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Evangelij
po Mateju

1 

Z rojstvom Jezusa Kristusa 
je bilo takóle: Njegova mati 

Marija je bila zaročena  
z Jožefom; in preden sta 

prišla skupaj, se je izkazalo, 
da je noseča – bila pa je 

noseča od Svetega Duha. 
Njen mož Jožef je bil  

pravičen in je ni hotel 
osramotiti, zato je sklenil,  
da jo bo skrivaj odslovil. 

Rodovnik Jezusa Kristusa,  Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob,  Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamara  
rodila Pereca in Zeraha. Perecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se 
je rodil Ram, Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil 
Nahšón, Nahšónu se je rodil Salmón, Salmónu je Rahába rodila 
Boaza, Boazu je Ruta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jese.  
Jeseju se je rodil David, kralj. Davidu je Urijájeva žena rodila Salomona. Salomonu se je  
rodil Roboám, Roboámu se je rodil Abíja, Abíju se je rodil Asá,  
Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám, Jorámu se je 
rodil Uzíja, Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház, Aházu 
se je rodil Ezekíja, Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil 
Amos, Amosu se je rodil Jošíja, Jošíju pa so se rodili Jojahín in 
njegovi bratje ob preselitvi v Babilon. Po preselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu se je 
rodil Zerubabél, Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil 
Eljakím, Eljakímu se je rodil Azór, Azórju se je rodil Cadók,  
Cadóku se je rodil Ahím, Ahímu se je rodil Eliúd,  Eliúdu se je rodil Eleazar, Eleazarju se je rodil Matán,  Matánu se je rodil Jakob, Jakobu pa se je rodil Jožef,  mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov,  

od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, od preselitve  
v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

Spočetje in rojstvo Jezusa



Evangelij po Mateju 1,20–2,24

Vse to pa se je zgodilo, 
da se je izpolnilo, kar je 
Gospod rekel po preroku: 

Ko se je 
Jožef zbudil, 

je storil, 
kakor mu 
je naročil 
Gospodov 

angel. Vzel je 
svojo ženo  

k sebi ... 

... in ni je 
poznal, 

dokler ni 
rodila sina; 
in imenoval 
ga je Jezus.

Ko je bil Jezus rojen v 
Betlehemu v Judeji v 
dneh kralja Heroda, so 
prišli modri z Vzhoda v 
Jeruzalem in govorili: 

Kje je ta, ki se je 
rodil kot judovski 
kralj? Videli smo 

namreč, da je vzšla 
njegova zvezda, 

in smo se mu prišli 
poklonit. 

Jožef, Davidov sin, 
ne boj se vzeti k sebi 
Marije, svoje žene;  

kar je spočela,  
je namreč od  

Svetega Duha.  
Rodila bo sina  

in daj mu ime Jezus, 
kajti on bo  

svoje ljudstvo  
odrešil grehov. 

Ko je to 
premišljeval, 

se mu je v 
sanjah prikazal 

Gospodov angel 
in rekel ...

Poglavje
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Obisk modrih 
in beg v Egipt

Glej, devica bo spočela 
in rodila sina  
in imenovali ga bodo 
Emanuel, kar v prevodu 
pomeni Bog z nami.



Evangelij po Mateju 8,3–918

Jezus je iztegnil roko, 
se ga dotaknil in rekel:

Hočem,  
bodi očiščen! 

Gospod, moj 
služabnik leži doma 
hrom in hudo trpi. 

Pridem in 
ga ozdravim. 

Ko je prišel v Kafarnáum, 
je stopil k njemu stotnik 
in ga prosil ter govoril:

In pri priči je bil 
očiščen gob. 

Glej, da nikomur ne 
poveš, ampak pojdi, pokaži 
se duhovniku in prinesi dar, 
ki ga je zapovedal Mojzes, 

njim v pričevanje.

Gospod, nisem vreden, da prideš 
pod mojo streho, ampak samo reci 

besedo in moj služabnik bo ozdravljen. 
Kajti tudi sam sem pod oblastjo in 
imam vojake pod seboj ter rečem 
temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: 

›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: 
›Stôri to‹ in stori. 



Evangelij po Mateju 8,10–16 19

Ko je Jezus to slišal, se 
je začudil in rekel svojim 
spremljevalcem ...

Pojdi,  
in kakor si veroval, 

naj se ti zgodi! 
Ko je Jezus prišel v 

Petrovo hišo, je videl, 
da njegova tašča leži 

in ima vročico.

In služabnik je 
ozdravel tisto uro. 

Resnično, povem vam:  
Pri nikomer v Izraelu  

nisem našel tolikšne vere!  
Povem vam, da jih bo 

veliko prišlo z vzhoda in 
zahoda in bodo sedli za 

mizo z Abrahamom, Izakom 
in Jakobom v nebeškem 

kraljestvu. Sinovi kraljestva 
pa bodo vrženi ven v 

najzunanjejšo temo; tam bo 
jok in škripanje z zobmi. 

Dotaknil se je njene 
roke in vročica jo je 

pustila. Vstala je  
in mu stregla. 

