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Zaupanje v Jezusa
Evangelij po Janezu 14,23–29
23
Jezus je odgovoril in mu rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in
moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. 24 Kdor me ne ljubi,
se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je
poslal.
25
To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. 26 Tolažnik pa, Sveti Duh,
ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar
sem vam povedal. 27 Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga,
kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. 28 Slišali ste, da sem
vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem
k Očetu, saj je Oče večji od mene. 29 In zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da
boste verovali, ko se zgodi.«
Ostala berila: Apostolska dela 15,1–2.22–29; Psalm 67,2–6.8;
Razodetje 21,10–14.22–23.

Jezus pove učencem, da jih bo zapustil in odšel k Očetu. Ne razkrije jim, kako
hitro se bo to zgodilo in kako grozna bo njegova smrt. Hoče jih opogumiti in jim
obljubi, da se bo vrnil ponje. Ne bodo ostali sami, ampak bo z njimi Sveti Duh, ki
jim bo pomagal. Zapušča jim svoj mir.
Jezus želi, da mu zaupajo. Čeprav učenci zdaj vsega ne razumejo, bodo ob
pravem času spoznali, o čem je govoril, in bodo verovali vanj.

MEDITATIO:
Zakaj Jezus tako zelo poudarja, da je treba v življenju uresničevati sporočilo
evangelija, če hočemo pokazati, da ga ljubimo?
Ali lahko zaupaš Bogu, tudi kadar ne dobiš želenega odgovora ali kadar česa ne
razumeš? Česa se lahko naučimo iz tega odlomka? Kako nam pomaga?
Kakšen je tvoj odnos do Svetega Duha? Ali ga prosiš za pomoč, da bi Jezusov
nauk lahko uresničeval v svojem življenju?
Kako nam Jezus zapušča svoj mir?

ORATIO:
LECTIO:
Ta teden nadaljujemo branje o Jezusovem nauku učencem ob zadnji večerji
(Evangelij po Janezu 14–17). V današnjem besedilu Jezus odgovarja na vprašanje
apostola z imenom Juda. (Iz Evangelija po Janezu 13,31–35 je očitno, da ne gre za
Juda Iškarijota, saj je ta že odšel, da bi izdal Jezusa.)
Jezus je pravkar povedal, da se bo razodel tistim, ki ga ljubijo (vrstica 21). Juda
je zmeden. Sprašuje, če to pomeni, da se bo razodel samo učencem. Jezus Judu ne
odgovori naravnost, čeprav je očitno, da je Judovo razumevanje šibko. Jezus ve, da
bodo učenci razumeli več po njegovem vstajenju. Zato zaenkrat ponovno poudari
svoj odnos z Bogom Očetom. Pojasnjuje, da njegov nauk izvira neposredno iz
Očeta in da je za vsakogar odločilnega pomena, da ta nauk tudi udejanja.
Vendar Jezus tudi zelo jasno pove, da ne pričakuje, da bomo tega zmožni sami
od sebe. Bog Oče nam bo poslal pomočnika. Sveti Duh nas bo poučil o vsem, kar
potrebujemo za življenje, ljubezen in služenje Jezusu.

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

Zahvali se Bogu, ker nam je poslal Jezusa in Svetega Duha. Prosi ga, naj ti
spregovori in ti pokaže, kako mu lahko danes odgovoriš. To je lahko s pomočjo
besede ali stavka iz evangeljskega odlomka, ali pa te k temu spodbudi katero od
zgornjih vprašanj. Vzemi si čas.

CONTEMPLATIO:
Pomisli, kako te Bog ljubi in kako ti je izkazal svojo ljubezen. Ustavi se ob
čudoviti obljubi, da Oče in Jezus prihajata, da bi živela z nami.
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