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Nekoč je Zaharija 
v Božjem templju 
opravljal duhovniško 
službo. Na vrsti je 
bila namreč njegova 
skupina in z žrebanjem, 
kot je bilo v navadi pri 
judovskih duhovnikih, 
so izbrali njega. 

Dobra
novica o 
Rešitelju

1 

Spoštovani gospod Teófil!
Že več se jih je lotilo pripovedi o stvareh, ki so se zgodile 

med nami. O teh dogodkih so nam govorili ljudje, ki so 

bili ves čas zraven in so postali glasniki tega pomembnega 

sporočila. Da pa se boste lahko popolnoma prepričali o 

zanesljivosti vsega, kar ste slišali, se mi je zazdelo prav, da 

tudi sam natančno raziščem vse od začetka in Vam o tem 

napišem urejeno poročilo.
V času, ko je v judovski deželi vladal kralj Herod, je 
živel neki duhovnik Zaharija. Pripadal je Abíjevi skupini 

duhovnikov. Tudi njegova žena Elizabeta je bila iz 
duhovniške družine. Oba sta živela v pravem odnosu  

do Boga, vestno sta ravnala po vseh Božjih zapovedih in 

navodilih. Vendar Elizabeta ni mogla zanositi, poleg tega 

sta bila tudi že v letih, zato nista imela otrok.

Ko je bil 
torej čas za 
darovanje 
kadila, ga je 
šel zažgat 
v notranje 
tempeljsko 
svetišče. 
Zunaj je bilo 
pri molitvi 
zbranih 
precej ljudi. 



Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 2,1-710

Poglavje
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Rojstvo

V tistem času je cesar 
Avgust izdal odlok, naj se 
po vsem rimskem cesarstvu 
prvikrat izvede davčni 
popis prebivalstva. To se je 
zgodilo, ko je v provinci Siriji 
vladal cesarjev namestnik 
Kvirinij. Vsak se je moral 
odpraviti v svoje mesto, da 
bi se tam popisal. Ker je bil 
Jožef Davidov potomec, je 
tako tudi on odšel iz Galileje 
v Judejo: iz Nazareta je odšel 
v Betlehem, rojstni kraj 
kralja Davida. Popisat se je 
šel skupaj s svojo zaročenko 
Marijo, ki je bila noseča.

Bila sta v Betlehemu, ko je napočil čas njenega poroda.

Rodila je dečka 
– bil je prvi sin.
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Ker v prenočišču zanju ni bilo prostora, 
ga je skrbno povila v plenice in mu 
pripravila ležišče kar pri živini, v jaslih.

Na bližnjih 
poljih je nekaj 
pastirjev 
prenočevalo 
na prostem; 
ponoči so 
pazili na 
svojo čredo. 
Nenadoma je 
prednje stopil 
Božji angel in 
povsod okrog 
je zasijala 
bleščeča 
svetloba Božje 
navzočnosti. 
Zelo so se 
prestrašili. 
Angel pa jim 
je rekel:

Ne bojte se! Nasprotno: 
prinašam vam dobro 

novico, novico o 
dogodku, ki bo silno 

razveselil vse Izraelce. 
Danes se vam je v mestu 

kralja Davida rodil 
rešitelj. On je obljubljeni 

Mesija in Gospod! 
Takole ga boste našli: 

skrbno povit dojenček, 
položen v jasli.



Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 2,13–2012

Naenkrat so se poleg njega 
pojavile čete angelov, ki so 
glasno vzklikale:

Potem so se angeli 
vrnili v nebesa, 
pastirji pa so se 
začeli pogovarjati: 

Slava Bogu  
v nebesih in  

mir na zemlji, 
mir ljudem, ki 

jih ima rad!

Brž so odšli in kmalu našli Marijo in Jožefa ter dojenčka, 
položenega v jasli. Ko so to videli, so povedali, kaj jim je 
Bog rekel o tem otroku. Pripoved pastirjev je presenetila 
vse, ki so jo slišali, Marija pa si je te stvari dobro zapomnila 
in jih v sebi še in še premlevala. 

Pastirji so se vrnili k svojim čredam ter slavili Boga in se mu 
zahvaljevali za vse, kar so videli in slišali. Vse je bilo namreč 
prav tako, kakor jim je povedal.

No, pojdimo 
do Betlehema in si 
oglejmo, kaj se je 
zgodilo in kaj nam 

je sporočil Bog.



Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 3,12–21 17

Tudi osovraženi davčni 
izterjevalci so se prihajali 
krstit in so ga spraševali:

Podobno so ga spraševali 
tudi najeti vojaki:

Vse to je med ljudmi vzbudilo veliko 
pričakovanje in mnogi so se po tihem 
spraševali, če ni morda on Mesija. 
Janez pa jim je odkrito povedal:

Tako in še 
na mnoge 
druge načine 
je Janez 
opozarjal in 
spodbujal 
izraelsko 
ljudstvo ter 
razglašal 
dobro novico.

Pokrajinskemu vladarju 
Herodu je Janez 
glasno očital poroko 
s Herodiado, ki je 
bila prej poročena 
z njegovim bratom. 
Obsojal ga je tudi zaradi 
vsega drugega zla, ki 
ga je storil. Herod pa je 
nazadnje zagrešil še to, 
da je dal Janeza zapreti.

Med 
ljudmi, 
ki jih je 
Janez 
krstil,  
je bil  
tudi 

Jezus.  
Ob 

njegovem 
krstu  
se je 

zgodilo 
tole ...

On vas bo 
krščeval s Svetim 

Duhom in ognjem! 
Prečistil bo svoje 
žito in ločil zrnje 

od plev – zrnje bo 
spravil v shrambo, 
pleve pa sežgal z 
ognjem, ki se ne 

da pogasiti.

Jaz vas krščujem le z 
vodo. Prihaja pa nekdo, ki je 
močnejši. V primerjavi z njim 
sem navaden suženj, še to ne.

Gospod 
učitelj, 
kaj pa 

velja za 
nas?

Nikogar ne izsiljujte 
in ne izterjujte denarja, ki 

vam ne pripada. Zadovoljni 
bodite z rednim plačilom.

Kaj pa mi? Kaj 
naročate nam?

Ne izsiljujte, da bi vam 
ljudje plačevali več, kot od 

vas zahtevajo rimske oblasti.



Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 3,22–3818

Ko je Jezus molil, se je odprlo nebo in Sveti 
Duh se je vidno spustil nanj v podobi goloba. 
Obenem se je iz nebes zaslišal glas ...

Ti si moj sin,  
moj ljubljenec,  
tebe sem izbral!

Na začetku svojega delovanja je bil 
Jezus star okrog trideset let. Imeli 
so ga za Jožefovega sina, zato je bil 
seznam njegovih prednikov tak: 
Jožef, Éli, Matát, Levi, Melhí, Janáj, 
Jožef, Matitjá, Amos, Nahum, Heslí, 
Nagáj, Mahat, Matitjá, Šimí, Jozéh, 
Jodá, Johanán, Resá, Zerubabél, 
Šealtiél, Nerí, Melhí, Adí, Kosám, 
Elmadám, Er, Jošúa, Eliézer, Jorím, 
Matát, Levi, Simeon, Juda, Jožef, 
Jonám, Eljakím, Meleá, Mená, 
Matatá, Natán, David, Jese, Obéd, 
Boaz, Salmón, Nahšón, Aminadáb, 
Admín, Arní, Hecrón, Perec, Juda, 
Jakob, Izak, Abraham, Terah, 
Nahór, Serúg, Regu, Peleg, Eber, 
Šelah, Kenán, Arpahšád, Sem, Noe, 
Lameh, Matuzalem, Henoh, Jered, 
Mahalalél, Kenán, Enóš, Set, Adam 
in nato Bog.
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Vkrcal se je v enega 
izmed čolnov in prosil 
Simona, njegovega 
lastnika, naj odpelje malo 
od obale. Jezus je sedel in 
kar iz čolna učil množico.

Ko je končal, se je 
obrnil k Simonu:

Ko so to storili, se je ujela 
takšna množica rib, da so 
se mreže začele trgati.

Pomahali so tovarišem 
v drugem čolnu, naj jim 
priskočijo na pomoč, in 
napolnili so oba čolna, da 
sta se začela potapljati.

Zdaj pa 
odpelji na 
globoko in 
s tovariši 

vrzite mreže, 
da boste  
kaj ujeli.

Dragi učitelj, celo noč smo garali,  
pa nič ujeli. Vendar prav, če vi tako 
pravite, bom še enkrat vrgel mreže.
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Ko je Peter videl, kaj se 
je zgodilo, se je zgrudil 
pred Jezusa:

Zaradi nenavadnega ulova rib 
je prava groza zajela vse, ki 
so bili zraven: njega in tiste, 
ki so bili z njim v čolnu, ter 
Zebedejeva sinova Jakoba in 
Janeza, ki sta bila prav tako 
njegova družabnika.

