
 

 

4. OBLIKA 

SLAVJE BESEDE 

OB BRANJU PREROKA IZAIJA1 
 

 

Izbiranje delov bogoslužja: Predvidena dolžina bogoslužja je uro in pol. Bogoslužje je v grobem 

sestavljeno iz uvoda, štirih besedil iz preroka Izaija in enega besedila iz Nove zaveze. Podobno kakor 

na velikonočno vigilijo lahko izberete manjše število besedil iz Stare zaveze. Prav tako lahko opustite 

kakšno pesem. Struktura in rdeča nit bogoslužja se pri tem ne bosta izgubili.  

 

Po večerni sveti maši se začne Slavje Besede – bdenje ob Božji besedi kot priprava na nedeljo Božje 

besede. Bogoslužje obhajamo v cerkvi, kjer po sklepni pesmi v cerkveni ladji pod oltarjem pripravite 

mizo, pregrnjeno s prtom, na njej pa Sveto pismo in štiri sveče, ki na začetku niso prižgane.  

Poleg voditelja (V) besedila berejo še štirje bralci. Vse se bere pri ambonu. Beremo štiri speve o 

Gospodovem služabniku. Štiri sveče simbolizirajo postopen prihod luči – Kristusa, Gospodovega 

služabnika, zato pred posameznim spevom bralec prižge po eno svečo.  

 

Uvod 

 

V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

O: Amen. 

V: Gospod z vami. 

O: In s tvojim duhom. 

V: Nedelja Svetega pisma nam sporoča, da se naša vera hrani s poslušanjem Božje besede. 

Apostol Pavel pravi v pismu Rimljanom: »[K]ako naj verujejo, če niso slišali o njem?« (10,14) 

Če niso slišali o Kristusu, ga ne poznajo in ne morejo verovati vanj. Cerkev nas vabi, da bi na 

nedeljo Svetega pisma Gospodu izročili svojo vero. Zbrali smo se pred njim in mu voljno 

 
1 Avtorji: Pia Bonča, Mirjam Kastelec, Gregor Bregar. 



 

 

dopustimo, da bo v tem večeru nanjo padla Gospodova beseda. Tako kot je pri Izaiju padel dež 

izpod neba in naredil zemljo rodovitno (55,10), tako naj Beseda omoči našo vero, da bo začela 

rasti.  

V tem večeru nas bo spremljalo geslo »Tedaj so se jima odprle oči« (Lk 24,31a). Te besede 

izreče evangelist Luka, ko opisuje dva učenca, ki se odpravljata v Emavs. Na poti srečata 

prikritega Vstalega Jezusa. »Njune oči […] so bile zastrte, da ga nista spoznala.« (Lk 24,16) 

Jezus se sreča z zahtevnim primerom dveh obupanih učencev, ki sta doživela razpad svojih 

idealov, ko je bil On sam umorjen in ponižan pred Judi. Jezus posluša njune tegobe, a hkrati 

odgovori: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki!« (Lk 

24,25b) Ko jima oznanja evangelij, ki je pravzaprav On sam, vžge njuni srci, da izrečeta: »Ali 

ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« (Lk 24,32b)  

Božja beseda po eni strani razkrinkava zlo in loči dobro od hudega, po drugi strani pa pred vsem 

tem stori, da naše srce gori v nas, ko nam Gospod na poti življenja odpira Pisma (Lk 24,32). 

Srce, ki gori, želi slediti svojemu učitelju – Kristusu, ki je Gospodov služabnik. S tem kristjan 

tudi sam stopa po Kristusovi poti in postaja Gospodov služabnik. Kristus ga je že ob krstu s 

svojo ljubeznijo izvolil za Gospodovega služabnika, a kristjan še ni do konca naslikana podoba 

Kristusa. Med kristjanom in Kristusom se dogaja ljubezenska zgodba, ki jo Sveto pismo 

primerja z odnosom med ženinom in nevesto. Nevesta gleda ženina, prepoznava, kam jo želi 

popeljati, in mu vedno iskreneje sledi.  

Tudi mi bomo pri nocojšnjem slavju Božje Besede gledali Gospoda. To se bo dogajalo ob 

prebiranju štirih spevov o Gospodovem služabniku, ki jih najdemo v knjigi preroka Izaija. Ti 

spevi so prerokbe, ki v štirih potezah naslikajo podobo Kristusa. Vsak nosi svoj odtenek. 

