Slovensko
7. velikonoËna nedelja B
Sveti OËe, ohrani jih v svojem imenu.
Ne prosim, da jih vzameö s sveta,
ampak da jih obvarujeö hudega. (Jn 17,11b.15)
Prvo berilo

Apostolska dela 1,15-17.20a.20c-26

V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov, zbrala se je skupina kakih
sto dvajset ljudi, in rekel: "Bratje! Moralo se je izpolniti Pismo, kakor
je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu: postal je vodnik
tistih, ki so zgrabili Jezusa. Bil je priötet med nas in deleûen naöe
sluûbe. V knjigi psalmov je namreË pisano: 'Njegovo bivaliöËe naj
postane puöËava.' In dalje: 'Njegovo sluûbo naj prevzame kdo drug.'
Tu so moûje, ki so hodili z nami ves Ëas, dokler je Gospod Jezus
prihajal k nam in odhajal od nas, od Janezovega krsta do dne, ko je
bil vzet od nas. Eden od njih mora biti z nami priËa njegovega
vstajenja!" Predlagali so dva, Joûefa, ki se je imenoval Bársaba, z
vzdevkom Just, in Matija. Nato so takóle molili: "Gospod, ti poznaö
srca vseh, pokaûi, katerega od teh dveh si izbral, naj prevzame
mesto v tej sluûbi in apostolstvo, od katerega je odpadel Juda, da je
öel na svoj kraj!" In ûrebali so, ûreb pa je doloËil Matija, in pridruûili
so ga enajstim apostolom.

Drugo berilo

1 Janez 4,11-16

Preljubi, Ëe nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolûni ljubiti
med seboj. Boga ni nikoli nihËe videl. »e se med seboj ljubimo,
ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. Po tem
spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas: dal nam je od svojega
Duha. In mi smo ga gledali in priËujemo, da je OËe poslal Sina za
odreöenika sveta. Kdor priznava, da je Jezus Boûji Sin, ostaja Bog v
njem in on v Bogu. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas,
in verujemo vanjo. Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni,
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem.
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Evangelij

Janez 17,11b-19

Tisti Ëas je Jezus povzdignil oËi k nebu in molil: "Sveti OËe, ohrani jih
v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem
bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval
sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen sina pogubljenja,
da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu,
da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. IzróËil sem jim tvojo
besedo, svet pa jih je zasovraûil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od
sveta. Ne prosim, da jih vzameö s sveta, ampak da jih obvarujeö
hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici;
tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih
poslal med svet, in zanje se posveËujem, da bi bili tudi oni posveËeni
v resnici."

V razmislek
Slovo od nam dragih ljudi je povezano z boleËino in ûalovanjem. Zato je toliko bolj je
pomembno, kaj so nam zapustili na duhovnem podroËju.
Jezusov govor svojim uËencem je potrebno razumeti iz vidika slovesa. V obliki molitve izreËe
za njih priproönjo in jih hkrati seznani s paradoksno situacijo, ki jo bodo morali ûiveti in se z
njo spopadati kot mlada cerkev po Njegovem vnebohodu. Bili bodo "v tem svetu" in kljub
temu ne bodo bili "od tega sveta". Te besede evangelija "biti v tem svetu" in kljub temu "ne biti
od tega sveta" odraûajo sicer drugaËnega staliöËa, a kljub temu ne pomenijo bega ali umika od
resniËnosti. To ni beg iz tega sveta, kot bi bilo najlaûje sklepati ali pa odtujenost od sveta
(Ëetudi ga obËutimo nadvse surovega), temveË posveËenje le-tega. PosveËenje – mogoËna,
morda iz naöega ûivljenjskega vidika preveË abstraktna beseda. V resnici se gre za zelo
preprosto drûo – tako kot Bog ljubi vse ljudi neodvisno od njihovega izvora, dejanj, njihovih
notranjih moËi ali nemoËi in se za njih zavzema, smo se tudi mi dolûni postaviti se na stran
tistih ljudi, ki sami nimajo glasu ali pa je njihov glas preöibak ter nositi njihovo breme in
prisluhniti njihovim stiskam in potrebam. Kristjani ne smemo gledati na ûivljenje in svet kot
brezskrbni turisti, ki so priöli na obisk v tujo deûelo, ne da bi se jih dotaknile stiske tega Ëasa in
kraja. Veliko bolj pomeni to, da ûivimo in delimo Ëloveöko usodo – ne da se poveûemo s
kraljestvom moËi, nasilja in zlaganosti in ne da se podredimo zakonom egocentriËnega sveta,
ki podpira pravice moËnejöih in v katerem se odreka öibkim glas in pravica do ûivljenja. To
pomeni – "upreti se zlu", kar pa ni lahko. Ker Kristus pozna naö trud in nevarnosti zla, prosi
Boga za pomoË proti zlim silam in za "posveËenje v resnici". Le posveËeni in okrepljeni z
moËjo Duha lahko ostanemo povezani s Kristusom, ûivimo kot On in to ûivljenje posredujemo
naprej. To je posledica "posveËenja" sveta, da pa v tem dosledno in iskreno vztrajamo, pa kot
vemo – ni lahko. Premagati moË sveta, ki vidi usmeritev v Kristusov naËin ûivljenja kot nekaj
ogroûajoËega in moteËega, pomeni tudi trpljenje in kriû. Kot apostoli pa smo lahko le takrat
verodostojni, ko se tudi tej izkuönji ne izognemo. Zaradi tega potrebujemo vedno znova
izkuönjo Binkoöti – okrepitev s Svetim Duhom. Jezus nam kot svojo zapuöËino ne obljublja
nebes na zemlji. Ampak nam obljubi moË iz viöin, da bi tudi z naöo pomoËjo postalo drevo
kriûa drevo ûivljenja – za vse nas.
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