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1. GOVOR NA GORI
BLAGRI (Matej 5,1-12)

Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi 
učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil:

»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.

Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.

Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.

Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.

Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.

Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo 
je nebeško kraljestvo.

Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in 
vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše  
plačilo v nebesih je veliko.«

PRISPODOBA O SOLI IN LUČI (Matej 5,13-16)

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, 
kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Takó naj 
vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili  
vašega Očeta, ki je v nebesih.«

PREMIŠLJUJMO

Marsikaj, kar je Jezus govoril svojim učencem pred dva tisoč 
leti, danes kar težko razumemo. Naše življenje se precej razlikuje 
od življenja v njegovi deželi takrat. Toda marsičesa, kar je Jezus 
učil, niso mogli doumeti niti njegovi učenci, ki so živeli z njim v 
isti deželi in v istem času. Jezus je bil namreč tako zelo drugačen 
od drugih. Kar potruditi se bomo morali, da si bomo vsaj 
predstavljali, kaj nam je želel povedati in dopovedati. Prav to,  
kar smo prebrali, je silno pomembno.
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Najprej, kaj pomeni beseda blagor? »Blagor mu« pravimo danes, 
če želimo poudariti, da se nekomu dobro godi, ker ima veliko 
denarja, lep avto, krasno hišo, kup oblek ali kaj podobnega. Jezus 
pa je govoril drugače. Pomislimo, kaj bi lahko pomenile njegove 
besede: »Blagor ubogim v duhu.« Vemo, da so ubogi tisti, ki živijo v 
pomanjkanju, ki so brez vsega, revni. In ubogi v duhu? So to tisti, ki 
ničesar ne vedo? Ni verjetno. Ubogi v duhu so najbrž tisti, ki vedo, 
kako so stvari na tem svetu zapletene, ki se zavedajo, kako malo 
pravzaprav vedo, pa čeprav imajo veliko znanja. Ubogi v duhu so 
tisti, ki si prizadevajo iskati resnico in so se vedno pripravljeni naučiti 
kaj novega. Ubogi v duhu so tudi tisti, ki so v resnici skromni. Tisti, 
ki, tudi če bi obogateli, ne bi kar zapravljali svojega imetja, temveč 
bi ga namenili ljudem v pomanjkanju ali pa za skupne potrebe.

»Blagor žalostnim.« Žalost se nam zdi pravo nasprotje sreče. Pa 
vendar je žalost nad tem, kar smo slabega storili, ali žalost nad 
napačnimi in krivičnimi dejanji drugih kar koristna. Zakaj? Prisili 
nas v delovanje, nas spodbudi, da nekaj ukrenemo. Le tisti, ki niso 
vedno veseli in zadovoljni, si prizadevajo kaj dobrega postoriti, 
komu pomagati. Prav na te je mislil Jezus.

»Blagor krotkim,« tistim, ki niso nasilni, ne uveljavljajo le svoje 
volje, ki se ne napihujejo in ponašajo s svojimi uspehi, temveč 
opazijo in upoštevajo tudi druge. In blagor tistim, ki si želijo 
pravice, pravi Jezus, ki jih krivice vseh vrst, ki se godijo njim ali 
okoli njih, motijo in si prizadevajo, da bi jih odpravili. Dobro je, 
zatrjuje Jezus, da smo tudi usmiljeni, da skušamo druge razumeti, 
jim pomagati in prav tako odpustiti napake ter slaba dejanja, kajti 
tudi mi sami imamo veliko slabosti.

»Blagor čistim v srcu,« tistim, ki imajo v resnici lepe in dobre misli 
ter namene, ki niso prijazni le na videz, ki se le delajo, da so dobri, 
v resnici pa so hudobni.

Blagor tudi tistim, pravi Jezus, ki delajo za mir, ki si prizadevajo, 
da bi se nesporazumi rešili potrpežljivo, s pogovori, namesto da 
gojijo zamero in užaljenost ali se hočejo celo maščevati, pretepati, 
vojskovati.

In prav na koncu poudarja naš učitelj, da če ga bomo poslušali, nas 
mnogi ne bodo razumeli, se z nami ne bodo strinjali in nas bodo 
celo prezirali, zasmehovali in zaničevali.

Jezus nas torej uči, da je dobro in prav vse kaj drugega kot 
navezanost na bogastvo, brezdelje in strinjanje z vsem, kar se godi 
okoli nas ali kar je »moderno«. Uči nas, naj bomo zares zadovoljni, 
ko bomo videli, da se zaradi našega prizadevanja stvari spreminjajo 
na bolje. Popolna sreča pa nas sicer čaka šele v Božjem kraljestvu 
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EK blagor glej besedilo spodaj.

nebeško 

kraljestvo

Božje kraljestvo, kjer vlada Bog, kjer se spoštujejo Božji zakoni,  

kjer se upošteva Božja volja, kjer je tako, kot želi Bog

1110



na drugem svetu – a le, če se bomo zanj trudili že na tem. Biti bi 
morali kot sol. Sol so v tistem času uporabljali – tako kot danes –, 
da bi izboljšali jed, pa tudi za to, da se hrana ne bi pokvarila, kajti 
hladilnikov še ni bilo. Če bi bili kot sol, bi bil svet zaradi nas boljši. 
Tudi kot luč bi morali biti. Luč razsvetli temo, da lahko najdemo 
pot, mi pa bi morali biti drugim vzor in vzgled. Pravični, pošteni, 
razumevajoči, tankočutni, miroljubni in ljubeznivi. Ne le pravični in 
pošteni, temveč tudi tisti, ki se zavzemajo za poštenost in pravičnost. 
Ne le razumevajoči in miroljubni, temveč tudi tisti, ki spodbujajo 
medsebojno razumevanje in gradijo mir.

Blagor torej pomeni posebno srečo zaradi mišljenja in delovanja 
po Božjih načelih, kar vse vodi v odrešenje.

PONOVIMO

1. Kaj pomeni blagor?

2. Kdo so ubogi v duhu?

3. Koga misli Jezus, ko govori o žalostnih?  

4. Katerim ljudem pravimo, da so krotki?

5. Kdo je lačen in žejen pravičnosti?

6. Kdo je usmiljen?

7. Kdo je čist v srcu?

8. Kakšen pomen je imela sol v Jezusovem času?

9. Na kakšen način bi lahko bil človek kot luč?

MOLIMO

O Bog, pomagaj mi,

da bom ubog v duhu,

usmiljen, čist v srcu in krotak,

da bom delal za mir in pravičnost,

da bom sol in luč.

2. GOVOR NA GORI
O POSTAVI (Matej 5,17-20)

»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, 
temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne 
preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica 
postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa 
čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v 
nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan 
velik v nebeškem kraljestvu. Kajti povem vam: Če vaša pravičnost ne 
bo večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, nikakor ne pridete 
v nebeško kraljestvo.«
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