Besedila bomo brali počasi – vsako vrstico bomo prebrali dvakrat, da bodo besede bolje 

zazvenele v duši. Glejmo torej Kristusa in mu izrekajmo svoj »Da«, kakor nevesta izreka »Da« 

svojemu ženinu.  

 

Pesem: PRIDI, SVETI DUH, LUČ SRCA 

 

Odpev  Pridi, Sveti Duh, pridi, luč srca, 

 v Sinovi ljubezni vžgi duha. 

 Ti nas osvobajaš vseh strahov. 

 Podeli Cerkvi svojih darov. 

 

 



 

 

Preko gorskih vod razlivaš moč, 

na večer v škrlat krasiš nebo. 

Toda v meni ena želja tli, 

da v mojem srcu spet zaživiš. Odpev 

Vsako misel, vse, kar govorim, 

in vse, kar storim, napolni Ti.  

Kajti v meni ena želja tli, 

da v mojem srcu spet zaživiš. Odpev 

Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi, 

vsega, kar bilo je in še ni. 

Kajti v meni ena želja tli, 

da v mojem srcu spet zaživiš. Odpev 

V Tebi pravim: »Jezus je Gospod.« 

V Tebi znova Božji sem otrok. 

V meni ena sama želja tli, 

da v mojem srcu vedno živiš. Odpev 

 

Drugi bralec: Gospod nas prvi pokliče, izvoli. To ni naša zasluga, zato nas tudi ne sme biti 

strah, da bi naše vedénje vplivalo na Gospodov odnos do nas. On nas lahko vedno najde. Tudi 

če se mi oddaljimo, On naredi prvi korak. Gospod lahko za svoje ljubljene naredi, človeško 

gledano, nemogoče stvari (puščavo v oazi). Bodimo pripravljeni, da Sveti Duh tudi danes naredi 

čudeže v našem srcu.  

 

Prvi spev o Gospodovem služabniku (Iz 42,1-9) 

Prvi bralec (pred branjem prižge prvo svečo; vsako poved prebere dvakrat): 

Prvi spev o Gospodovem služabniku.  

Iz knjige preroka Izaija.  

Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. 



 

 

Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico. 

Ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. 

Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, zvesto bo delil pravico. 

Ne bo opešal in ne klonil, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki ne dočakajo njegove 

postave. 

 

Tako govori Bog, GOSPOD, ki je ustvaril nebo in ga razpel, ki je razprostrl zemljo in njeno 

rast, dal dih ljudem na njej in duha hodečim po njej. 

Jaz, GOSPOD, sem te poklical v pravičnosti in te prijel za roko, varujem te in te postavljam za 

zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, iz ječe tiste, 

ki sedijo v temi. 

Jaz sem GOSPOD, to je moje ime, svoje slave ne dam drugemu ne svoje hvale malikom. Glejte, 

prejšnje reči so se uresničile, oznanjam pa nove reči, preden vzklijejo, vam jih dajem slišati. 

 

Komentar 

Drugi bralec: Tudi mi smo ne le Gospodovi služabniki, ampak celo izvoljeni, Njegova duša se 

nas veseli. Jezus je ideal, a tudi po nas lahko odpira slepe oči, postaja luč drugim ... Gospod nas 

drži za roko. Ker nas je On poklical k tej nalogi, bo tudi poskrbel za najboljši izid. Mi naredimo 

svoj del, ostalo prepustimo njemu. Poleg tega nam Jezus odpira oči na vseh področjih, kjer smo 

mi sami slepi, in nas rešuje, kjer smo ujeti. Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo, ima moč 

spreminjati naša srca. Ostane samo še vprašanje naše svobodne volje: »Se mu bomo odprli?«  

 

Pesem: POJTE Z MENOJ 

 

Odpev  Pojte z menoj Gospodu vsi,  

 večno slavite Ga,  

 zame je storil čudeže,  

 enako bo storil za vas. 

 

Usmilil se je svoje dekle v njeni nizkosti; 



 

 

zato me bodo blagrovali 

odslej rodovi vsi. Odpev 

Velika so Njegova dela in sveto je ime.  

Usmiljen je brez mej do tistih, 

ki se Ga boje. Odpev 

Razkropil daleč je ljudi ošabnega srca. 

Mogočneža podi s prestola, 

poviša majhnega. Odpev 

Bogate je odpustil prazne, lačne obdaril. 

