Slovensko
1. postna nedelja B
Ko me bo klical, ga usliöim.
Z njim bom v stiski,
reöim ga in poËastim. (Ps 91,15-16)
Prvo berilo

1 Mojzes 9,8-15

Bog je rekel Nóetu in njegovim sinovom: "Glejte, zavezo sklepam z
vami in vaöim potomstvom, ki pride za vami, pa tudi z vsemi
ûivimi bitji, ki so pri vas: s pticami, z ûivino in z vsemi zvermi
zemlje, ki so pri vas, z vsemi, ki so priöle iz ladje. Tako sklepam
zavezo z vami in ne bom veË iztrebil vsega ûivega z vodami potopa.
Ne bo veË potopa, ki bi opustoöil zemljo." Bog je rekel: "To je
znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami in med vsemi
ûivimi bitji, ki so pri vas, za vse prihodnje rodove. Svojo mavrico
postavim v oblake in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo.
In kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala
mavrica, tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in
vami in vsemi ûivimi bitji in vsem ûívim; vode ne bodo nikoli veË
narasle v potop, da bi iztrebile vse ûivo."

Drugo berilo

1 Peter 3,18-22

Preljubi, Kristus je trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej,
praviËni za kriviËne, da bi vas pripêljal k Bogu. Res je bil po telesu
umorjen, a je bil po Duhu oûívljen. V tem Duhu je öel in oznanjal
tudi duhovom, ki so bili v jeËi, tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil
ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse potrpeûljivo Ëakal. A v
ladji se jih je po vodi reöilo le malo, natanËno osem duö. Ta voda
pa je podoba krsta, ki zdaj odreöuje vas. Ne odstranjuje madeûev s
telesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prósi Boga za Ëisto
vest. Ta je öel v nebesa in je na Boûji desnici in so mu podrejeni
angeli in oblastí in moËí.
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Evangelij

Marko 1,12-15

Tisti Ëas je Duh odvedel Jezusa v puöËavo. V puöËavi je bil ötirideset dni in
satan ga je skuöal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so
Janeza zaprli v jeËo, je öel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Boûji evangelij in
govóril: "»as se je dopólnil in Boûje kraljestvo se je pribliûalo. Spreobrnite
se in vérujte evangeliju!"

V razmislek
V berilih danaönje prve postne nedelje se sreËamo s pomembnim velikonoËnim
simbolom (v obliki nasprotja): voda in njeno nasprotje (pomanjkanje vode) – puöËava.
Brez vode ni ûivljenja. Sicer ima voda, kot vsak simbol, veË pomenov in pomeni tudi
groûnjo in nevarnost (kot je razvidno v prvem berilu), predvsem pa predstavlja rast ter
energijo ûivljenja in zdravja. V smislu velikonoËnih praznikov predstavlja simbol vode
spremembo v novega Ëloveka, kot se to zgodi pri krstu. Ta sprememba v novega
Ëloveka s pomoËjo vode je tematika danaönjih svetopisemskih besedil. Bog reöi ljudi iz
vesoljnega potopa (simbol za uniËenje vsega ûivljenja) z obljubo, da jih nikoli
izpostavil popolnemu uniËenju. Pomen krstne vode v drugem berilu pa gre öe korak
dlje – ta voda ni samo za odreöitev in oËiöËenje, temveË za usmeritev ljudi h Kristusu.
Izkuönjo vode in puöËave lahko opazimo tudi na Jezusovi ûivljenjski poti – Jezusa, ki je
stopil iz reke Jordan napolnjen s Svetim duhom (gl. besedilo v Svetem pismu pred
danaönjim odlomkom), ta isti Sveti duh odpelje v puöËavo. PuöËava je imela ûe v Stari
zavezi pomembno vlogo v zgodovini Boûjega ljudstva. Ko je Boûje ljudstvo odölo iz
suûenjstva v Egiptu in preËkalo RdeËe morje, se je podalo na teûko in naporno pot
preko puöËave, da bi priöli do obljubljene deûele. Tudi Jezus izkusi puöËavo po krstu v
Jordanu in tam po notranjem boju, po vztrajanju v mukah in skuönjavah hudega duha
sreËa Boga.
Nahajamo se na zaËetku postnega Ëasa. äe bolj kot obiËajno smo povabljeni in morda
tudi notranje pripravljeni, da se ukvarjamo z naöo ûivljenjsko potjo. Jezusov krst in
izkuönja puöËave odraûata naöo lastno potencialno pot skozi postni Ëas in skozi
celotno ûivljenje. Tudi mi smo poklicani, da odkrijemo laûne, zasuûnjujoËe faraone
naöega ûivljenja in da tvegamo izhod iz suûenjstva v obljubljeno deûelo, ne da bi
vedeli, kako dolgo bo vse skupaj trajalo in kam nas vse skupaj pelje, ampak s polno
zavesti, da bo bila pot dolga, teûavna in polna skuönjav in da na nas nekje, nekoË Ëaka
obljubljena deûela.
"»as se je dopolnil in Boûje kraljestvo se je pribliûalo. Spreobrnite se in vérujte
evangeliju!" je klic in obljuba, ki nas danes spremlja in vodi v naslednje tedne.
Spreobrniti se pomeni, da se v naslednjih dneh malce umaknemo vase in v tiöino in da
damo prostor tistim mislim in obËutkom, ki se pojavijo v tiöini v naöi notranjosti. Vse,
kar se pojavi, ni zgolj prijetno – lahko se pojavi nemir, dolgËas, agresija in veliko
skuönjav. Spreobrniti se pomeni tudi, da vztrajamo in vzdrûimo vse tisto, kar se nas
notranje dotakne, da smo podobni Jezusu in da obvladamo demone iz puöËave. »e
nam uspe, bomo po vsej verjetnosti obdarjeni z izkuönjo, da Boûje kraljestvo vedno
bolj prodira v naöe ûivljenje in da lahko naöa puöËava tudi vzcveti.
Vienna International Religious Centre

office@virc.at