Ko se je zvečerilo, 
so privedli k njemu 
veliko obsedenih. 
Z besedo je izgnal 
duhove in ozdravil 

vse bolnike. 



Evangelij po Mateju 8,17–2420

Tako se je izpolnilo, kar je 
bilo rečeno po preroku Izaiju: 

Učitelj, za teboj 
bom hodil, kamor koli 

pojdeš. 

 Nekdo drug izmed njegovih 
učencev pa mu je rekel: 

On je odvzel  
naše slabosti  
in odnesel  
naše bolezni. 

Ko je Jezus zagledal okrog sebe 
množico, je velel odriniti na 

drugo stran. Tedaj je pristopil 
neki pismouk in mu rekel:

Lisice 
imajo brloge 
in ptice neba 

gnezda,  
Sin človekov 

pa nima, 
kamor 

bi glavo 
naslonil. 

Gospod, 
dovôli mi,  

da prej grem 
in pokopljem 

svojega očeta. 

Ko je stopil 
v čoln, so šli 

njegovi učenci 
za njim. Na 

jezeru je nastal 
velik vihar, tako 

da so valovi 
pokrivali čoln; 
on pa je spal. 

 Hôdi za menoj 
in pústi, da mrtvi 
pokopljejo svoje 

mrtve! 



95Evangelij po Mateju 27,44–53

Ta kliče 
Elija. 

Pústi, 
poglejmo, če ga 
pride Elija rešit! 

Ko so nekateri, 
ki so tam stali, to 
slišali, so govorili:

Brž je stekel eden 
izmed njih, vzel 
gobo, jo napojil 

s kisom, nataknil 
na trst in mu po-
nujal piti. Drugi 
pa so govorili:

Jezus je spet zakričal z 
močnim glasom in izročil 
duha. In glej, zagrinjalo v 
templju se je pretrgalo na 

dvoje od vrha do tal. Zemlja 
se je stresla in skale so se 
razpočile. Grobovi so se 

odprli in veliko teles svetih, 
ki so zaspali, je bilo obujenih. 

Po njegovi obuditvi so šli iz 
grobov in prišli v sveto mesto 

ter se prikazali mnogim.

Moj Bog,  
moj Bog,  

zakaj si me 
zapustil? 

Enako sta ga sramotila 
tudi razbojnika, ki sta 

bila z njim križana. 
Ob šesti uri se je 
stemnilo po vsej 

deželi do devete ure. 
Okrog devete ure je 

Jezus zavpil z močnim 
glasom: »Elí, Elí, lemá 
sabahtáni?« to je ...



96 Evangelij po Mateju 27,54–64

Ko so stotnik 
in ti, ki so z 
njim stražili 

Jezusa, videli 
potres in kar 
se je zgodilo, 

so se silno 
prestrašili in 

govorili ... 

Bilo pa je tam 
mnogo žená, ki so 
gledale od daleč. 

Od Galileje sèm so 
hodile za Jezusom 

in mu stregle. 
Med njimi so bile 
Marija Magdalena 

in Marija, mati 
Jakobova in 

Jožefova, ter mati 
Zebedejevih sinov. 

Jožef je telo 
vzel, zavil v kos 
čistega platna ...

Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja, 
so se véliki duhovniki in farizeji zbrali pri 
Pilatu in mu rekli:

Gospod, spomnili smo se, da je tisti 
zapeljevalec, ko je bil še živ, rekel:  

›Po treh dneh bom obujen.‹ 
Ukaži torej, naj grob zastražijo do 
tretjega dne, da morda ne pridejo 

njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu 
porečejo: ›Obujen je bil od mrtvih.‹  
In zadnja prevara bo hujša od prve. 

... in položil 
v svoj novi 
grob, ki ga 

je bil vsekal 
v skalo. Ko 

je k vhodu v 
grob zavalil 

velik kamen, 
je odšel.

Bili pa sta 
tam Marija 

Magdalena in 
ona druga Marija 

in sta sedeli 
nasproti grobu. 

Ko se je zvečerilo, 
je prišel bogat mož 
iz Arimateje, Jožef 
po imenu, ki je bil 
tudi sam Jezusov 

učenec. Stopil je k 
Pilatu in prosil za 

Jezusovo telo. Tedaj 
je Pilat ukazal, naj 

mu ga izročijo. 

Resnično, ta  
je bil Božji Sin! 



97Evangelij po Mateju 27,65–28,7

Pilat jim je rekel: In oni so šli s stražo in 
zavarovali grob, tako 
da so kamen zapečatili. 

Po soboti, ko se je svital 
prvi dan tedna, sta prišli 

Marija Magdalena in 
druga Marija pogledat 
grob. In glej, nastal je 
močan potres, kajti 

Gospodov angel je prišel 
iz nebes. Pristopil je in 
odvalil kamen ter sédel 
nanj. Videti je bil kakor 
blisk in njegovo oblačilo 
je bilo belo kakor sneg. 
Od strahu pred njim so 
stražarji vztrepetali in 

postali kakor mrtvi. 
Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, 

križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, 
kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta 
kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita  

in povejta njegovim učencem:  
›Obujen je bil od mrtvih! Pred vami  

pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹  
Glejta, povedal sem vama. 

