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Že klije
Iz Lukovega evangelija 1,1-4
Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili med nami, kakor so
nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko
sem vse od začetka natančno poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti popisati, da
spoznaš zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.
… da bi skrbel za kal novega življenja, njegovo Besedo v tebi, družini, bratstvu …
↻ Zate, ki si dragocen Bogu. Zate, ki te Bog imenuje svojega prijatelja. Evangelist Luka utemelji
svoj evangelij tako – on je poslušal, zbral in na urejen način zapisal pripovedi tistih, ki so bili
očividci dogodkov, ki zadevajo Jezusa iz Nazareta, zato da bi lahko Teófil prepoznal resničen
temelj tega, v kar veruje in v kar upa. Naslovnik evangelija je prijatelj Boga. To namreč pomeni
njegovo ime. Teófil je že sad evangelija, zakaj Božji Sin je prišel, da bi iz kraljestva suženjstva
prišli v kraljestvo svobode. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov
gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega
Očeta (Jn 15,15). To je torej dobra novica, to je evangelij! Nismo več služabniki, ampak
prijatelji. Evangelij je pripoved o tem ponovno odkritem prijateljstvu. Izgubili smo ga zaradi
greha in ker smo živeli v iluziji, da se lahko zanesemo zgolj na lastne moči. V samoti smo po
poteh begali brez cilja, prepotovali slepe ulice, sledili zgrešenim nasvetom in obupali, ker
nismo vedeli, kako se vrniti nazaj in začeti znova. Toda imenoval nas je prijatelje. To zadošča,
da lahko zaupamo Njemu in skupaj prisluhnemo Njegovi Besedi.
↻ Te prve vrstice Lukovega evangelija so dragocene za našo vero, ker ponujajo koordinate za
ponovno izgradnjo temeljev tega, v kar verujemo. Zanesljiv temelj krščanske pustolovščine je
ena oseba – Jezus iz Nazareta. Vera se rodi v srečanju, skozi katerega se nam Kristus razodene
s posebnim obrazom – obrazom Rešitelja ter obrazom usmiljenja in prijateljstva. On je prišel,
da bi bil sredi med nami, mi pa smo videli, da je zgodovina prišla do svoje dopolnjenosti, kar
pomeni, da nam je razodela pomen. Dogodki, ki jih pripoveduje evangelij, kažejo, da nismo
rojeni, da bi umrli, ampak da bi ljubili. Jezusova velika noč za nas postane hermenevtika 1
zgodovine, naše in celega sveta.
↻ Očividci teh dogodkov so bili tisti, ki so bili z Jezusom od začetka, seveda vključno z Jezusovo
materjo Marijo, kakor pripoveduje evangelist Luka. Luka je zbral pripovedi iz prve roke, na
podlagi ustnega pričevanja učencev in tistih, ki so Jezusa prepoznali kot Vstalega po dogodkih
na Golgoti. Evangelist nam preda drugo pomembno koordinato – naša vera temelji na živem
in neposrednem izkustvu dvanajsterih in tistih, ki so na lastni koži izkusili njegovo prijateljstvo.
Med te spadajo tudi žene, ki so sledile Jezusu. Zakaj zaupamo njihovim pričevanjem? Ker so
dali življenje za to, kar so njihove oči gledale in česar so se njihove roke dotaknile (primerjaj Jn
1,1). To je Cerkev – z zaupanjem v tiste, ki so ga videli iz oči v oči, danes presenečeno
odkrivamo, da Njegov pogled ponovno najdemo v revnih, evharistiji, bratih in v svojem srcu.
↻ Luka označi očividce za služabnike Besede. Tudi nam je evangelij izročen, da bi postali
služabniki. Kakor Frančišek Asiški lahko tudi mi rečemo: Ker sem služabnik vseh, sem dolžan
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vsem služiti in oznanjati blagodišeče besede mojega Gospoda (Pismo vsem kristjanom). Če
okusimo dobroto, če Beseda postane naša hrana, naša uteha, če nas skozi bratsko poslušanje
doseže Njegov glas, če v srcu eksplodira želja, da bi storili to, kar je zapisano, da bi dopustili,
da Beseda postane meso v naših življenjih, potem ne moremo zamolčati tega, kar naša ušesa
slišijo in o čemer naše srce razmišlja. Začne se pot, ki je pot poklicanosti v ožjem smislu in
zadeva vsakega izmed nas. Vsi smo poklicani k srečanju, vsi lahko postanemo priče
brezpogojne ljubezni, ki jo je Oče razodel v Sinu. Vsakemu bo Sveti Duh pokazal, na kakšen
način smo postavljeni kot oznanjevalci Besede, ki odrešuje. Evangelij nas spremlja pri
razločevanju našega poslanstva v Cerkvi in v svetu.

