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Kako se luč
razlije po hiši?
Tako, da odpremo okna.
Kako vstopi
luč v človeka?
Tako da ta ljubezni
odpre vrata.

Jezusov krst
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V današnjem evangeliju je omenjen dvojni krst.
Prvega je delil Janez. Sam pravi o njem: Jaz
vas krščujem z vodo. Čeprav je bil »vodén«,
je imel svojo vrednost. V tistih, ki so ga prejemali, je deloval toliko, kolikor so imeli vere
in spokornega duha. Temu Janezovemu krstu
so danes podobni krsti otrok tistih staršev, ki
živijo le še neko obrobno
krščanstvo. Duhovniki
jim ustrežejo, ker ne želijo ugasiti tlečega stenja
in zlomiti nalomljenega trsa. Izkustvo pa nas
uči, da v večini primerov po takem »vodenem« krstu stenj nič bolj
ne zagori in trs ostane
še naprej nalomljen.
Drugi
krst,
ki
ga omenja evangelij, je krst s Svetim Duhom. Janez napoveduje, da bo z
njim krščeval »tisti, ki pride za njim«.
Smemo reči, da smo s tem krščeni mi, ki so nas
starši krščansko vzgojili, mi pa smo, ko smo
odrasli, dopustili, da ta krst v nas deluje. Sprejeli smo vero v Boga, ker smo spoznali, da nas
ta vera in ta krst očiščuje, osrečuje in osvobaja.

Ali moremo reči, da
so svobodni tisti kristjani in župljani, ki so
sicer krščeni, morda
celo pri istem kamnu,
pa so med seboj sprti?
Ali sta svobodna mož
in žena, krščena in
cerkveno poročena, če
živita v stalnem prepiru? Toliko smo župniki in kaplani svobodni, kolikor se znamo
in hočemo pogovarjati o skupnem in složnem delu v župniji in dekaniji. O svobodi v naši slovenski Cerkvi moremo toliko govoriti,
kolikor smo kristjani sposobni sesti
za isto mizo in skupno urejati zadeve
naše krajevne Cerkve. To ne pomeni,
da bi morali vsi enako misliti, saj smo
prejeli različne darove. Pomeni pa, da
smo dolžni vztrajno iskati in končno
najti skupni jezik, saj smo rojeni iz
istega krsta in obdarovani od istega
Duha. Temu se reče »teologija osvoboditve«. Le če jo bomo uresničevali, bo imel Oče nad nami veselje.
			
Po: F. Cerar
Nič ni tako pomembno za človeka
kakor usoda njegovega bitja,
nič ni tako strašanskega
kakor večnost;
zato je nekaj nenaravnega,
da obstajajo ljudje, ki jim ni nič mar,
če zgubijo svojo bit ali se izpostavijo
nevarnosti večne bede.
(Blaise Pascal)

Tiste dni je prišel
Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je
krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je spuščal
nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas
iz nebes: »Ti si
moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Mr 1,9–11)
Hitro so odšli tja in našli
Marijo, Jožefa in dete,
položeno v jasli.
Ko so to videli,
so povedali o besedi,
ki jim je bila rečena o tem otroku.
In vsi, ki so slišali,
so se začudili temu,
kar so jim povedali pastirji.
(Lk 2,16–18)

Božje Dete nam prinaša
blagoslov in mir.
Naj ta v letu, ki je pred nami,
napolnjuje naša srca
in odnose med nami.

