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4.	PRILIKA	
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	 Ozadje	besedila	
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Razlaga	besed	

• Skupni	 obrok	 je	 bil	
pomemben	 del	 takratne	
kulture.	 Farizeji	 so	
smatrali,	 da	 je	 to	 čas,	 ko	
»preučujejo	 s	 haberium«	
(partnerji	v	čistosti).	

• Nekateri	 so	 predlagali	
besedno	 igro	 za	 grešnik	
(hayyabta),	 posojevalec	
(mar	 hoba),	 dolžnik	 (bar	
hoba	 or	 hayyab),	 greh	
(hoba)	 in	 ljubezen	(habeb	
or	 ‘aheb)	saj	 je	očitno,	da	
so	si	podobne.	Vendar	ne	
mislim,	 da	 je	 potrebno	
dvigati	prahu	glede	tega.		

• Prav	 tako	 se	 beseda	 za	
izbris	 dolgov	 (zadolžnice)	
chariz-omai	 redkokdaj	
uporablja	in	je	sestavljena	
iz	 besede	 charis	 (milost),	
zato	bi	 jo	 lahko	zamenjali	
z	 »milostno	 dati«,	 tam	
kjer	 se	 osredotoča	 na	
milost.				

	
	

41	»Neki	upnik	je	imel	dva	dolžnika.	Eden	mu	je	bil	dolžan	
petsto	 denarijev,	 drugi	 pa	 petdeset.	 42	 Ker	 nista	 mogla	
vrniti,	je	dolg	obema	odpustil.	Kateri	izmed	njiju	ga	bo	bolj	
ljubil?«	 43	 Simon	 je	 odgovoril:	 »Zdi	 se	 mi,	 da	 tisti,	
kateremu	 je	 več	 odpustil.«	 On	 pa	 mu	 je	 rekel:	 »Prav	 si	
presodil.«	44	In	obrnil	se	je	k	ženi	in	rekel	Simonu:	»Vidiš	to	
ženo?	Ko	 sem	stopil	 v	 tvojo	hišo,	mi	nisi	ponudil	 vode	za	
noge;	ta	pa	mi	 je	s	solzami	zmočila	noge	 in	 jih	obrisala	s	
svojimi	lasmi.«		
	

	

• Ta	prilika	se	dogaja	v	ozadju	obedovanja.	Eden	izmed	farizejev	je	povabil	
Jezusa	 na	 obed.	 Sredi	 tega	 obedovanja	 je	 žena,	 ki	 je	 živela	 grešno	
življenje,	 prišla	 k	 Jezusu,	 ga	 mazilila	 z	 oljem,	 mu	 umila	 noge	 s	 svojimi	
solzami	in	potem	jih	obrisala	s	svojimi	lasmi.		

• Farizej	se	je	v	sebi	spraševal	ali	je	Jezus	res	prerok,	saj	bi	moral	vedeti,	da	
je	ta	žena	grešnica	in	že	dotik	te	žene	bi	ga	naredil	„nečistega”.		

• Farizej	po	zakonu	ni	bil	dolžan	Jezusu	umiti	nog,	maziliti	ga	z	oljem	in	ga	
pozdraviti	s	poljubom.	Jezusu	so	priskrbeli	nekaj	vode,	da	si	je	spral	svoje	
noge.		

• Poljubljati	nekomu	noge,	 je	bilo	dejanje	s	popolnim	 izrazom	podrejanja	
in	izrazom	časti	in	hvaležnosti.	To	se	bi	danes	težko	zgodilo,	toda	takrat	
je	to	dejanje	bilo	globoka	ponižnost.		

• Maziljenje	z	oljem	je	bil	običajen	postopek	(5Mz	28,40;	Rut	3,3;	Ps	23,5;	
133,2;	2Mz	30,25-28)	

• Za	 ženo	 z	 razpuščenimi	 lasmi	 v	 javnosti	 je	 bilo	 običajno	 zapeljivo	 in	
sramotno	dejanje.	Čeprav	je	bilo	umivanje,	s	solzami	jasno	pokaže,	da	ni	
bilo	 erotičnega	 namena.	 Ob	 posebnih	 priložnostih	 si	 je	 žena	 razpustila	
lase	v	javnosti	zaradi	pobožne	predanosti	ali	žalosti.		

• Obed	 je	 bil	 v	 tej	 kulturi	 zelo	 pomemben.	 Farizej	 je	 smatral	 ta	 čas	 kot	
»preučevanje	s	haberium	(s	partnerji	v	čistosti).«		

• Ponavadi	žene	niso	jedle	z	moškimi;	ženske	in	sužnji	so	ostali	 izven	(bili	
izvzeti	iz)	tega	kroga.	

• Za	 preprostega	 delavca	 je	 bil	 en	 denarij	 plačilo	 za	 delo	 enega	 dne	
(dnina).	Torej,	prvi	dolžnik	je	dolgoval	plačo	nekaj	več	kot	za	leto	in	pol,	
drugi	pa	je	dolgoval	dvomesečno	plačo.	

