
23. 
 JEZUSA PRIMEJO

Marko 14,26-27.29-30.34-37.39-41.43-46

KO SO JEZUS IN UČENCI ODPELI HVALNICO, SO ODŠLI PROTI 
OLJSKI GORI. JEZUS JIM JE REKEL: »VSI SE BOSTE POHUJŠALI.«
PETER PA MU JE DEJAL: »TUDI ČE SE BODO VSI POHUJŠALI, 
JAZ SE NE BOM.« JEZUS MU JE REKEL: »RESNIČNO, POVEM TI: 
NOCOJ, TO NOČ, PREDEN BO PETELIN DVAKRAT ZAPEL, ME 
BOŠ TRIKRAT ZATAJIL.« 
PRIŠLI SO NA KRAJ Z IMENOM GETSEMANI, IN JEZUS JE REKEL 
SVOJIM UČENCEM: »OSTANITE TUKAJ IN BEDITE!« IN ŠEL JE MALO 
NAPREJ, SE VRGEL NA TLA IN MOLIL. GOVORIL JE: »ABA, OČE, TEBI 
JE VSE MOGOČE! DAJ, DA GRE TA KELIH MIMO MENE, VENDAR 
NE, KAR JAZ HOČEM, AMPAK KAR TI!« NATO JE ŠEL IN UGOTOVIL, 
DA SPIJO. PETRU JE REKEL: »SIMON, SPIŠ? NISI MOGEL ENO URO 
OSTATI BUDEN?« SPET JE ODŠEL IN MOLIL Z ISTIMI BESEDAMI. IN 
KO SE JE VRNIL, JE SPET ODKRIL, DA SPIJO. PRIŠEL JE TRETJIČ IN JIM 
REKEL: »ŠE VEDNO SPITE IN POČIVATE? DOVOLJ JE!«
PRIŠEL JE JUDA IN Z NJIM MNOŽICA LJUDI Z MEČI IN KOLI. 
POSLALI SO JIH VÉLIKI DUHOVNIKI, PISMOUKI IN STAREŠINE. 
IZDAJALEC JIM JE DAL ZNAMENJE IN REKEL: »KOGAR BOM 
POLJUBIL, TISTI JE.« KO JE PRIŠEL, JE TAKOJ STOPIL K NJEMU, 
REKEL: »RABI!« IN GA POLJUBIL. ONI PA SO IZTEGNILI ROKE 
PO NJEM IN GA PRIJELI.

SLOVARČEK

 Aba (abba) = v aramejščini, jeziku, ki ga je govoril Jezus, 
   so otroci tako klicali svojega očeta, pa tudi  
   starejše može in učitelje postave
 Getsemani = vrt ob vznožju Oljske gore, hriba v bližini Jeruzalema
 hinavec = človek, ki se kaže drugačnega, boljšega,  
   kot je v resnici
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 hvalnica = molitev, s katero so se Judje Bogu zahvaljevali,  
   ga hvalili in slavili
 kelih = Judje so besedo kelih uporabljali tudi kot  
   prispodobo za prihodnost, ki bo doletela  
   človeka. V zgornjem svetopisemskem odlomku  
   na primer pomeni trpljenje.
 nocoj = to noč ali ta večer
 pohujšati se = zaradi nekega dogodka, ki si ga videl, slišal ali  
   doživel, postati slabši, kot si bil prej 
 rabi = v aramejščini učitelj 
 starešina = vodja neke skupine 
 zatajiti = trditi, da nekoga ne poznam, čeprav ga
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PREMIŠLJUJMO

Jezus in apostoli so zaključili večerjo z molitvijo – hvalnico. Odšli 
so (le Juda ni bilo med njimi) na bližnji hrib – Oljsko goro, kjer je 
bil vrt z imenom Getsemani. Ponovno jih je Jezus opomnil na hude 
stvari, ki so bile pred njim. Videl je namreč, da se učenci prav nič 
ne zavedajo, kaj ga čaka in tudi ne, kaj se bo z njimi zgodilo. Kljub 
temu da jim je že večkrat o tem govoril, so bili še vedno gluhi in 
slepi. Se čudite? Samo pomislite, kako pogosto nočemo slišati in videti 
neprijetnih stvari! Prav zato pogosto ne moremo spoznati resnice. 
Namesto tistega, kar je res, vidimo tisto, kar si želimo. Spomnite se na 
številna opozorila staršev: uči se, naredi domačo nalogo, ne glej toliko 
televizije. Toda velikokrat govorijo v prazno. Nočemo jih slišati.