KJE PRI MAŠI UPORABLJAMO VODO?
Kot vam je verjetno znano, se voda
kot del obreda pojavlja pri podeljevanju zakramenta svetega krsta, pa
tudi pri blagoslovih. Jo pa srečamo
tudi pri vsaki sveti maši. Potem ko
duhovniku prinesejo darove, si ta
umije roke. Morda se sprašujemo, zakaj? Nekdaj je bil za to praktičen razlog. Z darovi, ki so jih ljudje prinašali
iz narave, si je duhovnik lahko umazal
roke. Klub temu je ta obred imel tudi
simbolni pomen: obredno očiščevanje. To željo in prošnjo, da bi se Bogu

bližali skesani in očiščeni, izraža tudi
molitev, ki jo duhovnik tiho moli
med umivanjem rok: »Izmij, Gospod,
mojo krivdo in očisti me grehov.«
Marsikdo se sprašuje, zakaj duhovnik
zlije nekaj kapljic vode tudi v kelih z
vinom. Dejanje ima več simbolnih
pomenov, med njimi tudi tega, da
ponazarja združenje med vernikom
(predstavlja ga voda) in Kristusom
(predstavlja ga vino). To nam nakazuje tudi tiha duhovnikova molitev
ob tem: »Po skrivnosti te vode in
vina naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen
naše človeške narave.« Voda in vino
(Kristusova kri) naj bi nas spomin-

jala na Kristusovo smrt, ko sta iz
njegove strani pritekli »kri in voda«.
Če razumemo simbolični pomen
vode, zlasti pri krstu (ki ga je nenazadnje prejel tudi Jezus, da bi nam bil
resničen zgled), bomo razumeli tudi
uporabo blagoslovljene vode, ki nas
vsakič spominja na prvi zakrament, s
katerim smo stopili v Gospodovo hišo
– občestvo, ki ga imenujemo Cerkev.
In vsakič, ko vstopamo v cerkev, nas
v preddverju ali v bližini vrat pričaka
blagoslovljena voda. Včasih je služila,
da so si verniki lahko umili roke pred
evharističnim slavjem, danes pa simbolno vabi k očiščenju duše in spoštovanju do Jezusa, h kateremu prihajamo. S prstom, pomočenim v vodo, tako
naredimo znamenje križa – lepa navada, ki pa jo marsikdo danes izpusti, kot
da bi ob vstopu spregledal kropilnik.
Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

Kaj je pokora?

Pokora je popravilo škode za storjeno krivico. Pokora se ne sme zgoditi
le v glavi, temveč se mora pokazati
v dejanjih ljubezni in delu za druge.
Tudi ko molimo, se postimo in revne
duhovno ter materialno podpiramo,
delamo pokoro. (KKC 1434–1439)
Pokoro pogosto napačno razumemo.
Nobene zveze nima z obtoževanjem
samega sebe in skrupuloznostjo. Pokora ni tuhtanje o tem, kako slab človek
sem. Pokora nas osvobaja in opogumlja, da začnemo znova.

Izročam se ti v novem letu

Moj Oče, izročam se ti,
stori z menoj, kar ti je všeč.
Karkoli že boš storil, za vse se ti zahvaljujem.
Na vse sem pripravljen, vse sprejmem.
Če se tvoja volja izpolni na meni
in na vseh tvojih ustvarjenih bitjih,
ne hrepenim po ničemer več, moj Bog.
V tvoje roke izročam svojo dušo.
Dam jo tebi, moj Bog,
z vso ljubeznijo svojega srca, ker te ljubim
in ker me ta ljubezen vodi,
naj se ti prepustim,
naj se z neskončnim zaupanjem izročim v tvoje roke.
Kajti ti si moj Oče. Amen.

Ste se danes
že nasmejali?
Dva razloga - Simon sprašuje Jožico:
Zakaj nočeš postati moje dekle? Iz
dveh razlogov. Katerih dveh? Prvi
razlog si ti. In drugi? Nekdo drug.
Ko bom velik - “Janezek, kaj bi rad
bil, ko boš velik?” “Sanjam o tem, da
bi zaslužil 1 milijon mesečno, tako
kot moj ata.” “Tvoj ata zasluži milijon
mesečno???” “Ne, tudi on sanja o
tem.”
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Po kraljevih besedah so se
modri odpravili na pot;
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti,
je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem,
kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in zagledali
dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastili.
Odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata, kadila in mire.
(Mt 2,9–11)