Izraela branil vselej, 

obljube se je spomnil. Odpev 

 

Branje (Iz 42,18-22) 

Prvi bralec (vsako poved prebere dvakrat):  

Bog kliče svojega služabnika, ki se uči, da bi služil. Kliče ga, da bi spregledal.  

Iz knjige preroka Izaija. 

Gluhi, poslušajte, slepi, spreglejte, da boste videli! 

Kdo je slep, če ne moj služabnik, ali gluh kakor moj glasnik, ki ga pošiljam? 

Kdo je slep kakor zaupnik, slep kakor GOSPODOV služabnik? 

Vidi veliko reči, pa se jih ne drži, ušesa ima odprta, pa ne sliši. 

GOSPOD je hotel tako zaradi svoje pravičnosti, da bi naredil postavo veliko in slavno. 

Vendar je to ljudstvo oropano in oplenjeno, vsi so zaprti v ječah in vtaknjeni v zapore. 

Postali so plen brez rešitelja, rop, ki zanj nihče ne reče: »Daj nazaj!« 

 

 

 



 

 

Komentar 

Drugi bralec: Čeprav smo Gospodovi služabniki in se tega nekako zavedamo, smo morda še 

vedno slepi in gluhi. Vidimo in slišimo mnogo stvari, vendar se nam jih je težko držati … Nismo 

se še v polnosti prepustili Bogu; nihče drug nas noče rešiti, edinole Bog.  

 

Pesem: RAD BI TE VIDEL 

 

Odpev  Odpri mi oči srca, moj Bog, 

 odpri mi oči srca, 

 rad bi te videl, 

 rad bi te videl. (4x) 

 

Pridi ta trenutek, Gospod, 

daruj mi, prosim, svoje srce. 

Gospod, s teboj želim hoditi povsod, 

saj ti si Sveti, Sveti. Odpev 

 

Sveti, Sveti, Sveti, 

Sveti, Sveti, Sveti, 

Sveti, Sveti, Sveti, rad bi te videl ... 

 

Drugi spev o Gospodovem služabniku (Iz 49,1-13) 

Drugi bralec (pred branjem prižge drugo svečo; vsako poved prebere dvakrat): 

Drugi spev o Gospodovem služabniku.  

Iz knjige preroka Izaija.  

Poslušajte me, otoki, prisluhnite, ljudstva iz daljave! 

GOSPOD me je poklical v materinem telesu, mi dal ime že v materinem naročju. 



 

 

Moja usta je naredil kakor oster meč, skril me je v senci svoje roke, naredil me je za gladko 

puščico, me skril v svojem tulcu. 

Rekel mi je: »Ti si moj služabnik, Izrael, ki se bom v tebi poveličal.« 

Jaz pa sem rekel: »Zaman sem se trudil, v votlo in prazno sem potratil svojo moč.« 

In vendar je moja pravica pri GOSPODU, moje plačilo je pri mojem Bogu. 

 

Zdaj pa govori GOSPOD, ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da bi 

Jakoba pripeljal spet k njemu in Izraela zbral pri njem – tako sem bil počaščen v 

GOSPODOVIH očeh in moj Bog je bil moja moč – rekel je: »Premalo je, da kot moj služabnik 

vzpostaviš le Jakobove rodove in privedeš nazaj Izraelove rešence.  

Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje.« 

 

Tako govori GOSPOD, Izraelov odkupitelj, njegov Sveti, njemu, ki je zaničevan do dna duše, 

preziran od tujega ljudstva in hlapec vladajočim: »Kralji bodo gledali in vstajali, prvaki bodo 

padali na kolena zaradi GOSPODA, ki je zvest, zaradi Svetega Izraelovega, ki te je izvolil.« 

 

Tako govori GOSPOD: »Ob času milosti sem te uslišal, na dan rešitve sem ti pomagal. 

Varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu, da vzdigneš deželo in dobiš opustošene 

dediščine, da rečeš jetnikom: ›Pridite ven,‹ tem, ki so v temí: ›Prikažite se!‹ 

Pasli se bodo po poteh, po vseh golih gričih bo njihova paša. 

Ne bodo lačni in ne bodo žejni, vročina in sonce jih ne bosta mučila, kajti vodil jih bo ta, ki je 

usmiljen z njimi, spremljal jih bo k vodnim vrelcem.  

Vse svoje gore bom naredil za pot, moji cestni nasipi bodo visoki. 

Glej, ti bodo prišli od daleč, glej, oni s severa in z zahoda, oni iz dežele Siním.« 

 

Vriskajte, nebesa, in raduj se, zemlja, gore, zaženite vrisk! 