Angel pa je nagovoril ženi:

Saj imate 
stražo. Pojdite in 
zastražite grob, 

kakor veste! 

Poglavje

28 

Vstajenje  
od mrtvih



98 Evangelij po Mateju 28,8–20

Hitro sta zapustili grob 
in s strahom ter velikim 
veseljem stekli sporočit 

njegovim učencem. 

In glej, naproti jima  
je prišel Jezus in rekel:

Oni dve sta pristopili, mu ob-
jeli noge in se mu poklonili.  
Tedaj jima je Jezus rekel:

Ko sta bili še na poti, 
so nekateri iz straže 
prispeli v mesto in 
sporočili vélikim 

duhovnikom vse, kar 
se je zgodilo. Ti so se 
zbrali s starešinami 
in se posvetovali. 

Vojakom so dali veliko 
denarja in dejali ...

Recite: ›Ponoči 
so prišli njegovi 
učenci in so ga 
ukradli, ko smo 

spali.‹ In če bi to 
slišal upravitelj, 

ga bomo mi 
pomirili in 

dosegli, da boste 
brez skrbi. 

Enajst učencev se je 
odpravilo v Galilejo 
na goro, kamor jim 

je Jezus naročil. 
Ko so ga zagledali, 

so se mu do tal 
priklonili, nekateri 

pa so dvomili.  
Jezus je pristopil in 
jim spregovoril ...

Dana mi je vsa oblast  
v nebesih in na zemlji. 

Pojdite torej in naredite vse 
narode za moje učence: 

krščujte jih v ime Očeta in 
Sina in Svetega Duha in učite 
jih izpolnjevati vse, kar koli 

sem vam zapovedal!  
In glejte: jaz sem z vami vse 

dni do konca sveta. 

In ti so vzeli denar 
in storili, kakor so 
jih poučili. Tako 
se je ta govorica 
razširila med Judi 

do današnjega dne. 

Ne bojta se! Pojdita in 
sporočita mojim bratom, 
naj gredo v Galilejo; tam 

me bodo videli. 

Pozdravljeni!



Evangelij
po Janezu

1 

V začetku je bila Beseda in 
Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta  je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič,  kar je nastalo.  V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.  In luč sveti v temi,  a tema je ni sprejela.

Jezus Kristus,  
Bog in človek



100 Evangelij po Janezu 1,6–14

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; 
ime mu je bilo Janez. Prišel je 

zavoljo pričevanja, da bi 
pričeval o luči, da bi po njem 
vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, 
ampak pričeval naj bi o luči.

Resnična luč, ki razsvetljuje 
vsakega človeka,  
je prihajala na svet.  
Beseda je bila na svetu  
in svet je po njej nastal,  
a svet je ni spoznal.  
V svojo lastnino je prišla, 
toda njeni je niso sprejeli.  

Tistim pa, ki so jo sprejeli, 
je dala moč, da postanejo 
Božji otroci, vsem,  
ki verujejo v njeno ime  
in se niso rodili iz krvi  
ne iz volje mesa  
ne iz volje moža,  
ampak iz Boga. 

In Beseda je postala meso 
in se naselila med nami.  
Videli smo  
njeno veličastvo,  
veličastvo,  
ki ga ima od Očeta  
kot edinorojeni Sin,  
polna milosti in resnice. 



101Evangelij po Janezu 1,15–25

To je bil tisti, o katerem 
sem rekel: Kateri pride za 

menoj, je pred menoj, ker je 
bil prej kakor jaz.

Janez je pričeval 
o njej in klical: 

Kajti iz njegove polnosti 
smo vsi prejeli milost 
za milostjo. Postava 
je bila namreč dana 

po Mojzesu, milost in 
resnica pa je prišla po 
Jezusu Kristusu. Boga 
ni nikoli nihče videl; 

edinorojeni Bog, ki biva 
v Očetovem naročju,  

on je razložil.

Jaz sem glas vpijočega 
v puščavi: zravnajte 

Gospodovo pot, kakor  
je rekel prerok Izaija.

Kaj torej?  
Si mar Elija?

Odposlanci so bili iz vrst farizejev. 
Vprašali so ga in mu rekli: 

Kaj torej krščuješ, če nisi  
ne Mesija ne Elija ne prerok?

Ali si 
prerok?

Kdo si, da 
bomo mogli 
odgovoriti 

tistim, ki so 
nas poslali. 
Kaj praviš 

sam o sebi?

Ne.

Kdo si?

Ne, tudi to 
nisem.

... je priznal in  
ni tajil. Priznal je:

To pa je Janezovo 
pričevanje: Ko 

so Judje poslali k 
njemu iz Jeruzalema 
duhovnike in levite, 
da so ga vprašali ...

Jaz nisem Mesija.



