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BOŽJEGA KLICA

Kdor ni skušan,
ni preizkušen;
kdor ni preizkušen,
ne napreduje.
(sv. Avguštin)

3. nedelja med letom
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Hm, Božji klic! Če ljudje slišijo kaj takega, najprej vprašajo, kako se to zgodi: »Zakaj se je
odločil za duhovnika? Le kaj je slišal? Kaj hudega se mu je zgodilo?« Tokratni evangeljski
odlomek opisuje, kako je Jezus poklical prve
učence (Andreja, Petra, Janeza, Jakoba) in lepo
odstira »Božjo pedagogiko« nekakšno Božjo
strategijo. Preprosteje – opisuje nam, kako se
Bog približuje človeku in ga kliče za sodelavca.
Ko je Jezus »hodil ob
Galilejskem jezeru, je
zagledal dva brata …
Metala sta mrežo v
jezero; bila sta namreč
ribiča« (Mt 4,18). Kristus se bliža človeku
tam, kjer je. Pristopi
k njemu sredi njegovih skrbi in dela, sredi
njegovih naporov in
iskanj. Kristusova pot
do človeka ne gre prek velikih in pomembnih dejanj, ampak se mu približa sredi vsakdanjika. Napačno ravnajo tisti, ki pričakujejo
velikih in bleščečih dogodkov, po katerih jih
bo Bog poklical. Ribiča, ki sta vestno opravl-

jala svoje delo, je Kristus osebno nagovoril
in jima dejal: »Hodita
za menoj«. Preprosto
ju je povabil, naj sledita njegovemu zgledu. V slogu
človekove pridobitvene logike bi
bilo naravno, da jima bo razložil,
kakšne bodo »delovne razmere«.
Pričakovali bi, da jima bo povedal,
koliko bosta zaslužila. A nič od tega:
njegov zgled, skratka, osebnost Jezusa Kristusa, jima bo zadostovala!
Osnovno pri klicu bratov je Jezusova pobuda. On se prvi približa, on
kliče, vabi. Človek se samo odziva.
Nihče ne more reči, da ima pravico
postati duhovnik ali kristjan, lahko
samo odgovori na Božji klic ali pa ga
zavrne. Brata Jakob in Janez sta tako
odgovorila na Jezusov (po)klic, da sta
»takoj pustila čoln in očeta ter šla za«
Jezusom. Pravzaprav sta zapustila vse:
gmotne dobrine (čoln, saj sta samo
to imela) in človeške vezi (očeta, nista bila poročena). Odločitev za Boga
naj bo celostna, ne polovična. Obstaja
pa velika nevarnost, da se z leti naša
odločitev za Boga »ohladi« in postane
polovična, morda samo četrtinska.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Če se želite prepričati,
da je nekdo
zaupanja vreden,
mu najprej
zaupajte sami.
Ernest Hemingway