Peter, ki ga je Jezus postavil za glavnega med apostoli, se je celo najbolj 
motil. Hvalil se je s svojo neustrašnostjo in ljubeznijo do Jezusa. Kmalu 
boste videli, kako ni videl resnice, kako ni poznal niti samega sebe.

Jezus je prosil prijatelje, naj bodo z njim. Ne le s telesom. V trenutkih, 
kadar imamo pred sabo kaj posebno težkega in žalostnega, si vsi želimo, 
da bi tisti, ki jih imamo radi, sočustvovali z nami, nas razumeli. Jezus je šel 
nekoliko proč in molil. Prosil je Boga, nebeškega Očeta, naj mu pomaga, 
naj mu odvzame trpljenje, naj kaj stori. Vendar je dodal, naj se kljub 
vsemu zgodi, kar je Njegova volja. Nato se je vrnil k apostolom. Toda 
prijatelji so vsi po vrsti zaspali. Zapustili so ga, ko jih je najbolj potreboval. 
Tudi Peter. Jezus se je zopet umaknil v pogovor z Bogom. Želel si je, da 
ne bi trpel. Hkrati pa je hotel tudi, da se zgodi, kar je Očetova volja. 
Učenci so ponovno zaspali. Tudi Peter. Jezus se je še zadnjikrat umaknil in 
molil, prijatelji pa so še enkrat zaspali in ga pustili samega. 

Kmalu zatem je prišla tolpa ljudi, oborožena s koli in meči. Vodil jo 
je Juda. V temi niso vedeli, koga naj zgrabijo in Juda jim je pomagal. 
Poljubil je Jezusa. S poljubom, ki je znamenje naklonjenosti in 
prijateljstva, je izdal Jezusa. Bil je torej lažnivec in hinavec. 

Ko premišljujemo o tem, kar smo prebrali, se nam postavi veliko 
vprašanj. Je mar Bog Oče želel, da Jezus trpi? Ne, seveda ne! Zakaj 
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potem ni uslišal njegove molitve? Zakaj ni pomagal? Odgovori 
niso enostavni. Poslušali bomo zgodbo naprej in morda bomo ob 
koncu laže razumeli vse skupaj. 

PONOVIMO

1) Kam so šli Jezus in učenci, ko so odpeli hvalnico?

2) Kaj je Jezus na poti povedal svojim učencem?

3) Kako je Peter odgovoril Jezusu?

4) Kaj je Jezus napovedal Petru?

5) Kaj je v vrtu Getsemani Jezus prosil svoje učence?

6) Kaj je Jezus prosil Očeta?

7) Kaj pomeni kelih, o katerem je govoril Jezus v molitvi?

8) Ali so učenci bedeli z Jezusom?

9) Kaj je naredil Juda, da so ljudje lahko v temi spoznali Jezusa  
 in ga prijeli?

10) Kaj pomeni, če nekdo s poljubom, ki je znamenje naklonjenosti, 
 izda prijatelja? Ali je tak človek resničen prijatelj?

MOLIMO

ČE BI MI NASPROTOVAL 
SOVRAŽNIK, BI SE MU IZOGNIL.
TODA TO SI NAREDIL TI, MOJ 
PRIJATELJ, MOJ TOVARIŠ IN 
ZAUPNIK. ZA POMOČ SE BOM 
OBRNIL K BOGU IN GOSPOD ME 
BO REŠIL. (PRIM. PSALM 55)
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