184 Evangelij po Janezu 21,20–25 

To je učenec,  
ki o tem pričuje 
in je to napisal, 
in vemo, da je 

njegovo pričevanje 
resnično.

Jezus pa je storil 
še veliko drugega. 
Če bi to popisali 
eno za drugim, 

mislim, da ves svet 
ne bi mogel obseči 

knjig, ki bi bile 
napisane.

Zavoljo tega se je 
med brati razširila 
ta govorica, da tisti 
učenec ne bo umrl. 

Toda Jezus mu ni 
rekel, da ne bo 
umrl, ampak:  
»Če hočem,  
da ostane,  

dokler ne pridem,  
kaj ti to mar?«

Če hočem, 
da ostane, 
dokler ne 

pridem, kaj ti 
to mar?

Ti hôdi  
za menoj!

Hôdi  
za menoj!

Gospod, 
kaj pa ta? 

Peter se je obrnil  
in videl, da gre  

za njima učenec, 
ki ga je Jezus ljubil 
in se je pri večerji 

naslonil na njegove 
prsi in mu rekel: 
»Gospod, kdo je 

tisti, ki te bo izdal?« 
Ko ga je Peter 

zagledal, je rekel 
Jezusu ...



185

... Tega, ljubi, ne smete prezreti: pred 
Gospodom je en dan kakor tisoč let 
in tisoč let kakor en dan. Gospod ni 
počasen glede obljube, kakor nekateri 
mislijo, da je to počasnost. Ne, le 
potrpežljiv je z vami, ker noče, da bi se 
kdo pogubil, temveč da bi vsi dosegli 
spreobrnjenje. Prišel pa bo Gospodov 
dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrumom 
prešlo, prvine se bodo v ognju razkrojile, 
zemlja in dela na njej pa bodo razkrita. 
Kako prav je torej, da živite sveto in 
res pobožno, če se bo vse to razkrojilo, 
da čakate in pospešujete prihod 
Božjega dne, zaradi katerega bo nebo 
zaplamenelo in prešlo in se bodo prvine 
razžarjene topile. Mi pa po njegovi 
obljubi pričakujemo nova nebesa in 
novo zemljo, v katerih biva pravičnost. 

Ljubi, ker to pričakujete, se potrudite, 
da vas najde v miru brez madeža in  
brez graje. Potrpežljivost našega 
Gospoda cenite kot rešitev. 
Tako vam je pisal tudi naš ljubi brat 
Pavel, seveda v skladu z njemu dano 
modrostjo, kakor piše tudi v vseh 
pismih, v katerih govori o tem. V njih 
so nekatere težkó umljive stvari, ki jih 
taki, ki niso poučeni, in so neutrjeni, 
zlorabljajo. Tako delajo tudi z drugimi 
Pismi – v svojo pogubo. Ker torej to 
vnaprej poznate, ljubi, se varujte, 
da vas blodnja pokvarjenih ne bo 
potegnila za sabo in da ne odpadete 
od svoje utrjenosti. Rastite pa v milosti 
in spoznanju našega Gospoda in 
Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava 
zdaj in do dneva večnosti! Amen.

Simon Peter, služabnik in apostol  
Jezusa Kristusa, vam, ki ste po pravičnosti  
našega Boga in odrešenika Jezusa Kristusa  
prejeli prav takó dragoceno vero kakor mi,  
milost in mir naj se vam pomnožita  
v spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda! ...
Ko smo vam oznanili moč in prihod našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče 
izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči 
videli njegovo veličastje. Od Boga Očeta je 
prejel čast in slavo, ko je k njemu iz veličastne 
slave prišel takšen glas: »To je moj ljubljeni 
Sin, nad katerim imam veselje.« In ta glas smo 
mi sami slišali prihajati iz nebes, ko smo bili z 
njim na sveti gori. Tako je preroška beseda za 
nas postala še trdnejša in prav delate, da nanjo 
pazite kakor na svetilko, ki sveti na mračnem 
kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica  
v vaših srcih. ...

Dodatek: Izbor iz pisem apostolov Petra in Pavla

Drugo Petrovo pismo 1,1–2.16–19; 3,8–18



    Peter, apostol Jezusa Kristusa, 
izvoljenim priseljencem, v razseljenosti 
po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji in 
Bitiniji, po vnaprejšnjem vedenju Boga 
Očeta, s posvečenjem Duha, zavoljo 
poslušnosti in pokropljenosti s krvjo 
Jezusa Kristusa: milost in mir naj se 
vam pomnožita.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda 
Jezusa Kristusa! V svojem velikem 
usmiljenju nas je po vstajenju 
Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil 
za živo upanje, za nepropadljivo, 
neomadeževano in nevenečo 
dediščino, ki je v nebesih shranjena za 
vas, katere Božja moč po veri varuje, 
da boste dosegli odrešitev, ki čaka, da 
se razodene v poslednjem času. Bodite 
tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj 
časa trpeti v raznih preizkušnjah, da 
bo preizkušenost vaše vere veljala več 
kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju 
preizkuša, vam v hvalo, slavo in čast, 
ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega 
ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete 
vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite 
se v neizrekljivem in poveličanem 
veselju, ko dosegate namen svoje vere, 
namreč odrešitev duš.