Simon in njegovi tovariši so 
potegnili čolna na obalo, pustili 
vse skupaj in odšli z Jezusom. 
Postali so njegovi učenci.

V nekem mestu je Jezus 
naletel na moža, ki je bil 
ves gobav od nog do glave. 
Ko je zagledal Jezusa, je 
padel pred njega.

Jezus je iztegnil roko 
in se ga dotaknil.

In gobavost je v 
trenutku izginila.

Novica pa se je kljub 
temu razvedela in 
Jezus je postal še bolj 
znan. Okrog njega so 
se začele zbirati velike 
množice ljudi, da bi 
ga poslušale in da 
bi pozdravil njihove 
bolezni. On pa se 
je pogosto umikal v 
samotne kraje, da bi 
molil.

Ne povej tega 
nikomur, ampak 
se pojdi pokazat 

duhovniku in opravi 
očiščevalno daritev, 
kot jo je predpisal 
Mojzes. To bo za 

ljudi potrditev, da  
si res ozdravel.

Pustite me. 
Ne ukvarjajte 

se z mano, 
spoštovani 

Gospod.  
Čisto navaden 
grešnik sem.

Ne boj se. Od 
zdaj naprej boš 

namesto rib vlekel 
ven ljudi.

Hočem. 
Bodi zdrav.

Gospod, 
če bi le hoteli, 

bi me lahko 
ozdravili.



40 Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 8,9–16

Učenci so ga vprašali, kaj naj 
bi pomenila ta prispodoba.

Vam je Bog naklonil, 
da razumete skrivnosti 
Božje vladavine. Ostalim 
pa govorim prispodobe, 
da gledajo, pa ne uvidijo, 
slišijo, pa ne dojamejo!

Pomen je naslednji: 

Seme, ki ga seje kmet,  
je Božje sporočilo. 

Semena ob poti pomenijo 
ljudi, ki so sicer slišali 
sporočilo, a hudič preusmeri 
njihove misli drugam, saj 
noče, da bi zaupali sporočilu  
in da bi jih Bog rešil. 

Semena na skalnatih tleh 
predstavljajo ljudi, ki slišijo 
sporočilo in ga z veseljem 
sprejmejo, a so kakor rastlinica 
brez korenine: nekaj časa 
mu zaupajo, ko pa nastopijo 
razne težave, ki to zaupanje 
preizkušajo, si premislijo in  
vse zavržejo. 

Semena, ki so pristala med 
trnjem, pomenijo ljudi, 
ki slišijo sporočilo, a ga 
neprestane skrbi, ukvarjanje 
s premoženjem in hlastanje 
za užitki počasi zadušijo. Ti so 
kakor rastlina, ki ne dozori in 
ne da pridelka. 

Semena v dobri zemlji pa 
predstavljajo ljudi, ki slišijo 
sporočilo ter se ga z dobrim 
srcem in iskrenim mišljenjem 
zares oklenejo. 

Ti potrpežljivo in vztrajno 
obrodijo svoj pridelek. 

Če prižgemo namizno svetilko, 
je menda ne bomo pokrili z 
vedrom ...

... ali celo skrili pod posteljo, 

... ampak jo bomo postavili na 
sredo sobe, tako da bo svetila 
ljudem, ki pridejo v prostor.



41Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 8,17–23

K Jezusu so pripotovali 
njegova mati in njegovi 
bratje, a zaradi gneče 
niso mogli priti do njega.
Nekdo je sporočil:

Nekega dne se je 
Jezus z učenci vkrcal 
v čoln in jim rekel ...

Odrinili so od obale ...

... in Jezus je med 
plovbo zadremal. 

Nad jezerom pa se je 
razbesnel silovit vihar, 
tako da je voda začela 
zalivati čoln. Naenkrat so 
se znašli v hudi nevarnosti.

Tam zunaj 
so vaša mati in 

vaši bratje. Radi bi 
govorili z vami.

Vse, kar je zdaj skrivnostno 
in nejasno, bo ob svojem času 

postalo razvidno. Vse, kar je zdaj 
prikrito, bo postalo očitno in 

razumljivo. Zato bodite pozorni, 
res pozorni. Tisti, ki imajo, bodo 
dobili še več. Tisti pa, ki nimajo, 

bodo izgubili še tisto, kar si 
domišljajo, da imajo.