VODA

Vemo, da brez vode ni življenja in da voda pomeni
veliko bogastvo. Kako je
voda vir življenja, najbolj
čutimo ob sušah. Ob tem razumemo,
zakaj je voda vedno veljala za eno najpomembnejših prvin v različnih kulturah in verstvih. Simbolni pomen
vode v duhovnem življenju nam pomaga odkriti vloga vode v vsakdanjem življenju. Zjutraj vstanemo in se
umijemo, ko se pri delu ali igri umažemo, se z vodo umijemo. In že smo
pri eni od številnih koristnih vlog,
ki jih ima voda. Z vodo se umijemo,
z njeno pomočjo postanemo čisti.
Od tukaj pa izhaja duhovni pomen
vode. Kakor si umažemo telo, tako
si lahko umažemo tudi dušo. Tudi
dušo moramo zato očistiti. Zato
je že v starodavnosti voda postala znamenje notranjega očiščevanja.
Ko zjutraj vstanemo, se umijemo.
Toda voda nam služi tudi za druge stvari. Najprej seveda, da se odžejamo.
Piti moramo, saj naše telo vsak dan
potrebuje določeno količino vode.
Tako voda omogoča našemu telesu, da
preživi. Od to izhaja še drugi duhovni
simbol, ki je še globlji od prvega. Voda
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Seveda se ob besedi voda spomn- 9.30 za + očeta Blaža Arnič
imo tudi drugačne, manj prijazen
vloge vode. Kašno razdejanje povz- Mir
ročajo poplave in povodnji. Voda Pravi mir je Božji dar. Najmočnejše
lahko resnično prinaša tudi smrt. sredstvo, da si ga pridobimo, pa je
Vidimo, da je voda lahko istočas- molitev in premagovanje greha. Ko
no nekaj, kar prinaša smrt, pa tudi si bomo res prizadevali za življenodrešenje. Prav to dejstvo nam po- je brez greha, se bo tudi v nas naselil
maga razumeti zakrament krsta, v mir. Vendar nam to ne bi bilo nikoli
katerem najdemo ta dva vidika: smrt omogočeno, če ne bi nekdo že pred
(greh) in prerojenje (milost). Voda je nami storil velikega koraka, s kattorej bistvena prvina pri zakramentu erim je pomiril človeka in ga spravil
krsta. V prvih stoletjih krščanstva so z Bogom. To je bil Jezus. Njegovo
odrasle krščevali v tekoči vodi. Poto- mirovno poslanstvo ni bilo lahko. Že
pitev je bila v grščini prvotna bese- takoj po rojstvu ga je ogrožal Herod.
da za krst (baptismum v latinščini). In za ta mir je moral na koncu pretrPozneje so začeli graditi cerkve in peti in darovati celo svoje življenje.
krstilnice in po 5. stoletju je
S tem nam Jezus hoče
prevladalo krščevanje otrok
reči, da se mir ne dobi
in pri obredu so začepoceni, ampak za ceno
li novokrščence oblivati z
tudi velikih žrtev. Venvodo. Tak obred pri zakradar za nas velja enako:
mentu sv. krsta poznamo
ne bomo našli miru,
še danes. Po: B. Rustja,
če se zanj ne bomo
Kruh in vino smo prinesli
trudili in zanj znali tudi kdaj potrpeti.
Vsi smo poklicani,
Stari prijatelji
da sprejmemo izzive,
ostanejo vedno
ki bodo pripomogiste starosti.
li k življenju v miru.
(Pam Brown)

Odnašalo ga je

Mlad mož se je z jadrnico odpravil v deželo le nekaj kilometrov onkraj morja.
Ko je plul že nekaj ur, se je vreme popolnoma spremenilo.
Morje je postalo viharno, razburkano in pihal je močan
veter. Tudi vidnost je bila izredno slaba.
Ko se je nevihta pomirila, je še vedno plul, ne da bi vedel,
ali pluje v pravo smer. Zato je bil neizmerno vesel, ko je na
obzorju zagledal kopno. A kmalu je bil zelo razočaran, ko je
spoznal, da je to, kar vidi, njegova dežela.

Misel
Ko se odpravljamo na pot, moramo paziti, ali se držimo prave poti ali ne.
Ko se odpravljamo na potovanje, moramo vedeti za tri stvari:
1. cilj – kam želim priti
2. pot – smer, po kateri bomo šli
3. položaj – vsak trenutek moramo vedeti, kje smo.
Ali vemo za cilj našega življenja? To je Bog. Od njega prihajamo in k njemu se
vračamo.
Ali vemo za pot? Zelo preprosta je: da prav živimo in delamo dobro.
Ali vemo, kje smo? Naša vest nam govori, ali se držimo prave smeri ali pa smo
krenili z nje.
Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji poti.
Ps 119,105
Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.
Jn 14,6
Brati Sveto pismo pomeni
pri Kristusu poiskati nasvet.
(sv. Frančišek Asiški)

Ste se danes
že nasmejali?

Srečanje alkoholikov. Doktor za
bolezni odvisnosti vpraša paciente:
“Žejnemu oslu ponudijo vedro
Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien
vode in vedro vina. Kaj bo spil?”
Telefon: 0660/ 657 94 33 (Matija)
“Vodo!” so v en glas povedali
Skype: tratnjek.matija
udeleženci srečanja. “In zakaj?”
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net “Ker je osel.”

Slovenski
pastoralni center / SPC

internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