• V	starem	veku	je	bila	zadolženost	zelo	velik	socialen	problem.	Na	primer,	
po	Jožefu	(Flaviju;	op.	prev.),	je	med	uporom	proti	Rimu,	ponovno	zavzet	
Tempelj	in	prvo	dejanje	je	bilo,	da	so	uničili	zapise	dolgov.			

	
	



	

	

	
	

	

Vprašanja	za	boljše	razumevanje	
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? Kakšen	 je	 pomen	 Jezusovega	 vprašanja	 Simonu;	 »Kateri	
izmed	njiju	ga	bo	bolj	ljubil?«		
• Ali	mislite,	da	je	Simonu	bilo	odpuščeno?	
• On	dvomi,	da	je	Jezus	prerok.	
• Ni	izrazil	nobene	hvaležnosti.	
• Simon	ni	storil	ničesar,	kar	bi	pokazalo,	da	mu	je	mar.	
• Simon	gleda	ženo	skozi	njen	greh,	ne	pa	kot	osebo.	

	
? Dejanja	te	žene:	maziljenje	Jezusa,	umivanje	njegovih	nog	in	

poljubljanje	 le-teh.	Ali	 je	delovala	zaradi	 tega,	ker	 ji	 je	bilo	
odpuščeno	ali	pa	 ji	 je	bilo	odpuščeno,	ker	 je	delala	 (vera	/	
dela)?	
• V	 tem	se	nahaja	največji	 spor	 (konflikt)	med	katoliki	 in	

protestanti.	Ali	jo	je	njena	pobožnost	rešila	ali	pa	je	bila	
njena	 pobožna	 predanost	 odziv	 na	 to,	 da	 ji	 je	
odpuščeno?		

• V	evangelijih	ne	vidimo,	da	 je	Jezusa	skrbelo	 izogibanje	
odrešenju	 z	 deli,	 zato	 lahko	 rečemo,	 da	 so	 dela	
pravičnosti	pričakovana.		

• Logika	prilike	predvideva,	da	najprej	pride	odpuščanje.	
• Ljubezen	in	hvaležnost	prihaja	iz	odpuščanja.	
• Pred	tem	se	je	tej	ženi	nekaj	zgodilo,	nakar	je	povzročilo	

njena	 dejanja.	 Izjava	 »mu	 je	 bilo	 odpuščeno«	 je	 v	
predpreteklem	 času	 in	 naznanja,	 	 da	 odpuščanje	 gre	
pred	ljubeznijo.	

	

	



Uporaba	prilike	
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Misel	

Ne	veliko	pred	svojo	smrtjo	
leta	1988,	je	v	trenutku	
presenečenosti	na	televiziji,	
Marghanita	Laski,	ena	
najbolj	znanih	sekularnih	
humanistk	in	pisateljic,	rekla:	
»Kar	vam	kristjanom	nabolj	
zavidam,	je	vaše	odpuščanje;	
jaz	nimam	nikogar,	ki	bi	mi	
odpustil.«	

	
? Kateri	 dve	 točki	 sta	 ključni	 v	 tej	 priliki,	 kateri	 moramo	

verjeti?		
1. Bog	daje	odpuščanje	zastonj.	
2. Tisti,	ki	mu	je	več	odpuščeno,	bolj	ljubi.	

	
? Kako	vidimo	druge	ljudi?	Ali	jih	gledamo	skozi	njihov	greh	

ali	pa	kar	lahko	postanejo	v	Bogu?		
• Dvomim,	da	je	kdorkoli	tukaj,	ki	mu	ni	spodletelo	–	da	

obsoja.		
• Dober	opomnik	za	vse	nas	glede	tega	 je,	da	gledamo	

na	ljudi	kot	jih	vidi	Bog.		
	

? Kaj	storiti	glede	tega,	ko	ne	čutite	svoje	ljubezni	do	Boga?	
• Ljubezen	 lahko	pride	 iz	hvaležnosti	–	biti	hvaležen	 za	

odrešenje,	 Svetega	Duha	 in	nebesa,	poleg	 tega	pa	 še	
za	stvari,	ki	jih	je	Bog	storil	za	nas.		

• Potrebno	 je	 prositi	 Boga,	 da	 nam	 pokaže,	 kaj	 smo	
slabega	storili,	potem	ta	greh	priznati,	odreči	se	(oditi	
stran	 od)	 greha	 in	 hvaležnost	 bo	 začela	 rasti	 v	 naših	
srcih	takrat,	ko	spoznamo,	da	smo	svobodni.		

	
? Ali	 vidimo	 kakšno	 povezavo	 med	 razodetjem	 o	 našem	

grehu,	o	ljubezni	in	delovanju	Boga	in	ljubezni	do	drugih?		


