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Že klije
Iz evangelija po Luku 17,20-37
Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: »Božje kraljestvo ne pride takó,
da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili: ›Glejte, tukaj je‹ ali ›Tam je,‹ kajti glejte, Božje
kraljestvo je med vami.«
Učencem pa je rekel: »Prišli bodo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni Sina
človekovega, pa ga ne boste videli. In govorili vam bodo: ›Glejte, tam je‹ ali ›Glejte, tukaj je.‹ Ne
hodíte tja in se ne zaganjajte za njimi! Kakor namreč blisk posveti od enega konca neba do drugega,
tako bo Sin človekov na svoj dan. Prej pa bo moral veliko pretrpeti in biti zavržen od tega rodu.
Kakor je bilo v Noetovih dneh, takó bo tudi v dneh Sina človekovega: jedli so, pili, se ženili in
se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in je prišel potop ter vse pokončal. Podobno bo, kakor je bilo v
Lotovih dneh: jedli so, pili, kupovali, prodajali, sadili in zidali, toda na dan, ko je šel Lot iz Sódome, sta
padala z neba ogenj in žveplo in vse pokončala.
Takó bo tudi na dan, ko se bo razodel Sin človekov. Kdor bo tisti dan na strehi, svoje stvari pa
bo imel v hiši, naj ne hodi dol, da bi jih vzel, in kdor bo na polju, naj se ne obrača nazaj. Spomnite se
Lotove žene!
Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil. Povem
vam: Tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta skupaj mleli: ena
bo sprejeta, druga puščena.« Odvrnili so mu: »Kje bo to, Gospod?« Rekel jim je: »Kjer je truplo, tam
se bodo zbrali jastrebi.«
… da bi skrbel za kal novega življenja, njegovo Besedo v tebi, družini, bratstvu …
↻ Zaključek 17. poglavja Lukovega evangelija, v katerem se Učenik vse bolj bliža Jeruzalemu,
privzame apokaliptičen, torej razodevalni ton. Vprašanje farizejev o času in vprašanje učencev o kraju
razodetja nebeškega kraljestva, Jezusu ponudi možnost, da pojasni način, na katerega prihaja
kraljestvo Njegovega Očeta. Če tisti, ki mu sledijo, ne znajo prepoznati načina, na katerega prihaja
nebeško kraljestvo, ne bo ne časa ne kraja, v katerem bi ga lahko prepoznali. In če ga ne bodo
prepoznali, ne bodo vstopili vanj. Jezus tako predvsem pojasni, da nebeško kraljestvo ne prihaja –
nebeško kraljestvo je že med nami. Prepleteno je z vsakdanom, ki ga živimo, z dogodki, ki
zaznamujejo našo zgodbo. Ni nam ga treba iskati drugje ali se zateči v utopično upanje. Nebeško
kraljestvo je! In zakaj kljub temu, da gledamo, ne vidimo ničesar?
↻ Jezus svojim poslušalcem da nekaj namigov, kako prepoznati nebeško kraljestvo med nami. Ne
vzbuja pozornosti, je torej ponižno in pokorno. Je kakor blisk z neba, sprašuje torej po takojšnjem
sprejetju, impulzu, »takojšnjem odzivu«. Tisti, ki se bodo mudili s preračunavanjem, ali se jim splača,
bodo izločeni iz novosti. Prevzelo je obliko zavrženega in trpečega Sina človekovega, torej velike noči,
navidezne izgube, nemoči, semena, ki je padlo v zemljo. Med nami je, da bi osvetlilo geste naše
vsakdanjosti – kako se hranimo, pijemo, se ženimo, delamo in gradimo. Vse te stvari so nam
podarjene od Boga, vendar je nebeško kraljestvo prišlo, da bi jih preoblikovalo, da ne bi bile namen
same sebi, ampak zakrament Ljubezni Očeta med nami.
↻ Jezus Besedo razlaga z Besedo in spomni na Noeta in Lota, na dve svetopisemski zgodbi, v katerih
Bog sam pokaže, da je njegova volja s človekom začeti vsakič od začetka, ko se zdi, da je dosegel svoj
konec. Podoba vodà, ki vse preplavijo, ter ognjenega in žveplenega dežja, ki vse uniči, kaže, da je
resnično nemogoče, da se nekaj spremeni v našem življenju, ne da bi se nič spremenilo. Vsi iščemo
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drugo priložnost, vsi upamo, da bo prišla prava priložnost, da bi spremenili svoje življenje, vendar
smo vajeni videti novost kakor dodatek k svojemu življenju in navadam. Novost ni dodatek, ampak
nov začetek, radikalna sprememba, čudež. Lotova žena, ki se spremeni v solni steber, je prispodoba
tistega, ki je poklican v prihodnost, vendar z nostalgijo in lažnim upanjem usmeri pogled v preteklost.
↻ Novost se ne vsiljuje – sprašuje po naši svobodni privolitvi in sprejetju. Zato lahko gresta dve osebi
naproti različnima usodama, kljub temu da sta v enaki izhodiščni situaciji (postelja in mlin) – ena bo
rešena, druga prezrta. Učenci Učitelja vprašajo, kje se bo to zgodilo. On pa jim odgovori s trditvijo:
»Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi (étos).« Naj gre za jastrebe ali orle, grški izraz étos namreč
označuje obe vrsti ujed, to ni tako pomembno. Med številnimi možnimi interpretacijami lahko
sprejmemo tole – ko je nebeško kraljestvo prisotno in živo v srcih vernikov, se to vidi na daleč, kakor
takrat ko ujede krožijo po nebu in tako sporočajo, kje na zemlji je plen. V grškem izvirniku evangelija
Luka uporabi izraz sόma, kar bi lahko prevedli: »Kjer je telo, tam se bodo zbrali orli. Kjer je Telo,
nebeško kraljestvo, Življenje, tam se bo zbralo veliko ljudi …«
Za poglobitev … če želiš.
»Če pomislim na tista leta – preprosto se nismo želeli izgubiti v običajnosti malomeščanskega
življenja. Hoteli smo tisto, kar je veliko, novo. Hoteli smo najti življenje sàmo v njegovi širini in lepoti.
V času nacionalsocialistične diktature in vojne smo bili, če se tako izrazim, »pod ključem«
prevladujoče oblasti. Zato smo želeli iti na prosto, da bi vstopili v širino možnosti človeškega obstoja.
Vendar mislim, da je na nek način ta nagon po preseganju običajnega prisoten v vsaki generaciji.
Sestavni del mladosti je želeti si nekaj več kot običajno vsakdanjost varne službe in čutiti hrepenenje
po tem, kar je resnično veliko. Ali gre samo za prazne sanje, ki izginejo, ko odrastemo? Ne, človek je
resnično ustvarjen za veličino, za neskončnost.« (Benedikt XVI., 26. svetovni dan mladih – Madrid
2011)

