
 

 

PREDSTAVITEV JASLIC 2015: KDOR VERUJE VAME, BODO IZ NJEGOVEGA OSRČJA TEKLE REKE ŽIVE VODE (LK 7,38) 

Sonce! Lep dan je pred mano. V vejah slišim  piš vetra. Kako imam rad vetrič, ki veje okrog mene. Ţe nekaj 

časa hodim po sveţi travi. Kako je lepo ţivljenje. Hodim po poti, ki pelje proti potoku, kjer se ţelim ustaviti. 

Vzamem si krajši oddih. Vsedem se na hladno skalo. Uţivam! A moram dalje.  

Daleč na obzorju se nabirajo oblaki. Črni! Vedno večji, vedno več jih je, vedno bliţje so. A so še daleč, si 

pravim in počakam še malo. Kako je dobro del počitek.  

Začutim prve kaplje na obrazu. Ena, dve tri. Vedno več jih je. Odidem. Odhajam  proti vodi. Trava postane 

vedno bolj močvirnata. Korak ni več tako lahen. Mokrota pronica skozi čevlje. Čutim hlad na koţi. Nevihta 

se vedno bolj pribliţuje. Naj grem naprej ali naj se obrnem? Ni časa za razmislek. Z nogami se zapletem v 

veje, ki se skrivajo v vodi. Še pred nekaj dnevi je bil to čisto navaden potoček, zdaj zaradi neurja, ki se je 

razbesnelo v bliţini postaja vse večji.  

A takrat je ţe prepozno. Poskušam se še prijeti za vejo, ob bregu, a mi ne uspe. Tok me potegne vase in me 

odnese po reki navzdol. Poizkušam priplavati na breg. Ne morem. Vedno bolj me nosi tok reke. Piš se 

spremeni v močan veter. Potoček postane reka. Vedno globlja, vedno več vode. Sonca ni več. Oblaki izlivajo 

deţ vedno močneje. Še pred nekaj trenutki je sijalo sonce. Pet, šest, sedem. Deţ pada vedno hitreje in kaplje 

postajajo vse večje. 

Ves sem moker. Obleka se mi lepi na koţo. Prične me prevevati strah. Kaj bo z mano? Se bom rešil? Kam me nese tok? Hočem zaplavati, a ne gre. 

Išče neko oporo, a je ni. Okrog mene sama voda. Vedno bolj dere, valovi so vedno večji. Počasi se sprijaznim s koncem. Hvala za vse lepo, kar sem 

doţivel! Bog, hvala ti! 

Ţe ko se sprijaznim z vsem, se nekaj spremeni. Voda počasi postaja manj deroča, vedno bolj bistra. Kljub temu, da voda še ni čisto mirna in me še 

zmeraj nese tok naprej, čutim, da nisem več sam. Čutim neko olajšanje. Čutim, da je Nekdo z mano. Zavem se, da se reka, ki je bila prej deroča, 

polna nevarnosti postaja mirna, bistra, osveţujoča, bleščeča kot kristal. Rešil sem se teţkih stvari v ţivljenju in  sedaj plavam v studencu ŢIVE 

VODE. Po preizkušnjah, ki sem jih doţivel, sem prišel do trenutka, ko sem bil potegnjen in njih. Z Boţjim usmiljenjem! Z reko ŢIVE VODE, ki se 

napaja iz Jezusa Kristusa. ON, ki me reši s svojim studencem ŢIVE VODE. Končno sem svoboden. Vse preizkušnje so za mano. Ţelim biti s Teboj. 

Ţelim biti v tvojem usmiljenju. Hočem, da ljudje preko mene spoznajo tebe in tvoje usmiljenje. 

JEZUS REŠITELJ 

Rešuje mene in je rešil ljudi, ki so bili okoli njega pred dvatisoč leti. Ko je slepi klical k njemu naj se ga usmili in podaril mu je, da je videl. Videl 

svet okoli sebe in videl Boţje usmiljenje. In ne samo videl, ampak vse to občutil. Bil je hvaleţen. Oznanjal je Njegovo usmiljenje. Jezus ga odreši 

slepote. Ljudem okoli sebe pa da poduk, da nas lahko reši slepote srca, ki je prav gotovo še bolj uničujoča, kot fizična. 

JEZUS, TISI KI ODPUŠČA 

Ali pa, ko so ljudje hoteli kamenjati ţensko zaradi greha. Usmilil se jo je, saj je videl v njej človeka, ki ima še zmeraj moţnost, da se spremeni. Ni jo 

obsodil, ampak jo je z usmiljenjem opogumil. Dal nam je tudi zgled odpuščanja grehov. 