Kajti GOSPOD tolaži svoje ljudstvo in se usmili svojih ubogih. 

 

 



 

 

Komentar 

Prvi bralec: Bog je Jezusa poklical na svet, da bi se v njem poveličal. Tudi za nas velja, da nas 

je Bog ustvaril in nas poklical, da bi se v nas poveličal. Preden to spoznamo, je naš trud pogosto 

zaman. Moč porabljamo za nebistvene stvari. Tudi Jezus je bil v situaciji, ko se je zdelo, da se 

je trudil zaman. A vedel je, da bo Bog ves Njegov trud v vsakem primeru poplačal.  

Razmislimo o sebi: Jezus bo resnično prišel in rešil jetnike, tiste v temi, ne bo več lakote, žeje ... 

A kaj izbiraš ti: kraljestvo tega sveta ali omogočen dostop do nebes?  

 

Pesem: PREIŠČI ME, O, BOG 

 

Odpev  Preišči me, o, Bog, 

 spoznaj moje srce, 

 preizkusi me, spoznaj moje misli! 

 In glej, da po slabi poti ne hodim; 

 in vodi me po poti večnosti. 

 

Še preden sem se rodil, si videl, 

kakšen bo moj obraz, roke, srce. 

Stkal si me v telesu matere 

in vpisal v knjigo, 

kakšen bo vsak moj dan. Odpev 

Z menoj si, ko vstanem, 

bdiš ob meni, ko spim, 

in slišiš vse, kar govorim. 

Ni kraja, ne na nebu ne na koncu morja, 

kjer me ne bi vodila tvoja roka. Odpev 

 

 



 

 

Branje (Iz 49,14-18) 

Drugi bralec (vsako poved prebere dvakrat): 

Bog opogumlja svojega služabnika. Svojega služabnika – učenca.  

Iz knjige preroka Izaija. 

Hči sionska pa pravi: »Zapustil me je GOSPOD, Gospod je name pozabil.« 

Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? 

A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. 

Glej, na obe dlani sem te napisal, tvoje obzidje je vedno pred menoj. 

Tvoji graditelji hitijo, tvoji podiralci in uničevalci odhajajo od tebe. 

Povzdigni svoje oči naokrog in poglej, vsi se zbirajo, prihajajo k tebi. 

Kakor jaz živim, govori GOSPOD, vse té si boš ovesila kakor nakit, se z njimi opasala kakor 

nevesta. 

 

Komentar 

Prvi bralec: Čeprav se nam včasih zdi, da nas je Bog zapustil, nam On obljublja, da je Njegova 

ljubezen in zvestoba celo večja kakor materina; le odpreti moramo oči in videli bomo, kaj vse 

Bog dela za nas – v naših življenjih, pa tudi kaj je že storil. Pomislimo na Jezusa.  

 

Pesem: SUŠA 

Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog, 

kje si, moje veselje, moč. 

Verujem, da si tu, 

verujem vate, moj Gospod! 

Odpev  Dotakni se me s svojimi dlanmi, 

 naj vidim le za hip Tvoje oči, 

 na krilih dvigni me k sebi v nebo, 

 tvoj sijaj naj zaslepi moje oko. 



 

 

 

Čutim samoto, ki presega me, 

čutim noč, srce pogreza se. 

Verujem, da si tu, 

verujem vate, moj Gospod! Odpev 

 

Edini veš, kaj je življenje, 

kaj je skrito hrepenenje. 

Verujem, da si tu, 

verujem vate, moj Gospod. Odpev 

 

Tretji spev o Gospodovem služabniku (Iz 50,4-9) 

Tretji bralec (pred branjem prižge tretjo svečo; vsako poved prebere dvakrat): 

Tretji spev o Gospodovem služabniku.  

Iz knjige preroka Izaija.  

Gospod BOG mi je dal jezik učencev: da bi znal krepiti omagujoče, zgodaj zbuja besedo, zgodaj 

mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. 

Gospod BOG mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. 

Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. 

Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. 

 

Toda Gospod BOG mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. 

Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. 

Blizu je ta, ki me opravičuje, kdo se bo pravdal z menoj? 

Nastopiva skupaj! 

Kdo si lasti mojo pravico?  

Naj se mi približa. 



 

 

Glej, Gospod BOG mi pomaga, kdo me bo razglasil za krivega? 

