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7. 12. 2019: SOBOTA PRVEGA ADVENTNEGA 
TEDNA 
sv. Ambrož 
"Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. 
Spotoma pa oznanjajte in govorite: ‘Nebeško 
kraljestvo se je približalo.’" (Mt 10,6–7) 
 
Iz 30,19–21.23-26; Mt 9,35–10,1.5a.6–8 
Tisti čas je hodil Jezus po vseh mestih in vaseh: 
učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest 
kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. 
Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so 
bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki 
nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: 
»Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej 
Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo 
žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter 
jim dal oblast, izganjati nečiste duhove in 
ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti. 
Naročil jim je: »Pojdite k izgubljenim ovcam 
Izraelove hiše. Gredé oznanjajte: ›Približalo se je 

nebeško kraljestvo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. 
Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte.« 
 
Jezus, koreniti reformator 
 
Prepoznavanje širše slike je verjetno danes prav tako redko, kakor je bilo v Jezusovih časih. Le zakaj bi 
bilo danes drugače? Celo dvanajsteri apostoli so imeli s tem težave. Nikdar ne bo široko priljubljena. 
Nikdar ne bo za mase, razen če se prebudijo in začnejo zavedati. Drugače pa bomo resnico in širšo 
sliko ali Božje kraljestvo vedno pomešali z popolno družbo, nebesi ali Cerkvijo. Živimo med že in še ne. 
Imamo presežek upanja, kajti "sedanjosti" ali "že"-ja je ravno toliko, da nam daje gotovost za "še ne". 
Jezus je vsemu svetu podaril nesluteno sporočilo, ki je nujno za globoko in nenehno reformo vseh 
svetovnih religij. On je bil radikalni reformator svoje židovske religije in s tem vseh religij, ki običajno 
sledijo klasičnemu židovskemu vzorcu sprejemanja sporočila in posledičnega nasprotovanja temu 
sporočilu. Žal smo vse Jezusovo kritiziranje uporabili le za te nepopravljive in trdosrčne Žide ter pozabili, 
da isto kritiziranje velja tudi za katolicizem, pravoslavje in vsako protestantsko reformo zadnjih petsto let. 
Vsak in vsi smo med že in še ne, vsi živimo vmes. 
V današnjem evangeliju gre Jezus iskat izgubljene ovce Izraelove hiše, da bi jih pripeljal nazaj v pristni 
judaizem, ki postane krščanstvo ali dobra novica za mnoge, ki so bedeli in se zavedali. Tudi mi se lahko 
danes pridružimo novemu Izraelu, a smo vedno znova tudi izgubljene ovce, ker so vzorci razočaranj in 
samoprevar v vsakem obdobju in vseh religijah enaki. 
 
Premislim: 
Kakšne so moje napačne predstave in zgrešeni pojmi o Božjem kraljestvu? Katera gledišča moram še 
doseči? 

https://youtu.be/0DA1D6tj0zQ

