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Že klije
Iz evangelija po Luku (18,18-30)
Neki oblastnik ga je vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega
življenja?« Jezus mu je rekel: »Kaj praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga.
Zapovedi poznaš: Ne prešuštvuj! Ne ubijaj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in
mater!« On pa je rekel: »Vse to sem izpolnjeval od mladosti.« Ko je Jezus to slišal, mu je rekel:
»Še eno ti manjka: prodaj vse, kar imaš, razdaj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi
in hôdi za menoj!« Ko pa je oni to slišal, je postal zelo žalosten, kajti bil je silno bogat.
Jezus je videl, da je postal zelo žalosten, in je rekel: »Kako težkó pridejo tisti, ki imajo premoženje,
v Božje kraljestvo! Laže gre namreč kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje
kraljestvo.« Tisti, ki so to slišali, so rekli: »Kdo se potem more rešiti?« Dejal je: »Kar je nemogoče
pri ljudeh, je mogoče pri Bogu.«
Peter je rekel: »Glej, mi smo zapustili vse svoje in šli za teboj.« On pa je dejal: »Resnično, povem
vam: Nikogar ni, ki bi zaradi Božjega kraljestva zapustil hišo ali ženo ali brate ali starše ali
otroke in bi ne prejel v tem času veliko več, v prihodnjem veku pa večno življenje.«

… da bi skrbel za kal novega življenja, njegovo Besedo v tebi, družini, bratstvu …
↻ Cesta do Jeruzalema je še dolga, ne v geografskem smislu, ampak zaradi srečanj, ki jih Jezus
nenehoma živi na svoji poti. Potem ko Jezusa obkrožijo otroci, evangelist poroča, da ga ustavi
neki oblastnik. Miselnost tega človeka je v popolnem nasprotju z miselnostjo otrok, ki jih je Jezus
sprejel in o katerih pravi: »Takšnih je Božje kraljestvo« (Lk 18,16). Njegova trdota je bila najbrž
posledica njegove funkcije, saj je moral kot oblastnik zagotoviti spoštovanje postave in je tako
razmišljal po logiki pravične vzajemnosti: če ti nekaj dam, mi boš ti vrnil. Jezusu zastavi vprašanje,
ki bi se v dobesednem prevodu iz grškega izvirnika glasilo takole: »S katerimi preteklimi dejanji
si bom zaslužil večno življenje?« Ta način postavljanja vprašanj razkriva temeljno prepričanje,
da je Bog v prihodnosti dolžan poplačati moja pravična dejanja iz preteklosti in sedanjosti. Jezus
zazna napor tega človeka in mu odgovori po njegovi logiki – spoštuj zapovedi. Lažno prepričanje,
da mi »toliko prinese toliko« ne deluje pri tistih željah, ki prebivajo v globinah srca vsakega
človeka, tudi oblastnika – željah po blaženosti, sreči, večnosti.
↻ Jezus odpre vrata nebeškega kraljestva – prodaj vse, razdaj ubogim, pridi in hodi za menoj. To
je logika presežka, čezmernosti, evangeljske norosti, otrok, ki znajo biti najboljši prijatelji brez
preračunavanja, četudi so se le en dan skupaj igrali v parku. Resnična težava tega človeka je, da
ne ve, kaj je večno življenje. Ali ni blaženost, polnost sreče, večno življenje Nekdo, za kogar je
vredno živeti, umreti in skupaj z njim vstati? Spoznati njega, ga ljubiti in v Njem spoznati in ljubiti
vsakega in vsako stvar pod nebom – ali ni to večno življenje? Kdor doume logiko nebeškega
kraljestva, mu ne manjka ničesar.
↻ Odpor in zbeganost tistih, ki so bili z Njim, nam kaže, kako je zaupanje v Obličje in ne v
bogastvo ali zasluge svoboda, ki jo je težko osvojiti – veliko lažje gre namreč kamela skozi
šivankino uho, kakor da bi človek, ki se oklepa svojih bogastev, vstopil v Očetovo kraljestvo.
Podoba kamele učence spomni na vrnitev iz izgnanstva. V Ezrovi knjigi (2,66) namreč piše, da je
premoženje, s katerim so se Izraelci vrnili iz Babilonije, zajemalo 435 kamel – s tem bogastvom
so ponovno vstopili v Jeruzalem. Jezus si bo izbral drugo jahalno žival za vstop v Jeruzalem – osla.
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V novi Jeruzalem se ne vstopi po logiki oblasti, moči, nadvlade. Vstopi se, da bi se izročili ljubezni,
služenju, veliki noči. Osel gre skozi šivankino uho.
↻ Peter govori resnico – da bi mu sledili, je treba zapustiti. Ne samo stvari, ampak tudi ženo,
brata, starše in celo otroke, saj si jih lastimo, kakor da bi bili stvari, del našega premoženja,
predmeti, nad katerimi lahko vršimo svojo lastninsko pravico. Če si želimo pridobiti stoteren sad
v bratih, materah, otrocih, hišah in poljih moramo zaupati Njemu, ki nam ponovno ponavlja –
bodite svobodni, bodite moji. Potem bomo našli veselje in posedovali, kakor da bi ne posedovali,
delili, ne da bi zahtevali povračila, se odpravili proti novim bregovom, se odzvali na nove klice –
svobodni, lahkotni, srečni.
Za poglobitev … če želiš!
»Nenadoma nas prešine vznemirjajoča, grozeča resnost Jezusovih besed, ki smo jih pogosto
odrinili na stran, ker so se nam zdele neprikladne: laže gre namreč kamela skozi šivankino uho,
kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Bogataš pomeni nekoga, ki »mu je dobro«, ki je nasičen
materialnih dobrin in pozna trpljenje le s televizije. […] Vse bolj se moramo naučiti – ne samo na
teoretični ravni, ampak tudi v praksi –, da je vse dobro Njegovo posojilo, za katero bomo morali
odgovarjati Njemu. In naučiti se moramo – ponovno, ne samo v teoriji, ampak na ravni našega
razmišljanja in delovanja –, da poleg resnične prisotnosti Jezusa v Cerkvi in v zakramentu obstaja
še druga prisotnost Jezusa v najmanjših, v poteptanih tega sveta, v zadnjih, v katerih si želi, da
bi ga našli.« (iz zapisa Benedikta XVI., časopis Corriere della Sera, 2. 4. 2015)

