
EVANGELJSKI ODLOMEK (Iz 11,1–10)

Mladika požene iz Jesejeve korenike, poga-
njek obrodi iz njegove korenine. Na njem 
bo počival Gospodov duh: duh modrosti in 
razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja 
in strahu Gospodovega. Navdihoval ga bo 
s strahom Gospodovim, da ne bo sodil po 
videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih 
ušes. Pravično bo sodil siromake, pošteno 
bo branil stiskane v deželi. Udarjal bo deželo 
s šibo svojih ust, z dihom svojih ustnic bo 
pokončeval krivičnika. Pravičnost bo pas nje-
govih ledij, zvestoba bo pas njegovih kolkov. 
Volk bo prebival z jagnjetom in panter bo ležal 
s kozličem. Teliček in levič se bosta skupaj 
redila, majhen deček ju bo poganjal. Krava in 
medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči 
bodo skupaj ležali in lev bo jedel slamo kakor 
govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo 
in odstavljeni bo iztezal svojo roko v modrasjo 
odprtino. Ne bodo škodovali ne uničevali 
na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo polna 
Gospodovega spoznanja, kakor vode pokriva-
jo morsko globino. Tisti dan bo Jesejeva kore-
nina stala kot znamenje za ljudstva, njo bodo 
iskali narodi in njeno bivališče bo slavno.

KRATKO BRANJE  
Razlogi za ljubezen ( Jose L. Martín Descalzo)

Neki prerok je prišel v mesto in na glavnem 
trgu začel glasno oznanjati, da mora prebi-
valstvo spremeniti svoje življenje. Prerok je 
neprenehoma kričal in tako se je zbrala znatno 
velika množica ter poslušala njegov glas, četu-
di bolj iz radovednosti kot iz zanimanja za nje-
gove besede. Prerok pa je dal iz sebe vse, kar 
mu je ležalo na duši, zahtevajoč od meščanov, 
da spremenijo svoje življenjske navade.

Minilo je nekaj dni in na trgu je okrog preroka 
ostajalo vse manj radovednežev, niti eden od 
njih pa ni bil pripravljen slediti besedam poko-
re, ki jih je on izrekal. Prerok pa se ni premaknil 
s svojega mesta in je še vedno kričal. Vse dok-
ler nekega dne ni ostal sam na trgu. A on je še 
vedno oznanjal, zdaj v praznino velikega trga.

Minilo je nekaj dni. In on je nadaljeval. In nihče 
ga ni poslušal. Nazadnje se mu je približal nek 
človek in ga vprašal: 

»Zakaj še vedno kričiš? Kaj ne vidiš, da se nihče 
na tvojo besedo ni pripravljen spremeniti?« 

»Kričim,« je dejal prerok, »ker bodo, če bom jaz 
utihnil, oni spremenili mene.«

KATEHEZA O POKLICANOSTI
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ČAS ZA RAZMIŠLJANJE

Na tem mestu udeležence povabimo, da razmislijo, kako oz. na kakšen način bi sami 
spreminjali svet (brainstorming).

V drugi fazi sledi vprašanje: Kaj lahko ti narediš vsak dan, da se ta ideja uresniči in bo 
nastala sprememba? 
Udeleženci naj svoje ideje konkretizirajo in razmislijo o realnih rešitvah in zaključkih.

(Primer: Če se v »brainstormingu« izkristalizira problem »odpraviti lakoto na svetu«, gre 
razmislek v smeri iskanja primerov lakote in revščine v svoji okolici, njihovih vzrokov in 
možnih rešitev).

Odvaditi se vojne, znova se smejati iz srca,
razpresti vse strahove, zaceliti svoje rane.
zabrisati meje, ubežati pohlepu,
ne ustrašiti se novega, reči NE trapariji.
Preklicati sovraštvo,
zavrniti bes,
reči NE uporabi sile,            
obdati se z ljubeznivostjo.
Odpreti priprta vrata,
obsoditi vsako laž,
pobotati se brezpogojno,
predati se pravičnosti.
Oživiti sanje, kaznovati grabežljivost,
odškodovati prizadeto dušo,  
pridružiti se veselju.
Počlovečiti načela, očistiti morsko sapico,
urediti Zemljo, znova začeti Življenje.

Preklicati sovraštvo,
zavrniti bes,
reči NE uporabi sile,            
obdati se z ljubeznivostjo.
Odpreti priprta vrata,
obsoditi vsako laž,
spraviti se brezpogojno,
predati se pravici.
            
Odvaditi se vojne, zaceliti svoje rane.
Odvaditi se vojne, reči NE trapariji.
Odvaditi se vojne, obdati se z ljubeznivostjo.
Odvaditi se vojne, predati se pravici.
Odvaditi se vojne, pridružiti se veselju.
Odvaditi se vojne, znova začeti Življenje.

VIDEO IZZIV

DESAPRENDER LA GUERRA
ODVADITI SE VOJNE 
Luis Guitarra 
youtube https://youtu.be/EC-xvYC7ooU

Video prinaša pesem španskega kantavtorja Luisa Guitarre z naslovom »Odvaditi se 
vojne«. V besedilu je jasno izražena ideja, kakšen naj bo boljši in lepši svet. 
Če je le mogoče, se ob poslušanju oblikuje kakšen temi primeren in preprost kratek 
napev oz. slogan, ki ga udeleženci pojejo in ponavljajo skozi pesem (npr. novi svet ...).



ZAKLJUČNA MOLITEV

BREZ ROK

Jezus, ti si brez svojih rok.
Imaš le naše roke,
da lahko z njimi zgradiš svet,  
v katerem bo vladala pravičnost.

Jezus, ti si brez nog.
Imaš le naše noge, 
da lahko spraviš v tek pravo Svobodo  
in pravo Ljubezen.

Jezus, ti si brez ustnic.
Imaš le naše ustnice,
da z njimi oznaniš svetu
dobro novico ubogih.

Jezus, ti si brez svojih sredstev.
Imaš le naša dejanja, 
s katerimi bomo postali bratje in sestre  
drug drugemu.

Jezus, mi smo tvoj evangelij,
edini berljivi evangelij,
a le, če bodo naša življenja  
učinkovite besede in dejanja. 

Jezus, podari nam svoji Ljubezen in Moč,
da bi sledili tvojemu načrtu,
in te, vsak ob svojem času,  
oznanili vsem okrog sebe.

SIMBOLIČNA SLIKA

Poklicna pastorala 

Gradivo je prirejeno po: Campaña Vocacional 2019, www.sersalesiano.com
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