To odrešitev so preiskovali in se vanjo 
poglabljali preroki, ki so prerokovali 
o milosti, ki je bila namenjena vam. 
Skušali so dognati, na kateri in na 
kakšen čas je meril Kristusov Duh, ki 
je bil v njih in je vnaprej pričeval o 
trpljenju, namenjenem Kristusu, in o 
poznejšem poveličanju. Njim je bilo 
razodeto, da niso služili sebi, ampak 
vam, v tem, kar so vam zdaj sporočili 
tisti, ki so vam po Svetem Duhu, 
poslanem iz nebes, oznanili evangelij. 
In to so stvari, v katere želijo pogledati 
angeli. 

Zato opašite ledja svojega razuma, 
trezni bodite, popolnoma naslonite 
upanje na milost, ki vam je prinesena 
v razodetju Jezusa Kristusa. Kot 
otroci poslušnosti se ne prilagajajte 
prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji 
nevednosti, marveč bodite v vsem 
ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet 
tisti, ki vas je poklical, saj je pisano: 
Bodite sveti, ker sem jaz svet.

Če kličete za Očeta tistega, ki vsakogar 
sodi nepristransko, le po njegovem 
dejanju, preživite v spoštljivem strahu 
čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, 
da vas iz vašega praznega življenja, 
ki ste ga podedovali od očetov, niso 
odkupile minljive reči, srebro ali zlato,

 
ampak dragocena kri Kristusa, 
brezhibnega in brezmadežnega 
jagnjeta. On je bil že pred stvarjenjem 
sveta spoznan, razodel pa se je 
poslednji čas za vas, ki po njem 
verujete v Boga, ki ga je obudil od 
mrtvih in mu dal slavo, tako da se vaša 
vera in upanje nanašata na Boga.

Ker ste v poslušnosti resnici očistili 
svoje duše za iskreno bratoljubje, 
se goreče in iz čistega srca ljubíte 
med seboj, ker niste bili prerojeni 
iz propadljivega, temveč iz 
nepropadljivega semena, po Božji 
besedi, ki je živa in večna. Kajti  
vse meso je kot trava, in vse  
njegovo veličastvo kot cvet trave. 
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Trava ovene, cvet se osuje.  
Gospodova beseda pa ostane na veke.
To je beseda, ki vam je bila oznanjena 
kot veselo oznanilo.

Znebite se torej vsakršne hudobije in 
zvijačnosti, hinavščine, nevoščljivosti 
in vsakršnega obrekovanja. Kot pravkar 
rojeni otroci zakoprnite po pristnem 
duhovnem mleku, da boste z njegovo 
pomočjo rastli v odrešenje, če ste res 
okusili, da je Gospod dober. K njemu 
stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer 
ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in 
dragocen. Saj ste vendar živi kamni. 
Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, 
tako da boste sveto duhovništvo in 
boste darovali duhovne žrtve, ki bodo 
po Jezusu Kristusu prijetne Bogu.  
V Pismu namreč beremo:  
Glej, na Sionu polagam kamen,  
izbran in dragocen vogalni kamen; 
in kdor veruje vanj,  
ne bo osramočen. 
Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, 
ki ne verujejo: 
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogalni kamen, in 
kamen spotike in skala pohujšanja. 
Ker niso pokorni besedi, se spotikajo; 
in prav za to so bili postavljeni.

Vi pa ste izvoljeni rod,  
kraljevsko duhovništvo,  
svet narod, ljudstvo za Božjo last,  
da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je 
poklical iz teme v svojo čudovito luč. 
Nekdaj niste bili ljudstvo, 
zdaj pa ste Božje ljudstvo; 
niste našli usmiljenja, 
zdaj pa ste našli usmiljenje.

Ljubi, opominjam vas kot tujce in 
priseljence! Zdržite se mesenih 
poželenj, ki se bojujejo proti duši. 

Lepo živite med pogani, tako da 
bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot 
hudodelce, sprevideli vaša dobra dela 
in slavili Boga na dan obiskanja.

Zaradi Gospoda se podredite vsaki 
človeški ustanovi, bodisi kralju kot 
najvišjemu bodisi oblastnikom kot 
tistim, ki so od njega poslani zato, da 
kaznujejo hudodelce in dajo priznanje 
tistim, ki delajo dobro. Bog namreč 
hoče, da delate dobro in tako utišate 
nevednost nespametnih. Živite kot 
svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi 
bila vaša svoboda zagrinjalo zla, ampak 
kot Božji služabniki. Vse spoštujte, 
brate ljubite, Boga se bojte, cesarja 
spoštujte.

Služabniki, z vsem strahom se 
podrejajte svojim gospodarjem, pa 
ne le dobrim in prijaznim, ampak tudi 
osornim. Kajti to, da kdo po krivici 
trpi, a bridkosti prenaša, ker se zaveda 
Boga, je hvalevredno. Kakšen ugled bi 
imeli, če bi potrpežljivo prenašali kazen 
za to, za kar ste se pregrešili? 