Glej, vsi tisti bodo razpadli kakor obleka, molj jih bo požrl. 

 

Komentar 

Četrti bralec: V Jezusu je Bog prebudil govorjenje, poslušanje, vse je dar. Jezus se ni upiral. 

Naša svobodna volja je, ali sprejmemo vse, kar nam je Bog pripravil: tako lépo kakor težko. V 

Jezusu je velika, trdna vera: Bog mu bo pomagal. On je večji od vsega, kar se mu dogaja.  

 

Pesem: TI (SI ŠEL NA KRIŽ) 

Odpev  Ti si šel na križ, strt od naših psovk, 

 jagnje sredi volkov. 

 Ti si vstal v nebo,  

 Kralj, sodnik sveta, 

 sladki ženin srca. 

 

Ti, srce krotko, Ti, ponižna pesem, 

Ti, pšenično zrno, ki umre, da polje spet vzcveti.  

Ti, pot svobode, Ti, spanec pravičnih, 

Ti, vodnik izgubljenih, brat ubogih, vrata grešnikov. Odpev 

  

Ti, kri življenja, Ti, kruh vstajenja, 

Ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost žubori.  

Ti, strah mogočnih, Ti, veselje majhnih, 

Ti, sen svetnikov, zanos mučencev, moč novih rodov. Odpev 

 

Predlog vsebinsko podobne pesmi kot alternativa: Ščit in meč. 

 



 

 

Branje (Iz 51,1-8) 

Tretji bralec (vsako poved prebere dvakrat): 

Bog opogumlja svojega služabnika – njega, ki se uči, da bi služil Bogu.  

Iz knjige preroka Izaija. 

Poslušajte me, vi, ki si prizadevate za pravičnost, vi, ki iščete GOSPODA! 

Glejte na skalo, iz katere ste izklesani, na odprtino jame, iz katere ste izkopani. 

Glejte na Abrahama, svojega očeta, in na Saro, ki vas je rodila. 

Kajti bil je sam, ko sem ga poklical, pa sem ga blagoslovil in namnožil. 

Da, GOSPOD bo potolažil hčer sionsko, potolažil bo vse njene razvaline. 

Iz puščave bo naredil raj, iz pustinje GOSPODOV vrt. 

V njej bodo doma radost in veselje, hvalnica in glas pesmi. 

 

Poslušaj me, moje ljudstvo, prisluhni mi, moj narod! 

Kajti od mene prihaja postava in svoje pravo postavljam za luč narodom. 

Blizu je moja pravičnost, moje odrešenje prihaja, moji lakti bodo sodili ljudstva, mene čakajo 

obrežja, 

v moj laket zaupajo. 

Povzdignite svoje oči proti nebu, ozrite se navzdol na zemljo, kajti nebo bo izginilo kakor dim, 

zemlja bo razpadla kakor obleka in njeni prebivalci bodo preminili kakor mušice. 

Moje odrešenje pa ostaja na veke, moja pravičnost ne bo prenehala. 

 

Poslušajte me, vi, ki poznate pravičnost, ljudstvo, ki nosi v svojem srcu mojo postavo. 

Ne bojte se sramotenja ljudi, ne plašite se njihovega zmerjanja. 

Kajti molj jih bo požrl kakor obleko, črv jih bo razjedel kakor volno, moja pravičnost pa ostaja 

na veke, moje odrešenje od roda do roda. 

 

 

 



 

 

Komentar 

Četrti bralec: Bog opogumlja svojega služabnika in ga spominja na čudežna dela, ki jih je 

storil v zgodovini. Abraham je poslušal Boga, zato mu je izpolnil najgloblja hrepenenja. Bog 

obljublja, da bo to storil tudi v prihodnosti. Vemo, kako se sramotenje ostro zajé v dušo, a 

sprhnelo bo kakor volna, ki jo razje molj. Stiska, ki jo doživlja kristjan, ki ga zaradi pravičnega 

ravnanja sramotijo, bo izginila kakor dim, veselje v Bogu pa ostaja na veke.  

Bog pravi, naj njegovo postavo nosimo v srcu. Zunanji svet in ljudje nam niso nikoli tako blizu 

kakor On. 

 

Pesem: MOJE IMAŠ SRCE 

Odpev  Moje imaš srce, 

 jaz Tvoje bom iskal, 

 Jezus, vzemi vse in vodi me. 

 Moje imaš srce, 

 jaz Tvoje bom iskal, 

 Jezus, naj bom dar za Tvoj oltar. 

