
Misli za pridigo 
 
 
Stiska in smrt sta neizmerno boleči točki v našem življenju! Tisti, ki se z njima sooči, se mu 
zamaje svet pod nogami. Podoben izziv je, ko se srečamo s stisko ali smrtjo sočloveka. 
Takoj se namreč pojavi vprašanje: "Kako naj se spopadem s to stisko ali to bolečino?" 
 
Odgovor na to ni enostaven, saj vsaka stiska potrebuje svoj ustrezen odgovor, če naj bo res 
koristen. Nič čudnega torej, da mnogi ob stiski in bedi ostanejo brez besed in nemočni. Ni 
nenavadno, da se umaknemo na varno ozemlje: z distanciranjem, tolaženjem in dobrimi 
nasveti, ki običajno zgrešijo bistvo, ali predlogi za moralno izboljšanje, vse to pahne tiste, ki 
so v stiski, v še globlji obup. 
Zaradi tega veliko ljudi, ki se znajdejo v stiski, zamolči, kako se jim godi. Prikrivajo revščino 
in bolečino, da bi se izognili lažnim rešitvam. Papež Frančišek primerno temu pojavu piše: 
»Z veliko ponižnostjo bi morali priznati, da smo pred revnimi pogosto nesposobni. O 
njih se govori abstraktno, se omejuje na statistiko in mnogi mislijo, da se bo nekaj 
dokumentarcev dotaknilo ljudi." Enako velja za ravnanje z ljudmi, ki trpijo zaradi izgube 
ljubljene osebe. Prepogosto se ponujajo površne tolažbe, ki ne morejo olajšati srca 
trpečega. 
 
Današnji evangelij nam daje nekaj napotkov, ki si jih moramo vzeti k srcu, ko se soočamo s 
stiskami in smrtjo ljudi okoli nas. 
 
Pravi čas - »Ko človek hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta; če pa kdo 
hodi okrog ponoči, se spotakne, ker v njem ni luči,« pravi Jezus v današnjem evangeliju, 
preden gre k svojemu prijatelju Lazarju v Judejo, kjer se je pred kratkim umaknil 
kamenjanju. Da bi lahko zagotovili ustrezno pomoč, potrebujemo pravi čas. Ob napačnem 
času bi se lahko Jezus v Judeji spet znašel v nevarnem položaju in ne bi mogel pomagati 
svojemu prijatelju Lazarju. Poleg tega je s kasnejšim prihodom povzročil še večji čudež, ki 
ljudem pokaže pravo stvar. Očitno se poznejši prihod izkaže za popolnoma pravočasnega. 
Kajti Lazarja ne le reši smrti, ampak vsem navzočim pokaže življenjsko veličastnost Boga, ki 
je Bog živih in ne mrtvih. Ustrezna pomoč ob pravem času je mogoča, če imamo kot Jezus 
luč v sebi, če gledamo z očmi srca in prepoznamo, katera sredstva so v danem trenutku 
potrebna za nujno pomoč. 
 
Odnos – Tam se je Jezus razjokal. Judje so rekli: Glejte, kako ga je imel rad! 
Jezus vedno znova pusti, da nanj vplivajo stiske ljudi. Ne zaščiti se pred trpljenjem, ampak 
pusti, da pride do njega. Na ta način mu uspe se soočiti s stisko pri koreninah in jo 
spremeniti v zdravljenje, odrešitev in vstajenje. V tem primeru gre za dragega prijatelja. 
Jezusov odnos z njim je tako globok, da ga njegova smrt gane in celo joče. To ga 
spodbudi, da posreduje kljub na videz brezupni situaciji in smrt spremeni v vstajenje in 
življenje. 
Prijateljstvo nas motivira, da se zavzamemo za druge. Papež Frančišek vedno znova 
spodbuja ljudi, naj ne sklepajo prijateljstev le v svojih krogih, ampak naj za prijatelje imajo 
tudi revne in marginalizirane. Kajti oni so tisti, ki potrebujejo predvsem naše prijateljstvo. 
Jezus nam daje svoj zgled za to, da se ne oklepa tega, da je Bog, ampak postane eden 
izmed nas, in z nami deli svoje življenje z vsemi radostmi in bridkostmi (prim. Fil 2). 



 
 
Premagati ovire – Odstranite kamen! 
Jezus ne ostane v prizadetosti, ampak naredi prvi korak tako, da spodbudi tiste okoli, naj 
pomagajo. Za nas to lahko pomeni, da pogledamo, kateri prvi korak je nujen za podporo 
sočloveku. Ali pa se odzovemo na klice drugih, ki nas prosijo za konkretno pomoč. 
Odpravljanje ovir je včasih mukotrpno delo, kot je odstranjevanje kamenja. A šele takrat 
svetloba in zrak ponovno prodreta v Lazarjev grob in vzpostavi se življenju prijazno 
razpoloženje. To je predpogoj za Lazarjevo novo življenje. 
 
 
Zaupanje – Lazar, pridi ven! 
Če želimo pomagati drugim, potrebujemo dobršen del zaupanja v moč življenja in ljubezni. 
Malodušni pomočniki ne bodo dosegli veliko. Jezus deluje z gotovostjo, da se bo mrtvemu 
prijatelju vrnilo življenje. Prijateljevo ime kliče v grob. Nagovarja ga neposredno in verjame, 
da sliši njegov klic. Zaupa v moč oživljajoče ljubezni, ki jo daje Oče. 
To zaupanje se pogosto izpodbija, saj so hitri rezultati redko dosegljivi v težkih situacijah. 
Zagotovo si vsak želi, da bi nesrečnik, revež, čim prej spet postal »normalen« član družbe. 
Toda običajno sta potrebna naša vztrajnost in zaupanje, da bo življenje na koncu zmagalo, 
če bomo vztrajali pri svojem cilju – ki je Očetova ljubezen. 
 
 
Svoboda za novo življenje - Odvežite ga in pustite, da hodi! 
Cilj vsake pomoči je osvoboditev za dosego polnosti življenja. Pomoč, ki vodi v nove 
odvisnosti, ni pravi boj proti stiski. Jezus torej ne reče le: »Pridi ven«, ampak tudi: 
»Razvežite ga in pustite, naj gre!«. Kakšna sreča, ko nekdo zaradi prejete pomoči ne 
postane od tega odvisen, ampak gre lahko svojo pot in jo sam oblikuje. 
 
 
Koroška Caritas si na različne načine prizadeva za ustvarjanje prijaznega življenjskega 
razpoloženja za ljudi v negotovih razmerah – bodisi v bolniški oskrbi, v ustanovah za ljudi s 
posebnimi potrebami ali s podporo družinam s psihološkimi in finančnimi nasveti. Z veliko 
zavzetostjo in vztrajnostjo sodelavci Caritas zmorejo odstranjevati kamenje, jih spodbujati in 
klicati: Pridi ven!, tako da lahko vsako leto marsikdo stopi v življenja vredno prihodnost. 
S svojim današnjim prispevkom lahko podprete to dejavno pomoč, ki je trenutno nujna 
predvsem za Korošice in Korošce, ki si ne morejo več privoščiti višjih življenjskih stroškov. 
Caritas se vam iz srca zahvaljuje za vaš prispevek k življenjsko prijaznejšem svetu! 


