
PRI SLOVENSKEM JAKOBOVEM STUDENCU 

! Tedaj je prišla neka 
žena iz Samarije, 
da bi zajela vode. 

! Jezus ji je rekel:  
! �Daj mi piti.� 

! Jn 4,7 



1. KORAK - KONKRETNOST 

�Daj mi piti!��
Jezus je žejen in 
žena ima vodo. 

Pogovor o 
drobnih, 

vsakdanjih 
stvareh (potrebe, 

želje, 
hrepenenja). Biti 

na razpolago 
tam, ker ljudje so 
(vstopno mesto). 



2. KORAK – PRESTOPI MEJO 
�Kako to, da ti mene 

prosiš?��Jezus prestopi 
več mej: 

- 
KULTURNOANTROPOLOŠ
KO  (moški – ženska) 

-  NACIONALNO (Judi in 
Samarijani) 

-  VERSKO (Samarijani 
nečisti) 

-  MEJO OBIČAJNEGA (Jud 
prosi Samarijanko) 

S tem vzbudi interes žene, 
ohranja pa razliko (vzgojna 
avtoriteta), ki pa ne pomeni 
več ali manjvrednost. 



3. KORAK – PRESKOK NA VIŠJO RAVEN 

 
 
�Ko bi vedela (…), bi me ti prosila.��Uvaja jo v nekaj �več�, od 

nje pričakuje korak naprej. Ko ji spregovori o živi vodi, žena ostaja 
na konkretni ravni in že vidi, kako ji ne bo treba več hoditi k 

vodnjaku. Jezus najprej ugotovi, na kateri stopnji je žena, nato jo 
previdno vabi k preseganju njenih mej . Od telesne jo preusmeri k 

duhovni žeji. Iz svojega poznanega sveta (ugodja) – stopiti na 
nepoznana tla.  Jezus – zelo zanimiv, žareč, zagnan, … 



4. KORAK – VSTOPI V INTIMO SOGOVORNICE 

�Pojdi in pripelji svojega 
moža.�   

Jezus čuti, da jo je osvojil, zato 
se upa dotakniti njene rane 

(žena, ki že 6. poskuša ljubiti, 
Jezus ve, da nima več 

zaupanja v ljubezen). Vendar 
ne nastopa agresivno, ne 

nasilno. Upošteva njene meje, 
njen �STOP�, ko Samarijanka 

začne pogovor o molitvi.  
Jezus �potrka� na vrata njene 
osebne skrivnosti, kamor pa 

ne vstopi brez njenega 
pristanka. Nadaljuje po njeni 
poti, po kateri pride do cilja.  



5. KORAK – RAZODETJE SAMEGA SEBE 

�Jaz sem …��Jezus odkrije svojo 
intimo , svojo identiteto. Ji razodene, 
da je Bog. Ko vstopamo v dialog z 
drugimi, smo dolžni razkriti svojo 
identiteto (da sem kristjan, vrednote, 
smisel življen., pogled na stanje v 
družbi, na krivice v svetu, na 
znanost, napredek, spolnost, 
načrtovanje družine, splav, 
evtanazija, …). Različnost pomaga, 
da pride resnica bolj do izraza. 
Grehi niso naša intima, naša intima 
je naš ODNOS Z BOGOM – to je 
tisti, kar naj bi odkrivali drugim in kaj 
je v našem življenju najbolj vredno.  
Zato se moramo učiti, kako 
UBESEDITI SVOJ ODNOS Z 
BOGOM.  



6. KORAK – PRIČEVANJE (IZKUŠNJO POSREDUJE NAPREJ) 

�Pridite in poglejte človeka …�  
       Žena svojo izkušnjo z 

Jezusom posreduje naprej – 
preprosto pričuje s spremembo 
v sebi. Samarijanka je ena 
prvih evangelizatork, saj svoje 
sovaščane pripelje h Kristusu. 
Vsem želi to svobodo podariti. 
Evangelizatorski dialog ni 
�mešetarjenje�, ampak skupno 
iskanje RESNICE o sebi, 
drugem in svetu, predvsem 
pa o Bogu – medsebojno 
sozvočje (škofje, duhovniki, 
katehistom, laiki, sodelavci, 
otroki …) 



 

 
Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala 

ljudem: »Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar 
sem storila. Kaj, če je on Mesija?« Odšli so iz mesta in se 

napotili k njemu. 
Jn 4,29–30 



EVANGELIZACIJA je več kot zgolj šolski vzgojni proces.   
Je �POT�:  

-  težka, a najlepša in najglobja med ljudmi in Bogom.  
-  ni dana kot možnost izleta, ni prostočasna dejavnost, je del 

nas, nekaj bistvenega pri našem uresničevanju. 
-  po njej postajamo bolj ljudje, bolj verniki, bolj kristjani … 

EVANGELIZACIJA ni nekaj poleg drugega; KRISTJANI smo 
evangelizatorji ali pa nismo kristjani.  

 

-    

   Vse te korake Bog najprej 
�prehodi� v dialogu z 

nami, šele nato jih sami 
prehodimo z vsemi, s 

katerimi smo v 
EVANGELIZACIJSKEM 

PROCESU. 



Živa občestva 
Cerkve in njihovi 
posamezni člani 

bodo z novo 
apostolsko 

gorečnostjo vabili in 
spremljali brate in 

sestre  
k osebni veri,  
k osebnemu 
srečanju s 

Kristusom kot 
Odrešenikom 

človeka, da bi se 
drug drugemu lahko 
darovali v ljubezni . 

(PIP 59). 
 



Brez ljudi, ki se bodo po poti očiščevanja prečistili, se ob Božji Besedi 
razsvetlili in se po zakramentih združili z Gospodom, si ni mogoče zamisliti 
uresničitve nove evangelizacije. DUHOVNE VAJE so ena izmed zelo 
preizkušenih poti do tega cilja.  

Vsak pa naj gleda, kako zida. Kajti drugega temeljnega 
kamna  

nihče ne more položiti razen tega, ki je položen, in ta je 
Jezus Kristus.� 

1Kor 3,10-11 

Najprej se moramo 
mi iskreno srečati s 

Kristusom  
in to svojo izkušnjo 
živeti v svojem 

življenju. Iskreno in 
pristno življenje z 
Jezusom nas dela 

Jezusove 
pričevalce.  

Po predavanju dr. Marjana Turnška pripravila Melita Verlič 