 

Gospod, slavil Te bom, 

o Tvoji milosti bom pel, 

razkril boš Svoj obraz, 

med nami boš živel. (2x) Odpev 

 

Predlog vsebinsko podobnih pesmi kot alternativa: Več kot zmagovalci, Samo to (Mana). 

 

Četrti spev o Gospodovem služabniku (Iz 52,13–53,12) 

Četrti bralec (pred branjem prižge četrto svečo; vsako poved prebere dvakrat): 

Četrti spev o Gospodovem služabniku.  

Iz knjige preroka Izaija.  



 

 

Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen. 

Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in 

njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode, kralji si bodo 

zatisnili usta pred njim. 

Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli, tisti, ki niso slišali, bodo razumeli. 

Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodel GOSPODOV laket? 

Pognal je kakor mladika pred njim, kakor korenika iz suhe zemlje. 

Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. 

Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim 

si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. 

 

V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, 

udarjenega od Boga in ponižanega. 

On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. 

Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. 

Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo se vsak na svojo pot, GOSPOD pa je naložil nanj 

krivdo nas vseh. 

 

Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor 

ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust. 

Iz zatiranja in iz obsodbe je bil vzet, kdo premišlja o njegovem rodu? 

Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi prestopka mojega ljudstva. 

Dali so mu grob pri krivičnih, gomilo pri bogatem, čeprav ni storil nobenega nasilja in ni bilo 

zvijače v njegovih ustih. 

 

GOSPODU je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo: če dá svoje življenje v daritev za greh, bo 

videl potomce in bo podaljšal svoje dni, GOSPODOVA volja bo uspevala po njegovi roki. 

Za muko svoje duše bo videl luč, se sitil, s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik 

opravičil številne, njihove krivde bo naložil nase.  



 

 

Zato mu bom številne dal v delež, mogočne bo delil kot plen, ker je dal svoje življenje v smrt 

in bil prištet med prestopnike, nosil pa je grehe številnih in prosil za prestopnike. 

 

Komentar 

Tretji bralec: Jezus ve, kaj doživljamo, ko nam je težko. Prostovoljno vzame to na svoje rame 

in nosi skupaj z nami, le izročiti mu moramo. Z vsakim grehom, zanikanjem Boga, smo tudi mi 

del te množice, ki muči Jezusa. A na drugi strani: zaradi Jezusovega trpljenja so rešeni mnogi. 

Resnično: Jezusovo trpljenje ima neverjetno velik pomen! 

 

Pesem: PRED KRIŽEM 

Ti, moj Zveličar, si rešil me,  

čeprav grešil sem, vem, da me ljubiš. 

Tvoja bližina objema me  

in v vsakem času vem, da me ljubiš,  

vem, da me ljubiš.  

 

Odpev  Ko pred križem zdaj klečim,  

 v Tvoj obraz se zastrmim,  

 vem, ljubezni večje ni.  

 Ti odpustil si moj greh, 

 dvigaš me, ko sem na tleh, 

 s križa smrt premagal si.  

 

Ti greš pred mano, mi kažeš pot, 

s Teboj sem varen, vem, da me ljubiš, 

vem, da me ljubiš. Odpev 

 

 



 

 

Na križ razpet, objel si svet, 

zdaj je vse dopolnjeno. 

 

Ko svet utihne in se zavem, 

da si ob meni,  

vem, da me ljubiš,  

vem, da me ljubiš. Odpev 

 

Na križ razpet ... (4x)  

 

Predlog vsebinsko podobne pesmi kot alternativa: Na križ si šel, Gospod. 

 

 

Branje (Iz 55,1-11) 

Četrti bralec (vsako poved prebere dvakrat): 

Bog kliče svojega služabnika – naj zastonj vzame vodo, da se odžeja, in kruh, da se nasiti. Naj 

zastonj prejme moč, da služi Bogu, kakor je Njemu všeč.  

Iz knjige preroka Izaija. 

O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte! 

Pridite, kupite brez denarja, brez plačila vino in mleko! 

Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti? 

Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. 

Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša. 

Vcepil vam bom večno zavezo, Davidove dobrote, ki so zanesljive. 

Glej, za pričo narodom sem ga postavil, za voditelja in zapovednika narodom. 

Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical, in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi 

zaradi GOSPODA, tvojega Boga, in zaradi Svetega Izraelovega, ki te je poveličal. 



 

 

 

Iščite GOSPODA, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! 

Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. 

Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. 

Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, govori GOSPOD. 

Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli 

nad vašimi mislimi. 

 

Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil 

rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz 

mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za 

kar sem jo poslal. 

 

Komentar 

Tretji bralec: Božja logika ni logika tega sveta. On pravi: »Nimate denarja, pridite, kupite in 

jejte!« Pogosto poskušamo zapolniti praznino v sebi, osamljenost in žalost z drugimi stvarmi – 

s tem, kar ni kruh – in ne z Božjo ljubeznijo. Božja beseda ima veliko moč. Poslušanje Boga in 

Njegove Besede nasiti dušo! Duša živi in Božja beseda je tista, ki zares napolni srce.  

Bog nas vabi, da pridemo k Njemu. 

 

Pesem: VSI, KI STE ŽEJNI 

Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, 

pridite k vodi, potopite srce v Me. 

Bolečina in žalost se izpereta 

v valovih neskončnih 

Božjega usmiljenja. 

 

Odpev Pridi, Jezus, Bog! (3x) 

 



 

 

Vsi, ki ste žejni ... 

 

(Kličem) Odpev (4x) 

 

Pridi k nam, pridi k nam, 

odžejaj nas z ljubeznijo, 

greh izperi z milostjo … 

K nam, pridi k nam, 

žejni smo, utrujeni, 

vse po Tebi hrepeni, 

vse po Tebi hrepeni. 

 

Odpev Pridi, Sveti Duh! (4x) ... 

Pridi k nam ... 

 

Spontane prošnje 

Četrti bralec: Bratje in sestre, k Bogu hôdimo kot ena skupnost. Podprimo se z molitvijo in si 

pomagajmo k svetosti. Vsak je povabljen, da izreče svojo prošnjo Gospodu, ki mu želimo 

služiti. Skupaj potrdimo prošnje z besedami: »Prosimo te, usliši nas.« 

 

Novozavezni odlomek (Mt 20,20-34)  

V: Gospod z vami.  

O: In s tvojim duhom.  

V: Iz svetega evangelija po Mateju.  

O: Slava tebi, Gospod.  

V: Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma in se poklonila pred 

njim do tal, da bi ga nekaj prosila. Rekel ji je: »Kaj hočeš?« Dejala je: »Ukaži, naj ta dva moja 

sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus je 



 

 

odgovoril in rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« Dejala 

sta mu: »Moreva.« Rekel jima je: »Moj kelih bosta pila; dati, kdo bo sedel na moji desnici ali 

levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj Oče.« Ko je 

drugih deset to slišalo, so se razjezili nad bratoma. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: 

»Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo 

tako, ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami 

prvi, naj bo vaš služabnik, tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi 

stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« 

Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko 

sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: »Usmili se naju, Gospod, Davidov sin!« Množica 

ju je pograjala, naj umolkneta, ona dva pa sta še bolj zavpila: »Usmili se naju, Gospod, Davidov 

sin!« Jezus je obstal, ju poklical in rekel: »Kaj hočeta, da vama storim?« Dejala sta mu: 

»Gospod, da bi se nama odprle oči!« Jezus se ju je usmilil. Dotaknil se je njunih oči in takoj sta 

spregledala ter šla za njim. 

V: To je Kristusov evangelij.  

O: Hvala tebi, Kristus.  

 

Komentar 

V: Kot Jezusovi učenci ne bomo le šli v nebesa, ampak bomo morali tudi piti kelih trpljenja. 

Jezusova logika je spet obrnjena: pri razdajanju nam je vzor Jezus: sam Bog je prišel, da bi 

stregel človeku; še nam se velikokrat ne da streči … Božja ljubezen je veliko večja od človeške.  

Čeprav množica, ki bi morala vedeti, da Jezus rad pomaga, slepima govori, naj utihneta, onadva 

vztrajata; vesta, kakšen je Jezus. Tako tudi mi ne smemo gledati in poslušati le o grešni stráni 

Cerkve pa tudi ne zgolj slediti množici tistih, ki hodijo za Jezusom, ampak moramo poznati 

Jezusa osebno. Zanimivo je, da slepih ni bilo sram na glas vpiti in izražati vere v Jezusa. Njun 

pogum in tveganje, da bi ju imeli za čudaka, sta bila poplačana. Ko se nas Jezus zares dotakne, 

je zelo težko, da ne bi pustili vsega in šli za Njim. 

