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KAKO LJUBITI GREŠNIKA?
Kristjan mora razlikovati med zmoto in tistim, ki se moti, 

med grehom in grešnikom. Vedno moramo zavračati zmoto in 
greh, a sprejemati grešnika. 

Čudovit nauk o tem 
sprejemanju nam je dal 
Jezus v evangeliju dana-
šnje nedelje. Jezus ni ob-
sodil žene, ki so jo po-
tem, ko so jo zasačili pri 
prešuštvovanju, privedli 
k  njemu. S tem ni ho-
tel reči, da je vse dovo-
ljeno in da je vseeno, ali 
delamo prav ali narobe, 
dobro ali slabo. Grešni-
ce ni obsodil, ker mu je 

vsak človek dragocen. Ni pa pritrdil zlu, grehu, ki ga je naredila 
žena. Za Jezusa greh ostaja greh, vreden vsake obsodbe. Tudi 
nečistovanje in zakonska nezvestoba sta greh. Kristus ne izda 
resnice, kajti, ko bi te ali druge grehe odobraval, bi grešnici rekel 
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nekako takole: „Pojdi, a drugič bodi bolj previdna, da te ne zasa-
čijo!“ Tako pa ji je rekel: „Pojdi in ne greši več!“ Kristus je vedel, 
da grešnici ne bo čisto nič pomagal, če jo bo tudi on obsodil in 
izpolnil zahtevo množice, ki jo je pripeljala. Končno je v tistem 
trenutku tudi sama vedela, da je storila napako. Zato jo je sprejel 
tako, kakršna je - kot grešnico, ne zato, ker bi njen greh odobra-
val, ampak ker ljubi vsakega človeka in mu s to ljubeznijo želi 
omogočiti spreobrnjenje. To je tudi cilj sprejemanja grešnikov, 
da bi na sebi občutili razumevanje in ljubezen, ki bi jim poma-
gala k spreobrnjenju. Marsikdo izmed nas je že doživel odpu-
ščanje. Ali nam ni lepo, ko 
nas drugi sprejeme kljub 
temu, da imamo napake.? 
Gotovo smo to občutili v 
odnosu z Bogom. Ali ne 
bi bilo lepo, če bi si izbrali 
za sklepno postno nalogo, 
da bomo zavračali greh in 
zmoto, ljubili in sprejema-
li pa grešnika  ter tistega, 
ki se moti? Morda mu bomo s tem olajšali pot do Jezusa, ki je 
iz ljubezni trpel in umrl za vsakega človeka. Poskusimo stiske, 
v katere vedno znova prihajamo, videti kot priložnost, da spo-
znamo skrivnost Jezusa Kristusa in bolje razumemo Jezusovo 
smrt in vstajenje. Tedaj bomo bolj sproščeni, brez strahu pred 
tem, kar bi se nam lahko na poti zgodilo in kar bi nam jo lahko 
prekrižalo.

USODEN POGLED
Potem, ko so Jezusa pripeljali na zaslišanje k velikemu du-

hovniku, je na dvorišču palače prišel tudi Peter. Ko so ga ljudje 
prepoznali, so ga začeli spraševati, ali ni bil tudi on z Jezusom, 

ali ni on eden izmed Je-
zusovih učencev. Vemo, 
da je Peter, bodoči vodi-
telj Cerkve tajil, tajil, da 
ne pozna Kristusa. Ko je 
Peter to še utemeljeval, so 
pripeljali Jezusa z zasliša-
nja pri velikem duhovni-
ku in takrat sta se njuna 
pogleda srečala. Takrat je 
Peter videl razbičan, kr-
vav, opljuvan, zapuščen 
in ponižan Jezusov obraz 
ter obenem Jezusov nad 
vse ljubeč pogled. Kristus 

mu ni nič očital, niti ga ni grajal, samo pogledal ga je. V tistem 
trenutku se ni Peter spomnil samo Jezusove napovedi zatajitve, 
ampak se je spomnil, kar je Jezus govoril o sebi in trpljenju. V 
neskončno ljubeznivem pogledu je začel razumevati Jezusovo 
ljubezen, ki brezpogojno ljubi in gre v tej ljubezni na križ. V ne-
kem smislu Peter res ni poznal Kristusa in ni vedel, kaj pomeni 
biti z njim, ko bi vedel, kaj to pomeni, bi vedel, da pomeni biti z 
njim v ljubezni, ki se ne ustavi pred preizkušnjo in trpljenjem, 
ampak je sposobna stopiti s križa. Peter je ob zatajitvi ponižal 
tudi sebe, saj se je ponižal pred deklo, ki v Izraelu ni bila cenjena. 
Ob tem življenjskem polomu bi lahko obupal. Lahko bi kot Juda 
Iškarijot rekel, da je izdal nedolžnega in bi si vzel življenje, ker 
zanj ni več rešitve. Toda zaradi ljubečega Kristusovega pogleda 
Peter zopet najde samega sebe. Prosimo Gospoda, da bi se v 
svetih dneh velikega tedna tudi mi srečali s Kristusovo ljube-
znijo, na sebi občutili njegovo neskončno ljubezniv pogled in se 
resnično spreobrnili.



GODOVI IN SVETE MAŠE
MAREC

14
PONEDELJEK

Matilda 18h † Marjan Jeraj (sosedje)

15
TOREK 

Klemen 18h † Marija Svečak

16
SREDA

Hilarij 18h † Perčič in Zmrzlikar

17
ČETRTEK

Jerdrt 18h † Bojan Udovič

18
PETEK

Ciril Jeruzalemski 18h † Janez Jerman, obl.

19
SOBOTA

JOŽEF, MOŽ 
DEVICE MARIJE

8h
18h

† Jože in Ana Jeretin
† starši

20
NEDELJA

CVETNA NEDELJA 8h 
10h

† Matic Jeglič
† Jože Knific in starši

OLJČNE VEJICE lahko dobite 
pred cerkvijo. Prostovoljni prispev-
ki so namenjeni revnim župnijam v 
slovenski Istri.

VELIKONOČNA SPOVED je 
nujni pogoj za lepo, veselo in sreč-
no velikonočno praznovanje. Pri-
ložnost za spoved je vsak dan pred 
sveto mašo, po dogovoru tudi ob 
drugem času. V Kranju bo celo-
dnevno spovedovanje. Na voljo bo 
pater Markelj. Tudi v Šenčurju bo 
vedno priložnost za sveto spoved. 

Ne ostanimo vase zaverovani in ne prepričujmo sebe, drugih 
tako ne moremo, da nimamo greha.