Prav tako nam da lep zgled s svetim Petrom. Čeprav ga je zajatil pred ljudmi, mu Jezus preda poslansvo vodenja Cerkve. Seveda ga je najprej 

preizkusil z trikratnim vprašanjem, če ga ljubi in po tem je videl, da mu lhko da še eno moţnost. Pokazal mu je usmiljenje in ga ni obsodil.   

JEZUS ZDRAVNIK DUŠ 

Lahko se spomnimo tudi Zaheja. Majhen moţic hoče videti Jezusa in si niti predsavljal ni kakšno spremembo mu bo to prineslo. Odzval se je na 

njegov klic in ga spustil v svojo hišo. Z njim je jedel, pil, se veselil. Še bolj se je veselil po tem, ko je videl kakšno usmiljenje je prišlo v hišo in se je 

zavedal, da je Jezusovo usmiljenje ozdravilo njegovo dušo.  

Jezusovo usmiljenje pa se z Njegovo smrtjo ni končalo. Iz zgodovine poznamo veliko ljudi po katerih je usmiljenje delovalo.  

Spomnimo se na Janeza Vianney, ki je bil ţupnik kraja Ars v Franciji. Ars je bil ob njegovem prihodu majhna zanemarjena vas, kjer ni bilo velike 

ljubezni do Boga. A Janez se ni dal. Začel je spreminjati kraj v prostor Boţjega usmiljenja in kraj, kjer je Bog doma. Vsak dan je spovedoval, včasih 

tudi po dvanajst ur. Redno se je postil, veliko molil in priklical Boţje usmiljenje v kraj.  

Prav tako velik spovednik je bil tudi sveti Pij iz Pietrelcine. Doţivel pa je še posebno usmiljenje, ki je bilo zanj tudi velika preizkušnja v ţivljenju. 

Jezus ga je namreč zaznamoval s stigmami, torej imel je rane kot jih je imel Jezus ob kriţanju. Čeprav  je  zaradi tega zelo trpel in bil velikokrat tudi 

zasmehovan, se ni vdal. Vsak dan je bil na voljo v spovednici. Znan je tudi primer, ko je v istem kraju ţivel nek zdravnik, ki ni bil veren. Na smrtni 

postelji ni hotel nobenega drugega duhovnika, razen patra Pija. Vendar je rekel, da gotovo ne bo prišel,  ker ga je tako zaničeval. A, prišel je. Podelil 

mu je zakramente in ne samo to. Čez tri dni je rak izginil in s patrom sta postala prijatelja.  

V jaslicah pa je predstavljen še John Pridmore. Ko je bil mlajši je zapadel v gangstersko druţbo. Nekoč se je stepel z nekom in bil je prepričan, da ga 

je ubil. Začel se je zavedati da je pogubljen. Zaslišal je glas v sebi. Glas Boga. Šel je na duhovne vaje, kjer je bil prvič pri sveti spovedi. Takrat se 

jeprvič počutil olajšanega. Zaveda se, da mu je Bog v svojem usmiljenju odustil, česar ne bo nikoli pozabil. Ko ga je nekdo vprašal katera je bila 

njegova najdaljša zaporna kazen, ki jo je odsluţil, je odgovoril, da je bilo to ţivljenje, ko je bil brez Boga.  

Najbolj znana svetnica Boţjega usmiljenja je prav gotovo Favstina Kowalska. Po veliko prošnjah je bila sprejeta v samostan. Večkrat videnja Jezusa, 

ki ji je naročal naj razodeva Boţje usmiljenje. In iz njenih videnj je tudi slika »Jezus vate zaupam!« Iz Jezusovega srca izhajajo ţarki, ki predstavlajo 

kri in vodo, ki sta privreli iz globine njegovega usmiljenja takrat, ko je sulica prebodla Jezusovo umirajoče Srce na kriţu. Beli ţarki predstavljajo 

vodo, ki očisti dušo, rdeči pa so kri, ki daje duši novo ţivljenje. On nam je obljubil, da bodo iz vsakega izmed nas tekli studenci ŢIVE VODE, če 

bomo vanj verovali.  

V teh dneh, ko praznujemo tvoje rojstvo, mi daj moči, da priznam,  kdo si! Da verujem vate. Naj postanem tudi jaz studenec ŢIVE VODE za ljudi 

okoli mene. Naj ljudje preko mene spoznajo, kako usmiljen si. Daj mi moči, da bom tudi jaz namesto sodil drugega, bil usmiljen. Da bom s tem 

kazal pot do tebe. Predvsem pa mi daj, da bom prosil Boţjega usmiljenja, ko bom duhovno slep in ko bom mislil, da si me zapustil. Ampak vem, da 

me ne boš nikoli zapustil. In to naj mi daje moč, da bodo iz mene  svetili ţarki Boţjega usmiljenja in iz mojega srca tekle reke ŢIVE VODE. 

 

Ţirovski jasličarji ® 

 