Je pa pred Bogom hvalevredno, 
če delate dobro in če potrpežljivo 
prenašate bridkost. Saj ste bili vendar 
za to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel 
za vas in vam zapustil zgled, da bi  
hodili po njegovih stopinjah, 
on, ki ni storil greha 
in ni bilo zvijače v njegovih ustih. 
Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja, 
ko je trpel, ni grozil, ampak je vse 
prepuščal njemu, ki sodi pravično.  
Sam je na svojem telesu ponesel naše 
grehe na les, da bi mi grehom odmrli in 
živeli za pravičnost. Po njegovih ranah 
ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste 
namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k 
pastirju in varuhu svojih duš.
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Prav tako bodite, žene, podrejene 
svojim možem. Tako bodo tisti, ki 
niso pokorni besedi, pridobljeni že po 
vedênju svojih žena, brez besede, ker 
bodo opazovali vaše strahospoštljivo, 
čisto življenje. Vaš okras naj ne bo 
zunanji, v spletanju las, v navešanju 
zlatega nakita in oblačil, ampak 
naj bo to rajši skriti človek srca v 
nepropadljivosti krotkega in tihega 
duha, ki je dragocen v Božjih očeh. 
Tako so se namreč nekoč krasile tudi 
svete žene, ki so upale v Boga in so 
bile podrejene svojim možem. Tako je 
bila Sara poslušna Abrahamu in ga je 
imela za gospodarja. Postale ste njeni 
otroci, če delate dobro in se ne pustite 
prestrašiti nobeni grožnji.

Prav tako možje! Z razumevanjem 
živite s svojimi ženami, v časti jih imejte 
kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami 
tudi one deležne milosti življenja. Tako 
ne bo vašim molitvam nič v napoto.

Končno, bodite vsi složni, sočutni, 
ljubite brate, bodite usmiljeni in 
ponižni. Ne vračajte hudega za húdo 
in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. 
Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste 
bili poklicani v to, da bi bili deležni 
blagoslova.

Kajti kdor hoče ljubiti življenje 
in videti dobre dni,  
naj zadržuje svoj jezik od zla  
in ustnice od zvijačnega govorjenja. 
Ogiblji se zla in delaj dobro,  
išči mir in hodi za njim.  
Zakaj Gospodove oči  
so uprte v pravične  
in njegova ušesa  
v njihovo prošnjo,  
Gospodovo obličje  
pa je zoper hudodelce.

Le kdo vam bo škodil, če boste vneti 
za dobro? Nasprotno, tudi če bi 
zaradi pravičnosti trpeli, blagor vam! 
Česar se oni bojijo, se ne bojte in ne 
plašite. Gospoda Kristusa posvetite v 
svojih srcih. Vselej bodite vsakomur 
pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša 
za razlog upanja, ki je v vas. Vendar 
pa odgovarjajte s krotkostjo in 
strahospoštovanjem, iz dobre vesti, 
da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro 
življenje v Kristusu, osramočeni prav 
v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že 
hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite 
zaradi dobrih kakor zaradi zlih del.

Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi 
grehov, in sicer enkrat za vselej, 
pravični za krivične, da bi vas pripeljal 
k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a 
po Duhu je bil oživljen. V tem Duhu je 
šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili 
v ječi, tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil 
ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog 
nadvse potrpežljivo čakal. A v ladji se 
jih je po vodi rešilo le malo, natančno 
osem duš. Ta voda pa je podoba krsta, 
ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje 
madežev z mesa, ampak zaradi 
vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za 
dobro vest. Ta je šel v nebesa in je na 
Božji desnici in so mu podrejeni angeli 
in oblasti in moči.

Ker je Kristus trpel v mesu, se tudi vi 
oborožite z istim mišljenjem: kdor v 
mesu trpi, neha z grehom, tako da v 
času, ki mu ostane v mesu, ne živi več 
za človeška poželenja, ampak za  
Božjo voljo. Dovolj dolg je bil pretekli 
čas, da ste stregli hotenju poganov,  
ko ste živeli v razuzdanosti, v 
poželenjih, v pijančevanju, v 
veseljačenju, v popivanju in 
nepostavnem malikovanju. Prav zato 
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se oni tudi čudijo, ker ne drvite več v 
isti vrtinec razvrata, in vas preklinjajo. 
Toda ti bodo še dajali odgovor pred 
tistim, ki je pripravljen, da bo sodil 
žive in mrtve. Zato je bil tudi mrtvim 
oznanjen evangelij, da bi bili sicer v 
mesu sojeni kot ljudje, v Duhu pa bi 
živeli po Božje.

