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Ozka vrata
Evangelij po Luku 13,22–30
22
Ko je Jezus učil na poti v Jeruzalem, je šel skozi mesta in vasi. 23 Tedaj mu
je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal:
24
»Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo
želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. 25 Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste
ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam
bo odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ 26 Tedaj mu boste začeli govoriti: ›Pred teboj smo
jedli in pili in po naših ulicah si učil,‹ 27 toda rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste.
Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico!‹ 28 Tam bo jok in škripanje z zobmi,
ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe
pa vržene ven. 29 Prišli bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli
za mizo v Božjem kraljestvu. 30 In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo
zadnji.«

Jezus nas opominja, da glede vere ne moremo biti zgolj nekakšni obstranski
opazovalci. Če mu pripadaš, bo njegov nauk vplival na tvoje življenje. Morda boš
delal napake, toda prizadeval si boš za življenje v poslušnosti njemu. Kdor se ne
spokori in ne izbere tega, tvega vse, saj lahko napoči dan, ko te »hišni gospodar«
ne bo prepoznal in ti ne bo dovolil vstopiti.

MEDITATIO:
Ozka vrata pomenijo na čas, ko se posameznik spokori in se osebno odloči za
vero v Boga po Jezusu. Gre za osebno izbiro, ki je nihče ne more napraviti namesto
tebe. Se spomniš, kdaj si se odločil, da boš šel za Jezusom? Pri nekaterih ljudeh gre
za postopen proces, ki traja leta, pri drugih pa za točno določen dan, ko so sprejeli
to odločitev. Če si negotov in dvomiš – zakaj se o tem ne bi pogovoril s svojim
duhovnikom ali duhovnim vodjem?

Ostala berila: Izaija 66,18–21; Psalm 117; Pismo Hebrejcem 12,5–7.11–13.

ORATIO:
LECTIO:
Krščansko življenje je zahtevno. Danes Jezus govori, kdo bo in kdo ne bo sprejet
v Božje kraljestvo. Tedanje in današnje poslušalce opozarja, naj storijo več, kot
zgolj poslušajo njegove nauke.
Če Jezusu aktivno ne dovoliš vsak dan vstopiti v svoje življenje, žal sploh ne živiš
kot kristjan. Krščansko življenje je več kot le obiskovanje cerkve – je osebni odnos
z Bogom prek Jezusa.
Nekaterim je poslušanje Jezusovih naukov postalo intelektualna vaja. V Jezusu
so videli še enega rabija in postavljali so mu teoretična vprašanja, kakor tisto v 23.
vrstici. Bilo jim je samoumevno, da bodo rešeni.
Jezus jih svari, da se izpostavljajo resni nevarnosti, da izgubijo možnost vstopa v
Božje kraljestvo. Božje kraljestvo primerja s hišo z zelo majhnim vhodom. Ljudje si
prizadevajo vstopiti, a lastnik je zaprl vrata in dovoljuje vstop samo nekaterim.
Jezus je zelo jasen. Potrebno je, da osebno pristopimo k veri v Boga, tako da
verujemo v Jezusa, in potem to vero praktično prenesemo v vsak del svojega
življenja.

Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

»S strahom in trepetom udejanjajte svoje odrešenje. Bog je namreč tisti,
ki po svojem blagohotnem načrtu udejanja v vas hotenje in delovanje.« (Pismo
Filipljanom 2,12–13)
V teh vrsticah apostol Pavel nagovarja Filipljane in jih spodbuja, naj ne postanejo
samovšečni, temveč naj nadaljujejo svoje življenje v veri. Prosi Svetega Duha, da bi
tudi ti hotel in bil zmožen slediti načrtu, ki ga ima Bog za tvoje življenje.

CONTEMPLATIO:
Berilo iz Pisma Filipljanom nas spominja, da Bog deluje v vsakomur izmed nas.
Razmisli o tem, kako Bog v tvojem življenju deluje prav zdaj. Morda ti bo pokazal
kaj, kar te bo presenetilo.
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