poslana pa sta 

tistim, ki so njunih milosti vredni. Sta znamenji za modre, da je čas, ko se bo počasi treba odpraviti 

nazaj k Očetu. Začetna dilema je opisana že v Lukovem evangeliju o izgubljenem sinu. Potem ko je 

zapil in zavlačugal svojo božjo doto, je njegovo trpljenje imelo vedno strašnejši obraz lakote. 

Prostitutke in pijača mu niso več hodile po glavi, ker ga je ozdravila lakota. Ne takoj, s časom pa, 

ko se je trpljenje povečevalo, se je naučil odreči prašičem in njihovim rožičem. Ko je prišlo njegovo 

trmarjenje do točke, ki je pregnala še zadnje zajedavce srca, sta v njem ostali dve rešitvi: umreti ali 

pa se vrniti nazaj k očetu. Ker je bil prečiščen, se mu ni upiralo oditi nazaj k očetu. Pa vemo, kako 

ga je oče sprejel? Z veličino duha, ki jo lahko pričakuješ samo od Boga, ki vidi v vsa srca. Kjer koli 

se tako čisto srce pojavi, Bog odhiti sam k njemu, ne čaka besed opravičil, ne prošenj in poniževanj. 

V njegovi naravi ni, da bi kogar koli, ki je sicer bil v grehih, s čimer koli utrujal. Nasprotno, ko 

priteče k prenovljenemu srcu, ga objame in sprejme za svojega dediča. Zopet mu nadene vse znake 

sina (prstan, obleko in obutev). Seveda kasneje tudi sin izjeclja svoj govor, ki ga je pripravil ob sliki 

groznega in maščevalnega očeta. Čeprav, roko na srce, ob njem, ki mu ni nič skrito, ga mu ne bi 

bilo treba. Vendar prav je tako, da se razbremeni tudi sam. Sprava oziroma spoved je zakrament 

ozdravljenja za tistega, ki se izpove. Tu pa se veselje ne konča. Na vrsto prideta še pitano tele in 

veselica za povrhu. Ker pa nikoli ni vse enostavno in brez zapletov, se tudi tu pojavi še 

nevoščljivec, da stvar zaplete. Tisti, ki še niso prehodili poti trpljenja, ne poznajo bolečin 

zveličanja. Posledično jih to najbolj jezi, kadar izgleda, da nekateri zaslužijo nebesa prepoceni. V 

svoji zaplankanosti si ne upajo vzeti kozliča, ki jim pripada za veselje. Še bolj žalostno pa je, da so 

po njihovem za to lastno »zagovednost« krivi drugi. Tako se v svojem svetohlinskem kokonu 

razglašajo za pravičnike. V resnici pa so hudo kaljivo satanovo seme. No, treba je tudi vedeti, da 

čisto vsaka prošnja pri Bogu, pa četudi je iz srca vere, ne obrodi željenega sadu. Vendar je edini, ki 

nas ne pusti na cedilu. Če nas ne ozdravi ali ne reši trpljenja, nam namreč da moč, da to preizkušnjo 

prestanemo. Pri njem je na prvem mestu zmerom zveličanje človeka. Zato se mu ne trga srce koga 

pustiti v trpljenju, če ima za alternativo verjetnost, da se bo ta isti zdrav z grehi pogubil. To pa ne 

pomeni, da ga zapusti. V resnici ga še močneje objame! 

Naj se sedaj vrnem nazaj k našemu akvariju »žive vode in mesnatih rib«, ki smo ga postavili, da se 

bo vsak lahko okrepčal pri pravem izviru čiste vode, rešitev pa ne iskal po »kalnih mlakah in 

glenastih potokih«, ki jih spretni trgovci, energetiki in šarlatani zavijajo v skrivnost, da jih kupimo. 

Nakar počijo kot milni balonček, mi pa se znajdemo še bolj dotolčeni na tleh. 

Lahko pa se zgodi, da bo pri tem kdo začutil vzgib srca, da bi od svojega preobilja kaj prispeval za 

to »krepčilno vodo«. Naj povemo, da bodo vsi zbrani prispevki namenjeni naši sestri misijonarki 

Bogdani Kavčič, ki ravno tako kot drugi misijonarji pri svojem delu stroškov navzgor nima 

omejenih. 

Naj vas Bog blagoslovi z mirom v srcu, srečo in odrešujočo ljubeznijo! 

 

Misijonska skupina svetega Martina v Žireh, zanjo Dušan Strlič 

 


