PREMIŠLJEVANJE O BOŽJI BESEDI - OKTOBER 2022
V veselem praznovanju beatifikacije Pauline Marie Jaricot

torek, 11. oktober, 2022
Sveti Janez XXIII, papež (neobvezni god)
Gal 5,1-6; Ps 119; Lk 11,37-41
Premišljujmo
Besede, naslovljene na farizeje, so močne, celo provokativne, vendar jih je treba poslušati s
posebno pozornostjo. Poslušajmo še enkrat: »Sedaj vi, farizeji, čistite čašo in skledo od zunaj, kar pa
je znotraj v vas, je polno ropa in hudobije. Nespametni! Ali ni oni, ki je naredil to, kar je zunaj,
naredil tudi tega, kar je znotraj? Ampak, dajte to, kar je znotraj, v miloščino in, glejte, vse vam bo
čisto.« Kaj je treba očistiti? Notranji ali zunanji del? V sebi ste polni ropa in hudobije… Težava ni v
zunanjosti, v videzu, ampak v našem srcu, v vsem slabem, ki ga lahko skrijemo: pohlepu, krivici in
vseh slabih misli.
Pravzaprav nas Gospod vabi, da razmislimo o svoji hinavščini, o svojem videzu, o vsem, kar
počnemo, da bi bili všečni, medtem ko so v našem srcu misli, ki ne ustrezajo našim dejanjem. Vabi
nas, da poskrbimo za svoje srce in za tisto, kar nas vzpostavlja v našem najglobljem bitju. Kot vedno
nas Gospod vabi k radikalnemu spreobrnjenju. Ne bomo več imeli želje, da bi posedovali vedno več
in več, kopičili bogastvo ali da bi skrbeli za všečen zunanji izgled in s tem tvegali, da bomo sebični.
Gospod nas zato vabi k čistosti, a ne k formalni ali legalistični čistosti, ki jo sestavlja večkratno
in skrbno umivanje ali beg pred grešniki, za katere se zdi, da širijo nečistost. Ne gre za izogibanje
grobovom in naključnim umazanjem. Edina čistost je tista notranja, pojasnjuje Jezus: »Nič ni zunaj
človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka«
(Mr 7,15). To je nov in osvobajajoč nauk, ki ga učenci težko razumejo. Vsakemu izmed nas je
nedvomno lažje oprati tisto, kar je zunanje, kot pa tisto, kar je v nas, svoje notranje misli, svoje srce
in vse zlo, ki ga lahko vsebuje, vse zlo, ki si ga pogosto želimo drugim.
Poudarjena je preprostost vere in ljubezni, usmerjenost, h kateri si morajo prizadevati učenci,
torej čisto srce: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali« (Mt 5,8). Ta čistost je čistost
človekovega srca, označena z besedo "duh". Ubogi po srcu so tudi ubogi v duhu. Je središče in celota
osebe. Pomislimo na Psalm 34,19, kjer piše: »Blizu je GOSPOD tistim, ki so skrušenega srca, in tiste,
ki so potrtega duha, rešuje«. Ti ubogi ljudje so del velike družine tistih, ki so jih materialne in
duhovne preizkušnje pripravile do tega, da se lahko zanesejo samo na Gospodovo pomoč. Vsak od
njih lahko s polnim zaupanjem pove: »Jaz pa sem nesrečen in reven, a Gospod misli name«.
Evangelizacija ubogih s čudeži je znamenje, ki ga je Jezus dal tistim, ki jih je poslal Janez Krstnik,
da bi prepoznali, da je pričakovani Mesija (Mt 11,5). Ubogi pričakuje svoje odrešenje od Gospoda in
v zaupanju upa in uresničuje voljo svojega Gospoda. Njegova duša je pozorna na njegove zahteve in
zapovedi. Prepričan je, da bosta njegov krik in njegova molitev dosegla Gospodovo uho, ki ga bo
rešil po svoji obljubi. Že lahko poje hvalo Gospodu.
Apostol Pavel pojasnjuje, da nas je Kristus osvobodil, da bi bili svobodni. Zato smo vabljeni,
da stojimo trdno. »… ne dajte [se] ponovno vpreči v jarem sužnosti«, razlaga apostol. Videti Boga,
se Mu predstaviti, ne več v njegovem jeruzalemskem templju, ampak v njegovem kraljestvu, sama
moralna čistost ne zadostuje. Obstajati mora dejavna prisotnost Gospoda v vsakdanjem življenju;
obstajati mora ljubezen, prisotnost Boga-Ljubezni. Potem bo človek radikalno čist. Pravzaprav Jezus
svojim apostolom razlaga: »Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal« (Jn 15,3). »Kdor se

je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar
ne vsi« (Jn 13,10).
Glede hrane Peter pride do trojnega sklepa. Ni več nobene nečiste hrane (Apd 10,15; 11,9);
neobrezani niso več omadeževani (Apd 10,28); Bog zdaj po veri očisti srca poganov (Apd 15,9).
Pavel pojasnjuje to vprašanje čistosti s tem, da za kristjana »ni nič sámo na sebi nečisto« (Rim 14,14).
S koncem vladavine stare Postave, postane spoštovanje čistosti "element brez moči", od katerega nas
je Kristus osvobodil (Gal 4,3.9; Kol 2,16-23). Kristus se je dal za Cerkev, da jo posveti tako, da jo
očisti s kopeljo vode (Ef 5,26). To ni zunanje čiščenje, ker nas krstne vode osvobodijo vsakršne
umazanije tako, da nas povežejo z vstalim Kristusom (1 Pt 3,21ff).
Resnično smo očiščeni z upanjem v Boga, ki nas je po Kristusu napravil za svoje posvojene
otroke (1 Jn 3,3). »Čistim je vse čisto« (Tit 1,15) in odslej je tisto, kar šteje pred Bogom, globoka
naravnanost prenovljenih src (1 Tim 4,4). Krščanska ljubezen izvira »iz čistega srca, dobre vesti in
iskrene vere« (1 Tim 1,5). Nasprotje nečistosti je svetost (1 Tes 4,7; Rim 6,19). Pravzaprav smo
povabljeni na srečanje s Kristusom, ki je umrl in vstal; on je tisti, ki nas očisti in osvobodi vsega zla.
Kako evangelizirati, če zavržemo ljudi, ki so po našem mnenju nečisti, grešni in umazani?
Kako evangelizirati, če ne gremo naproti našim bližnjim, sestram in bratom, ne glede na njihova
verska prepričanja in stopnjo svetosti? Od vsakogar izmed nas, misijonarskih učencev, je odvisna
naloga, da iz naših čistih src vzklije pravičnost in vera, ljubezen in mir, ne da bi pozabil na misijonsko
dinamiko. Sveti Duh nam je dan, da napredujemo na poti svetosti, ljubezni in pravičnosti. Cerkev
nam ponuja zakramente in različna druga sredstva za sledenje Gospodu Jezusu. Vi, ki iščete
opravičilo po Postavi, če ste ločeni od Kristusa, ste prikrajšani za milost, če ne računate na Božje
usmiljenje in nežnost, če ne verujete v posvečujočega Duha. Kristusovi učenci moramo po Duhu in
v veri pričakovati upajočo pravičnost in rasti v svetosti. Kajti v Jezusu Kristusu ni pomembno biti
obrezan ali ne, ampak vera, ki deluje po ljubezni.
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