 

Prošnje 

V (pri ambonu): Bratje in sestre, v tem Bogoslužju Besede smo se prepustili Gospodu, da je 

ogrel naša srca, da bi mu sledili, kakor nevesta sledi ženinu. Gledali smo Gospodovega 

služabnika, Kristusa, kako izpolnjuje voljo Boga Očeta, ko nas objame in dvigne v nebo. Zdaj 

pa sprejmimo to Njegovo povabilo in zato prosimo Boga za milosti, da bi svojemu Gospodu z 

veseljem sledili.  



 

 

Prvi bralec: Dobri Bog, daj nam milost potrpežljivosti in zaupanja v trenutkih, ko bomo tudi 

mi pili svoj kelih. Naj takrat črpamo ljubezen iz zavedanja, kaj je za nas pretrpel Tvoj Sin.  

Drugi bralec: Oče, Tvoja logika ni logika tega sveta. Stvari pogosto postaviš na glavo. Prosimo 

Te, da bi preoblikoval naše misli in srce, tako da bi vedno manj sledili temu svetu in vedno bolj 

Tebi.  

Tretji bralec: Jezus, povedal si nam, kakšno vladavino si želiš med nami. Prosimo Te, da bi 

po Tvojem zgledu postajali vedno bolj majhni in ponižni služabniki ter tako razdali svoje 

življenje Zate in za naše bližnje.  

Četrti bralec: Gospod, daj, da se tako kakor slepa človeka iz evangelija ne bi menili za mnenje 

množice, ki nas želi utišati. Prosimo Te, da bi si upali vedno glasneje in bolj očitno vpiti k Tebi. 

Prvi bralec: Usmiljeni Jezus, dotakni se naših oči in spremeni naše videnje in dojemanje sveta. 

Daj, da bomo na življenje vedno bolj gledali s Tvojim pogledom in postajali taki učenci, 

kakršne si zares želiš. 

V: Naše prošnje združimo v eno in z Gospodovo molitvijo izpovejmo Bogu, da mu z vsem 

srcem pripadamo.  

Očenaš 

 

V: Molimo. 

O Bog, sveti pisatelji so po navdihu tvojega Duha v Svetem pismu napisali nam v pouk in 

posvečenje to, kar si sam hotel, da so napisali.  

V luči istega Duha naj to prav spoznamo, po tem živimo in se zveličamo.  

To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvoji učlovečeni besedi, ki s teboj v občestvu 

Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

O: Amen.  

 

Sklepni obred 

Če je voditelj duhovnik ali diakon: 

V: Gospod z vami. 

O: In s tvojim duhom. 

V: Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. 



 

 

O: Amen. 

V: Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. 

O: Amen. 

V: Naj vam da spoznati, kaj je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali 

sodediči zveličanih v nebesih.  

O: Amen. 

V: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. 

O: Amen. 

V: Pojdite v miru. / Pojdimo v miru. 

O: Bogu hvala. 

Če je voditelj laik, obrnjen k ljudstvu pravi: 

V: Prosimo skupaj za blagoslov Troedinega Boga. 

Skupaj z verniki se pokriža in pravi: Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in 

pripelje v večno življenje. 

O: Amen. 

V: Pojdimo v miru. 

O: Bogu hvala. 

 

  



 

 

Sklepna pesem: SONCE TE ZLATI 

Odpev  Sonce te zlati, o blažena Devica, 

 ljubljeni Gospe pozdrav iz src kipi. 

 Kronajo te zvezde in mesec ti je vdan, 

 po tebi odrešenje oznanja zarja nam. 

 

Nova Eva Marija, radosti naše vir, 

ker rodila si dete Božje, Jezusa. 

Vrata so se odprla 

s tvojo nam pomočjo, 

vodi nas v Božji vrt, o zvezda jutranja. Odpev 

Ti ostala si zvesta, ko so ga križali, 

vero našo podpiraj, daj nam upanje. 

V srcu svojega Sina ti zajemaš za nas 

vodo in kri prelito, ki grehe umijeta. Odpev 

Potolažena Eva, ki povzdigne jo Bog 

še od angelov višje, višje kot nebo. 

Neizmerno veselje, Mati, ti si za nas, 

ker v tebi lahko življenje najdemo. Odpev 

O Devica brez greha, ki brezmadežna si, 

z dušo si in s telesom vzeta k Jezusu. 

V slavi si počaščena zdaj, kraljica nebes, 

in nas nekega dne sprejela boš v nebo. Odpev 

 