Odplujmo na 
drugo stran jezera.

Mati in bratje so mi  
tisti ljudje, ki poslušajo  

Božje sporočilo in ga živijo.



75Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 15,8–19

Ali pa si predstavljajte 
žensko, ki ima deset srebrnih 
kovancev in enega izgubi.  
Kaj bo storila? 

Prižgala bo svetilko, pometla 
hišo in natančno preiskala vse, 
dokler ga končno ne najde. 

Potem bo poklicala prijateljice 
in sosede. 

Zares, tako tudi 
angeli v nebesih
proslavljajo 
zaradi vsakega  
grešnika, ki spremeni življenje.

Oče je imel dva sina. 

Nekega dne je k njemu prišel 
mlajši in mu rekel:  

In oče je razdelil dediščino ter 
dal mlajšemu sinu njegov del. 
Ta je kmalu zatem prodal vse in 
odpotoval v daljno deželo. 

Z razsipnim življenjem je 
zapravil premoženje. 

Ko je vse porabil, je v tisti 
deželi nastala lakota in znašel 
se je v hudi stiski. Šel se je 
udinjat nekemu tamkajšnjemu 
meščanu, ki ga je poslal past 
prašiče. Prišel je tako daleč, 
da se je hotel najesti rožičev, 
namenjenih prašičem, vendar 
mu jih nihče ni dal. Tedaj je  
šel vase.

Pridite, 
našla sem 
izgubljeni 
kovanec, 

to moramo 
proslaviti.

Daj mi kar zdajle 
mojo dediščino, delež 
tvojega premoženja,  

ki bi mi pripadel.

Moj oče ima najete 
delavce, ki imajo hrane v 

izobilju, jaz pa tukaj umiram 
od lakote. Vrnil se bom  

k očetu in mu rekel takole:  
Oče, narobe sem ravnal.  

Užalil sem Boga in prizadel 
tebe. Ne morem reči,  

da sem še tvoj sin. Vendar 
prosim, zaposli me kot  

svojega delavca.



76 Evangelist Luka: Dobra novica o Jezusu 15,20–32

Tako se je odpravil domov. 
Oče ga je zagledal že iz 
daljave. Zelo se mu je zasmilil. 

Pritekel mu je naproti, se 
mu vrgel okrog vratu in ga 
poljubil. 

Sin pa je začel:

Oče ga je prekinil. Naročil je 
svojim služabnikom: 

 

In slavje se je začelo. 
Medtem je očetov starejši sin 
delal na polju. Ko se je vračal 
domov, so mu naproti prišli 
zvoki glasbe in plesa. 

Poklical je enega od 
služabnikov, da bi zvedel,  
kaj se dogaja. Ta mu je rekel: 

Starejši sin se je razjezil in 
sploh ni hotel stopiti v hišo. 
Zato je oče prišel ven in  
ga prepričeval, naj pride.  
Sin ga je zavrnil ...

Oče, narobe sem 
ravnal. Užalil sem Boga in 
prizadel tebe. Ne morem 
reči, da sem še tvoj sin.

Hitro, brž prinesite 
obleko, tisto najboljšo, in  

ga oblecite. Dajte mu prstan 
in obujte mu sandale. 

Potem zakoljite naše 
najboljše tele, ker bomo 
proslavljali. Moj sin je bil 

mrtev in zdaj živi! Našel se 
je on, ki sem ga izgubil.

Vrnil se je vaš brat! In 
oče je dal zaklati najlepše 
tele, ker ga je dobil nazaj 

živega in zdravega.

Toliko let že delam 
zate kakor hlapec in vedno 
sem se držal vsega, kar si 
rekel, pa mi nikoli nisi dal 
niti kozlička, da bi lahko 
priredil zabavo za svoje 
prijatelje. Zdaj pa se je 
vrnil tale tvoj sin, ki je z 
ženskami pognal tvoje 
premoženje, in ti zanj 
zakolješ najlepše tele! 

Sin moj, poslušaj.  
Ti si vedno z mano. 

Vse, kar imam, je tvoje. 
Zdajle pa se je  

gotovo treba veseliti  
in proslavljati.  
Našel se je tvoj 
izgubljeni brat.  

Bil je mrtev,  
in zdaj živi!