Konec vsega je blizu. Bodite torej 
pametni in trezni za svoje molitve. 
Predvsem se med seboj goreče ljubite, 
ker ljubezen pokrije množico grehov. 
Bodite gostoljubni drug do drugega 
brez godrnjanja. Kot dobri oskrbniki 
mnogotere Božje milosti strezite drug 
drugemu z milostnim darom, kakor ga 
je kdo prejel. Če kdo govori, naj to stori, 
kakor je prav za Božje besede. Če je kdo 
v kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, 
ki jo daje Bog. Le da bo po Jezusu 
Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu 
slava in oblast na veke vekov. Amen.

Ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja 
nad vas, da vas preizkusi, kakor da 
bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. 
Nasprotno, kolikor ste soudeleženi pri 
Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da 
se boste veselili in radovali tudi, ko se 
bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor 
vam, če vas zaradi Kristusovega imena 
sramotijo, saj nad vami počiva Duh 
slave, Božji Duh. Nihče med vami naj 
ne trpi zato, ker bi bil morilec ali tat ali 
hudodelec ali ovaduh. Če pa kdo trpi 
kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak 
naj v tem imenu poveličuje Boga. 
Nastopa namreč čas, da se sodba začne 
v Božji hiši. Če pa se začne najprej pri 
nas, kakšen bo šele konec tistih, ki se 
ne pokoravajo Božjemu evangeliju! 
In če se pravični komaj reši, kje se bo 
pokazal brezbožnež in grešnik?  
Zato naj tudi tisti, ki po Božji volji 

trpijo, svoje duše izročajo zvestemu 
Stvarniku s tem, da delajo dobro.

Vsekakor pa starešine prosim jaz, 
ki sem sostarešina in priča trpljenja 
Kristusa, in bom tudi sam deležen 
slave, ki se bo razodela: pásite Božjo 
čredo, ki vam je zaupana, pazite nanjo, 
pa ne na silo, ampak prostovoljno, 
v skladu z Božjo voljo. Ne zaradi 
grdega pohlepa po dobičku, ampak 
z voljnim srcem. Nikar ne nastopajte 
gospodovalno do tistega, kar vam je 
zaupano, ampak bodite čredi v zgled. 
In ko se bo razodel véliki pastir, boste 
dobili nevenljivi venec slave.

Prav tako mlajši, podredite se 
starejšim. V medsebojnih odnosih  
se vsi oblecite v ponižnost, ker 
Bog se prevzetnim upira,  
ponižnim pa daje milost. 
Ponižajte se pod močno Božjo roko, da 
vas ob svojem času poviša. Vso svojo 
skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas.

Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik 
hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in 
išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v 
veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje 
prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. 
Bog vse milosti, ki vas je po Kristusu 
Jezusu poklical v svojo večno slavo, vas 
bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, 
utrdil, okrepil in postavil na temelj. 
Njemu oblast na veke. Amen. ...
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190 Pavlovo pismo Efežanom 1,1–2,10

    Pavel, po Božji volji apostol Kristusa 
Jezusa, svetim, ki so v Efezu, in zvestim  
v Kristusu Jezusu: milost vam in mir  
od Boga, našega Očeta, in Gospoda  
Jezusa Kristusa.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih 
v Kristusu blagoslovil z vsakršnim 
duhovnim blagoslovom: pred 
stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, 
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in 
brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej 
določil, naj bomo po Jezusu Kristusu 
njegovi posinovljeni otroci. Takšen 
je bil blagohotni sklep njegove volje, 
v hvalo veličastva njegove milosti, s 
katero nas je obdaril v Ljubljenem. V 
njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, 
odpuščanje prestopkov po bogastvu 
njegove milosti. To milost je obilno razlil 
na nas, z vso modrostjo in razumnostjo, 
ko nam je razodel skrivnost svoje volje 
po blagohotnem načrtu, kakor si ga 
je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil 
v polnosti časov: osrediniti v Kristusu 
kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je 
na zemlji. V njem, v katerem smo tudi 
prišli do dediščine, smo bili vnaprej 
določeni po načrtu njega, ki vse 
uresničuje po sklepu svoje volje, da bi 
bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v 
hvalo njegovega veličastva. V njem ste 
tudi vi slišali besedo resnice, evangelij 
svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali 
in v njem prejeli pečat Svetega Duha, 
ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše 
dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si 
ga je Bog pridobil, v hvalo njegovega 
veličastva.

Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa 
in ljubezni do vseh svetih. Zaradi tega 
se ne neham zahvaljevati za vas in se 
vas spominjati v svojih molitvah, da 
bi vam Bog našega Gospoda Jezusa 

Kristusa, Oče veličastva, dal duha 
modrosti in razodetja, v spoznanju 
njega, in razsvetljene oči srca, da bi 
vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, 
kako bogato je veličastvo njegove 
dediščine v svetih, kakšna je čezmerna 
veličina njegove zmožnosti do nas, ki 
verujemo po dejavnosti njegove silne 
moči, ki jo je udejanjil v Kristusu, ko 
ga je obudil od mrtvih in ga posadil na 
svojo desnico v nebesih, nad vsakršno 
vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo 
in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se 
ne imenuje samo na tem svetu, temveč 
tudi v prihodnjem. In vse je položil pod 
njegove noge, njega pa postavil čez 
vse kot glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, 
polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje.

