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Mislim, da po naslovu sodeč ni potrebno raz-
lagati, o kom bomo govorili in čigavo sporočili 
bomo poskušali razumeti v tokratni katehezi. 

Zgodovina se šteje in deli na tisto pred Njim 
in tisto po Njem. Z drugimi besedami, na tisto 
pred Kristusom in tisto po Kristusu.

Bil je velik revolucionar, zgleden mož, bogat 
v krepostih, ki je s svojim življenjem pričal za 
dotlej nepoznana načela. Za ljubezen do bliž-
njega in sovražnika. Njegovi sodobniki niso 
razumeli sporočila, ki ga je prinesel s sabo na 
svet, kakor ga tudi mnogi ljudje današnjega 
časa ne razumejo.

Naš svet temelji na egoizmu, skoposti, 
pohlepu, ošabnosti, maščevalnosti in drugih 
lastnostih, ki nas delajo revne in nam ne 
pustijo biti srečne.

Jezusovo sporočilo pa je povsem nasprotno 
vsemu temu. Velikodušnost, dati tistemu ki 
nima, pomagati tistemu, ki sam ne zmore, 
vračati hudo z dobrim, spustiti se na nivo 
najbolj revnih, da se ti ne bi čutili prezirane.

V meni sta dva pola, ki se nenehno bijeta med 
sabo. Tako se sprašujem: Kateri izmed njiju 
se bo uveljavil nad drugim? Odgovor je silno 
preprost: Zmagal bo tisti, ki ga bom hranil.

Da, On je
svet
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Če bom hranil pol nasilja, sovraštva, mašče-
valnosti, egoizma, potem bo nič drugega kot 
skupek zla, kjer je sobivanje nemogoče in kjer 
slavi zmago vse, kar je znotraj nas slabega.

Če pa bom hranil pol miru, sloge, iskrenosti, 
odpuščanja, potem bo svet po malem spre-
menil svoj obraz in bo življenje dobilo izraz 

veselja. To bo svet, kjer je sobivanje realnost 
in kjer bo vsak v miru imel svoj prostor pod 
soncem.

Ti meriš na tak svet? Vedi, da težave ne bodo 
izpuhtele, a vse bo mogoče, če bo vsak izmed 
nas položil svoj kamenček v mozaik, da bo iz 
tega lahko nastala velika umetnina.

NA TEBI JE SLEDEČA ODLOČITEV

Bom poskušal spreminjati svet ali ga bom preprosto pustil takšnega, kakršen pač je?


