
KDOR DELA HUDO, SOVRAŽI LUČ IN NE PRIDE K LUČI
Splošno prepričanje sodobne družbe je, da nas je hlepenje po čim 

večjem standardu in nenehnih užitkih notranje izpraznilo. Življenje 
mnogih je brez prave vsebine, zato so njihova dela hudobna in nevarna za 
človeštvo. Različne krize se kar vrstijo in tisti, ki nam vladajo, so prepričani, 
da to ni nič tragičnega, še več, hočejo si zakone tako prilagoditi, da jih ne 
bi nihče smel imeti pod drobnogledom. To stanje družbe zelo dobro razloži stavek, ko 
Jezus razpravlja s farizejem Nikodemom, ki je prišel k njemu na nočni pogovor: „Kdor 
namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela.“

Res je. Kdor je hudoben se izogiba svetlobi, raje se pomika v temi, kjer svoja dejanja 
lažje zakrije. Kaj se dogaja z njegovo vestjo? Ali ga ne opozarja, da so takšna dela 
nevredna človeka? Nekaj časa ga še opozarja, toda če ni nobenega odgovora, tudi vest 
utihne. Takšna je današnja liberalna družba, ki je Boga postavila na zatožno klop in mu 
ne dovoli, da bi lahko kaj povedal. Za sodobnika je Bog mrtev, zato je prisiljen iskati 
takšno duhovnost, ki ustreza trenutnim željam in ti ne oponaša tvoja nehumana dejanja.

Ali se smemo s takšnim življenjem sprijazniti? Ne. Kdor je zavrgel Boga je zavrgel 
tudi človeka. Zato so vedno glasnejši zagovorniki drugačne družbe, ker vidijo, da jim 
liberalni sistem krati najosnovnejše pravice in jih potiska v materialno in duhovno 
revščino. Zato podpiramo gibanja, ki se želijo vrniti k pristnemu evangeliju. Prava 
rešitev za človeštvo ni v „več imeti“, ampak v „več biti“. To pa dosežeš le takrat, ko so 
tvoja dejanja transparentna. Jezus je v pogovoru s farizejem Nikodem nakazal rešitev 
za tiste, ki hodijo v temi: „Kdor se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova 
dela, ker so narejena v Bogu.“ Resnica pa je samo ena, enaka za Boga in človeka, ker vse 
prihaja od popolnega, vsemogočnega in edinega Boga, ki ne prenese dvoličnosti. Samo 
kdor je v Bogu, je v resnici in hodi v svetlobi. Kdor pa je Boga zavrgel, je dal priložnost 
nekomu, ki ni bog. Ta se bo naselil v njegovi duši in bo pod pretvezo, da mu bo pomagal 
do vsesplošnega uspeha, ustvarjal vedno večji nered, ki ga ni mogoče več nadzorovati. 
Hudič se veseli družbe, ki je vse vrednote naredila relativne, kajti tam, kjer ni nič sveto 
in spoštovano, je z lahkoto delati. Dobro in koristno je, da Božja ljubezen ni pogojena 
s človeško ljubeznijo. Kljub našim zablodam nas Boga ima še vedno rad in nas kliče: 
„Pridi bliže in se me okleni! Odpuščam ti, ker si zame enkraten in neponovljiv!“

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 4. postna nedelja 11. marec
yy Danes je 4. postna nedelja. Godujeta Benedikt, škof in Sofronij, škof.
yy Velika noč se hitro približuje. Tega se vsi veselimo, kajti povezana je z nastopom pomladi, ko vse 
ozeleni in nas razveseli prvo cvetje – zvončki, trobentice, žafran, narcise. Pomlad je povezana z novim 
življenjem, o katerem v postnem času bolj pogosto razmišljamo, pa čeprav mnogi preveč mislijo samo 
na trpljenje in smrt. Res je, da mora seme umreti, vendar drugačne ne more priti do novega življenja. 
Zato glejmo z zaupanjem naprej in se veselimo tega, kar je na koncu postnega časa: velika noč, izbruh 
življenje, ki nikoli ne mine.
yy V ponedeljek, 12. marca bo sestanek ŽPS. Pregledali bomo pastoralno delo od božiča naprej ter nare-
dili načrt za čas, ki je pred nami. Dobimo se ob 20.00 v sejni sobi.
yy Od 18. do 24. marca bo na Radiu Ognjišče že 13. radijski misijon. Naslov letošnjega postnega misijo-
na je: »Pošlji Svetega Duha na nas.« Vabljeni k poslušanju.
yy Apostolska spodbuda: Mala jedrna družina se ne sme zapirati proti razširjeni družini, h kateri pripa-
dajo starši, strici in tete, bratranci in sestrične in celo sosedje. V tej veliki družini lahko kdo potrebuje 
pomoč ali vsaj družbo ali znamenje naklonjenosti ali prenaša hudo bolečino, ki kliče po tolažbi. Da-
našnji individualizem včasih pelje k temu, da se ljudje umikamo v varno manjše gnezdo in doživljamo 
druge kot nadležno nevarnost. Ta osamitev pa ne povečuje miru in sreče, ampak zaklepa srce družine 
in ji jemlje življenjsko širino. Na prvem mestu mislimo na svoje starše. Jezus je farizeje spomnil na 
to, da je zanemarjanje staršev kršitev Božjega zakona. Nikomur ne koristi, če se neha zavedati, da je 
sam otrok. V vsakem človeku – četudi je odrasel ali se je postaral, čeprav je tudi sam postal roditelj, 
ali če zaseda odgovoren položaj – ostaja kljub vsemu temu trajna istovetnost sina ali hčere. (187-188)
yy V mesecu marcu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše
830

4. postna nedelja
za + očeta Toneta Drakslerja
za + Franca Koširja (obl.)

11. marec

Ponedeljek
1730

Inocenc I., papež; Justina, redovnica
za + Edota Bečana, dar sosedov

12. marec

Torek
1730

Leander Seviljski, menih in škof; Kristina, mučenka
za + Jožico (obl.), Jožeta Zupana in Magdo

13. marec

Sreda
1730

Matilda, kraljica; Pavlina, redovnica
za + Marjana Zaplotnika, dar sosedov

14. marec

Četrtek
1730

Ludovika de Marillac, red.; Klemen Dvoržak, redovnik
po namenu

15. marec

Petek
1730

+ Hilarij Oglejski, škof; b. sl. Danijel Halas, duh. in muč.
za + Cilko Teran, dar sosedov

16.  marec

Sobota
1900

Patrik (Patricij), škof; Jedrt (Jerica), opatinja
za + Miha Celarja (obl.)

17.  marec

Nedelja
730 Tenetiše
830

5. postna nedelja
za + Alojza (obl.) in vse ++ Mežnarjeve
za + Tomaža Lombarja (obl.)

18.  marec

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – 
Tenetiše – Pušavec Majda

17.  marec