Tudi vi ste bili mrtvi zaradi svojih 
prestopkov in grehov, v katerih ste 
nekoč živeli na način tega sveta, ko ste 
sledili poglavarju oblasti zraka; ta duh 
zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. 
Sicer pa smo nekoč tudi mi vsi živeli 
tako kot oni v svojih mesenih poželenjih; 
počenjali smo, kar sta hotela meso in 
razum, in smo bili po naravi otroci jeze 
kakor drugi. Toda Bog, ki je bogat v 
usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, 
s katero nas je vzljubil, čeprav smo 
bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s 
Kristusom oživil – po milosti ste bili 
namreč odrešeni – in z njim nas je 
obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu 
Jezusu, da bi v prihajajočih vekih 
pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas 
v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo 
svoje milosti. Z milostjo ste namreč 
odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak 
je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se 
ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, 
ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra 
dela; zanje nas je Bog vnaprej pripravil, 
da bi v njih živeli. ...



191Pavlovo pismo Tesaloničanom 4,13–5,24

Ker si me videl, 
veruješ? Blagor 
tistim, ki niso 
videli, pa so 

začeli verovati!

... Nočemo pa, bratje, da ne bi vi 
ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, 
ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali 
žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. 
Če namreč verujemo, da je Jezus umrl 
in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek 
Jezusa, privedel skupaj z njim.

Oprti na Gospodovo besedo vam 
rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo 
ostali do Gospodovega prihoda, 
nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. 
Kajti sam Gospod bo ob povelju, 
ob nadangelskem glasu in ob Božji 
trobenti stopil z neba. Najprej bodo 
vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem 
pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, 
skupaj z njimi odneseni na oblakih 
v zrak, naproti Gospodu: tako bomo 
zmeraj z Gospodom. S temi besedami 
se torej tolažíte med seboj.

Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, 
ni treba, da bi vam pisali o tem, saj 
sami natančno veste, da bo Gospodov 
dan prišel, kakor pride tat ponoči. Ko 
bodo govorili: »Mir in varnost,« tedaj 
bo nenadoma prišla nadnje poguba, 
kakor pride porodna bolečina nad 
nosečnico, in ne bodo ubežali. Vi, 
bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan 
presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi 
luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči 
in ne teme, zato nikar ne spimo kakor 
drugi, ampak bodimo budni in trezni. 
Tisti namreč, ki spijo, spijo ponoči, in 
tisti, ki se opijajo, se opijajo ponoči. 

Mi, ki pripadamo dnevu, pa bodimo 
trezni: oblecimo si oklep vere in 
ljubezni, za čelado pa upanje odrešenja. 
Kajti Bog nas ni namenil za jezo, ampak 
za to, da pridemo do odrešenja po 
našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je 
umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo  
ali spimo, živeli skupaj z njim. Zato 

tolažíte drug drugega in drug drugega 
izgrajujte, kakor to že delate.

Prosimo pa vas, bratje, zavedajte 
se, kdo so tisti, ki s trudom delajo 
med vami in so vaši predstojniki v 
Gospodu ter vas opominjajo; zaradi 
njihovega dela imejte do njih največje 
spoštovanje in ljubezen. Živite v miru 
med seboj. Opominjamo pa vas, 
bratje: opozarjajte tiste, ki nočejo 
delati, tolažite malodušne, podpirajte 
slabotne, bodite potrpežljivi z vsemi. 
Glejte, da bi kdo ne vračal komu 
hudega s hudim, ampak si zmeraj 
prizadevajte za to, kar je dobro za vas 
in za vse.

Zmeraj se veselite. Neprenehoma 
molíte. V vsem se zahvaljujte: kajti to 
je Božja volja v Kristusu Jezusu glede 
vas. Duha ne ugašajte. Preroštev  
ne zaničujte. Vse preizkušajte in  
kar je dobro, obdržite. Zla, pa naj bo 
kakršno koli, se vzdržite.

Sam Bog miru naj vas posveti, da 
boste popolni. In vse, kar je vašega, 
duh, duša in telo, naj bo ohranjeno 
neoporečno, dokler ne pride naš 
Gospod Jezus Kristus. On, ki vas kliče, 
je zvest in bo to izpolnil.



zbirka “Sveto pismo v stripu”

Dobra novica o Jezusu 
(Lukov evangelij, prevod Življenje z Jezusom; format 20 x 16 cm) 

 
Jezusovi odposlanci  

(Apostolska dela, prevod Življenje z Jezusom; format 20 x 16 cm) 
 

Odkrivajmo nebeško kraljestvo 
(Matejev in Janezov evangelij, prevod SSP; format 24 x 19 cm) 

 

Dodatne informacije in naročila: 

Založba Karis

www.ekaris.net/sveto-pismo-v-stripu (www.ekaris.net/sps)

e-pošta: info@ekaris.net

telefon: (01) 3631 048, 041 52 98 59 


