
leto XIII / 2010-22
3. april 2022

12

5. postna nedelja

oznanilo
Vselej bodite 

vsakomur pripravljeni 
odgovoriti, 

če vas vpraša 
za razlog upanja,

 ki je v vas.
1 Pt 3,15

NE OBSOJAJ         Jn 8,1–11
Velikokrat v življenju smo podobni 
pismoukom in farizejem iz današnjega 
evangelija, ki so zasačili neko žensko v 
prešuštvovanju in jo z užitkom privlek-
li pred Jezusa. Vedeli so namreč, da je 
do takšnih žensk preveč popustljiv, saj 
jim je bil znan primer javne grešnice, 
ki mu je s solzami 
umivala noge in jih 
brisala z lasmi – on 
pa nič. Mojzesova 
postava je ukazovala, 
da je treba žensko, ki 
jo zalotijo pri prešušt-
vovanju, pobiti s 
kamenjem. Kaj pa bo rekel na to tale 
Jezus iz Nazareta? Si bo upal naspro-
tovati Mojzesu? Evangelist Janez pove, 
da tožiteljem Jezus sploh ni dal odgov-
ora, temveč se je samo sklonil in nekaj 
pisal po tleh. Nekateri so razlagali, da je 
pisal v prah grehe tistih mož. Francos-
ki pisatelj Francois Mauriac pa meni, 
da je v tla gledal iz usmiljenja do pre-



strašene ženske, kajti očitajoči 
pogled boli, ker smo ga prevarali 
za ljubezen. Potem se je zravnal 
in jim rekel: »Kdor izmed vas je 
brez greha, naj prvi vrže kamen 
vanjo.« Vsi so šli proč, kajti videl 
je v njihova srca. Ženi ni rekel: 
»Ti si pa nedolžna. Kar si dela-
la, ni greh!« Ne! Vidi v njeno 
dušo, vidi njeno skesanost, zato 
ji pravi: »Tudi jaz te ne obsojam. 
Pojdi in odslej ne greši več!«
Bili bi strahotno dvolični (in de-
jansko taki tudi smo), če nas v 
odnosu do soljudi ne bi vodila 
zavest, da smo bili že tolikokrat 
deležni Božjega usmiljenja in 
smo doživeli njegovo odpušča-
jočo ljubezen. Ali ni torej zdaj 
naša dolžnost, da smo obzir-
ni, razumevajoči in usmilje-
ni? Ljudska modrost »Vsi smo 
krvavi pod kožo« pomeni, da 
imamo vsi napake, slabosti ter 
večje ali manjše grehe na vesti. 
Naslov današnjega evangeljskega 

odlomka je Grešnik ne sme ob-
sojati grešnika. Apostol Pavel je 
zapisal: »S tem ko sodiš drugega, 
obsojaš sam sebe; saj ti, ki sodiš, 
delaš enako« (Rim 2,1). Ne-
malokrat nam manjka modro-
sti, da bi raje molčali, kakor pa 
na veliki zvon obešali slabosti in 
napake drugih. Deloma je razlog 
to, da hočemo (zavestno ali pod-
zavestno) opravičevati sebe, saj 
če so drugi tako slabi, mi nav-
sezadnje nismo med najslabšimi.

Ko pa so ga 
kar naprej spraševali, 
se je vzravnal in jim rekel: 
»Kdor izmed vas je 
brez greha, 
naj prvi vrže kamen vanjo.« 
Nato se je spet sklonil in 
pisal po tleh. Ko so to slišali,
 so drug za drugim odhajali, 
od najstarejših dalje. 
In ostal je sam 
in žena pred njim. 
Jezus se je vzravnal 
in ji rekel: »Kje so, žena? 
Te ni nihče obsódil?« 
Rekla je: »Nihče, Gospod.« 
In Jezus ji je dejal: 
»Tudi jaz te ne obsojam. 
Pojdi in odslej ne gréši več!«
(Jn 8,7–11)



Jezus se je sklonil 
in s prstom pisal po tleh. (Jn 8,6)

Gospod Jezus, 
odkar sem kot otrok slišal pripovedovati to zgodbo, se nikoli nisem 
nehal spraševati, 
kaj neki si pisal po tleh tempeljskega dvorišča tistega jutra, 
ko so predte porinili to ubogo žensko. 
Preučevalci Svetega pisma se o tem še niso izrekli.  
Včasih si mislim, da vem. 
Po mojem si napisal: 
»Kar nameravam povedati pismoukom in farizejem, 
velja za vse. Tudi zate.«
Tudi zame. 
Čeprav ne mečem kamnov v ljudi 
– mi danes smo naprednejši 
in kulturni in ne uporabljamo 
tako barbarskih kazni – 
pa brez pomislekov 
obmetavam ljudi s sodbami. 
In sodbe, Gospod Jezus, 
so hujše kakor kamni. 
Kajti rane na telesu 
lahko pozdravijo v ambulanti. 
Rane, ki jih povzročijo sodbe, pa marsikdaj ostanejo za vedno.
Gospod Jezus, vsakokrat, 
ko me vidiš s kamni v glavi in ustih, 
pripravljenega, da jih vržem v koga, ki je napačno ravnal, 
me odpelji na tempeljsko dvorišče, pred to prestrašeno ženo. 
Daj, da bodo v meni strogo zazvenele tvoje besede: 
»Kdor izmed vas je brez greha, 
naj prvi vrže kamen.«
In na široko mi odpri oči za besede, ki jih je napisal tvoj prst: 
»Velja tudi zate!«                                                  Po: T. LAsconi
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Ste se danes 
že nasmejali?

Dobri Jezus! 
Tudi moja dejanja 
so včasih vredna obsojanja. 
Vem, da ti zgolj mirno 
»sediš in pišeš po tleh«, 
a tvoja mirnost in sprejemanje 
me še toliko bolj opominja 
in vzpodbuja k spreobrnjenju. 
Vendar pa se ob vsem tem 
še prevečkrat znajdem na drugi strani: 
obsojam, obtožujem, 
z besedami »kamnam« druge. 
Daj mi moči, da ravnam kot ti. 
Naj bo moj molk poln ljubezni in razumevanja, 
hkrati pa vzpodbuda, da vsi postajamo boljši. 
Vsekakor pa je pomembno, da začnem spreminjati sebe. 
Pomagaj mi pri tem.

»Natakar ali vaš ansambel zaigra 
tudi kaj po želji gostov?«
»Seveda, povejte!« »Povejte jim, 
naj zaigrajo biljard, da bom lahko 
v miru pojedel večerjo.«

Inšpektor vpraša delavca: »Od kdaj 
delate v podjetju?« »Od takrat, 
ko so mi zagrozili, da me bodo 
odpustili.«

Novinar vpraša boksarja: »Povejte, 
kdo vam je v vaši karieri zadal na-
jtežji udarec?« »Davčna uprava!« 
mu odvrne boksar.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, 
stanovitnega duha 

obnovi v moji notranjosti.
 Ps 51,12


