14 – 8. ZAPOVED:

NE PRIČAJ PO KRIVEM

Preberi odlomek DanD 3 – »Danijel reši Suzano«.

»Vojaki, ki so prijeli Jezusa, so ga odvedli k vélikemu duhovniku Kajfu, kjer so se
zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel od daleč za njim do palače vélikega
duhovnika. Stopil je noter in sédel med služabnike, da bi videl konec. Véliki
duhovniki in ves véliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga
usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič.
Peter pa je sedèl zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: »Tudi
ti si bil z Jezusom Galilejcem.« On pa je vpričo vseh tajil: »Ne vem, kaj praviš.« Ko
je šel v vežo, ga je na pragu zagledala druga in rekla tistim, ki so bili tam: »Ta je
bil z Jezusom Nazarečanom.« Spet je tajil, in sicer s prisego: »Ne poznam tega
človeka!« Kmalu nato so tisti, ki so stali tam, stopili k Petru in mu rekli: »Zares,
tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja.« Tedaj se je začel zaklinjati
in prisegati: »Ne poznam tega človeka!« In takoj je petelin zapel. Peter se je
spomnil Jezusove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš
trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal« (Mt 26,57-60.69-75).

»Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj
kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je:
»Hrani moja jagnjeta!« 16 Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me
ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi
moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je
užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse
veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce« (Jn 21,15-17)!

Besede krivičnih prežijo na kri,
usta iskrenih pa življenja rešujejo.
Kdor govori lahkomiselno, prebada kakor meč,
jezik modrih pa ozdravlja rane.
Poštene ustnice veljajo za vselej,
varljiv jezik le za trenutek.
V srcu teh, ki kujejo hudobijo, bo razočaranje,
pri teh, ki snujejo mir, pa bo veselje.
Lažnive ustnice so GOSPODU gnusoba,
všeč pa so mu tisti, ki si prizadevajo za resnico.
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