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V veselem praznovanju beatifikacije Pauline Marie Jaricot

Sobota, 1. oktober, 2022
Sv. Terezija iz Lisieux-a (god)
Job 42,1-3,5-6,12-17; Ps 119; Lk 10,17-24
Premišljujmo
Osredotočimo se danes na dva koncepta, izražena v Jobovi knjigi. Prvi je: “Zdaj vem, da vse
premoreš, da ti noben sklep ni neizvedljiv.” Drugi se glasi takole: “In Job je umrl star in zelo
prileten.”
Job, preizkušan, bo sčasoma bolje spoznal svojega Gospoda in bo prišel do sledečega
zaključka: »Zdaj vem, da vse premoreš, da ti noben sklep ni neizvedljiv«. Pomislimo torej na svoje
osebne projekte, na misijonske projekte, na organizacijo naših skupnosti, na naše ustanove, na naše
župnije in škofije. Ali znamo njihovo uresničitev povezati z Božjimi načrti, ki nas želi rešiti in prinesti
njegovo odrešenje do skrajnih koncev zemlje? Božji načrti so zakoreninjeni v njegovi ljubezni, v
njegovem miru in pravičnosti, v njegovi želji po rešitvi človeštva. Poleg tega, če je Job umrl v starosti,
nasičen z dnevi, je zagotovo imel dovolj časa, da je opeval božje čudeže, da je dobro govoril o svojem
Stvarniku in Odrešeniku, tako svoji veliki družini, kot tudi tistim, ki so ga obdajali.
Lahko se vprašamo: Ali so naši načrti navdihnjeni od Boga Jezusa Kristusa, ki želi rešiti vse
človeštvo? Dodajmo še naslednje vprašanje: ali nam je mar, da oznanjamo Boga, ki ljubi svoje
stvarstvo, ki ga želi rešiti, Boga, ki nas ljubi in ki nas želi narediti deležnike njegovega projekta
ljubezni, pravičnosti in miru? Poslušajmo Ps 119, ki pomirjujoče pravi: »Blagor njim, katerih pot je
popolna, ki hodijo v Gospodovi postavi. Blagor njim, ki čuvajo njegova pričevanja, ki ga z vsem
srcem iščejo«. Iskati Boga pomeni tudi izpolnjevati zahteve tega Boga in urediti svoje življenje v
skladu z ljubeznijo, razodeto v Jezusu. Evangelizacija je ljubezen in sodelovanje, izobraževanje in
zdravljenje, sprejemanje Božjega kraljestva in pospeševanje njegovega prihoda (Pierre Diarra,
Évangéliser aujourd’hui. Le sens de la mission, Paris, Mame, 2017, str. 63-64). To za človeka, učenca
misijonarja, pomeni življenje, usmerjeno v iskanje miru in pravičnosti, ki pa je enako pozorno tudi
na oznanjevanje Boga, ki daje svojo milost. Tako se lahko že tu na zemlji v naprej veselimo, ker naše
poslanstvo rodi sadove in Božje kraljestvo prihaja, tako kot molimo v Očenaš-u (pridi tvoje
kraljestvo).
V današnjem evangeliju Jezus govori dvainsedemdesetim učencem, naj se veselijo, ne zato,
ker so med oznanjanjem evangelija delali čudeže, ampak zato, ker so njihova imena zapisana v
nebesih. Učitelj ne vabi svojih učencev, da bi izkoriščali oznanjevanje evangelija kot zvijačo, s katero
bi si »zaslužili« nebesa. Ni nekaj, kar je treba storiti, da bi nekaj prejeli v zameno. Tam so njihova
imena že zapisana. Kar je nujno, je oznanjevanje Jezusa Kristusa. Oznanilo evangelija je namenjeno
odrešitvi vseh, teh, ki so prejemniki misijonarskega sporočila, že evangeliziranih, pa tudi misijonarjev
samih. Da bi evangelij dobro oznanjali, ga je treba sprejeti in živeti iskreno, v polni resnici.
Oznanjevanje evangelija ni mogoče brez pričevanja. Kot priče Jezusa Kristusa, priče evangelija in
odrešenja, ponujenega vsem: smo priče navzočnosti Duha v svetu. Duh deluje v srcu vseh ljudi, v
vseh kulturah. Primarni cilj ni odrešitev misijonarjev, ampak odrešitev vseh, zato mora služenje
evangeliju biti zastonjsko.
Kot pravi papež Frančišek v Fratelli tutti: «Kdor ne živi v duhu bratske zastonjskosti,
spreminja svoje življenje v mučno trgovino, ki to, kar da, vedno primerja s tem, kar dobi v zameno.
Bog pa daje zastonj do te mere, da pomaga celo tistim, ki niso verni, in »daje svojemu soncu, da
vzhaja nad hudobnimi in dobrimi« (Mt 5,45). Zato Jezus priporoča: »Kadar pa ti daješ miloščino, naj

ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na
skrivnem, ti bo povrnil« (Mt 6,3-4). Življenje smo prejeli v dar, nič nismo plačali zanj. Ponudimo
evangelij zastonj, povabimo naše sodobnike, da bi ljubili Jezusa, kot sveta Terezija iz Lisieuxa. Tako
kot ona molimo za misijonarje in za uspeh misijonov. Prav to je Jezus svetoval svojim učencem:
»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (Mt 10,8). Prosimo Gospoda, naj izlije dar Svetega Duha na
svoje misijonarje, može in žene, da bodo močni in pogumni pri oznanjevanju Kristusa, ne glede na
preizkušnje, s katerimi se soočajo.
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