Za ljubezen do Boga gre
Karen Johnson
Nič, kar pride v človeka od zunaj, ne onečisti
človeka, tisto, kar nas onečisti, pride od znotraj.
(Mr 7,15)
Učiteljica je v želji, da bi svoje varovance vodila k
Bogu, v kot učilnice postavila knjižico z naslovom
“Grešne priložnosti”. Nič ne bi moglo biti slabše
za moj moralni razvoj! Kmalu sem verjela, da je
vse priložnost za greh. Čez nekaj tednov sem
nehala verjeti, da me ima Bog rad, postala sem
boječa in obtežena s krivdo. Med eno svojih
številnih spovedi, ko sem med solzami naštevala
grehe kot litanije, me je modri duhovnik ustavil,
rekoč: “Vera ni to, da se izogibaš greha, ampak je
v tem, da ljubiš Boga.” Te besede so mi umirile
srce in dušo.
Podoben mir začutim ob branju današnjih beril.
Mojzes je trdno zagovarjal izpolnjevanje vseh
Božjih zapovedi in navodil, a je prav tako
poudarjal, kako blizu je Bog ljudem.
Izpostavil je modrost, ki je značilnost pozornih
ljudi. Upoštevanje Božjih zapovedi prinaša mir, ne
bolečine.
Berilo nove zaveze nam odgovarja na vprašanji,
kdo smo in kako naj živimo. Janez poudari, da
smo Božji otroci – naša dejanja so prvi sadovi
njegovega stvarjenja. Božja beseda je vsajena v
naših srcih.
V današnjem evangeliju se Jezus sooči s farizeji.
Odločno jim spregovori, saj je sit tega, da so tako
privrženi človeškim predmetom zaznavanja.
Dovolj ima njihovega vztrajanja, da čistijo
zunanjost namesto svoje notranjosti. Ko svari
njih, spregovori tudi nam.

vplive. Da bito lahko, moramo nameniti čas
molitvi in kontemplaciji. Vztrajati moramo. Če
bomo tako delali, bo vse drugo steklo samo. Bog
nas bo blagoslovil z milostjo od zgoraj. Prepričani
v Božjo ljubezen do nas bomo zaživeli v večji
ponižnosti in zaupanju do drugih. Naša srca, ki se
tako zlahka napolnijo s pohlepom, obrekovanjem
in napuhom, bodo počasi očiščena.
Človeško srce najbolj hrepeni po božanskem
odnosu. Vse drugo, kar iščemo, zbledi ob
primerjanju. Ko enkrat vstopimo v ta odnos, se
naučimo, kako ljubiti.
Vse lepo in prav, a kako naj molimo zdaj, ta
trenutek? V pomoč so nam današnja branja.
Z Mojzesom recimo: “Gospod, vem, da živim v
tvoji deželi.”
Z Janezom recimo: “Dopustil bom, da tvoji zakoni
ohranjajo moje srce in vodijo moja dejanja.”
Vztrajajte v molitvi in kmalu bodo dobra dela
pognala iz vaših src kot cvetlice na dobro
negovanem vrtu. Če bo vaš odnos z Bogom lep,
boste lahko iskreni in ljubeči do sebe in do drugih.
Vaša ljubezen bo drugačna.
Pot, na katero nas danes vabi Jezus, ni lahka. Vabi
nas, naj ljubimo Boga, raje kot da se izogibamo
greha. Izogibanje grehu nam pomaga ohranjati
videz, ljubiti Boga pa zahteva od nas zvestobo
spreminjajočemu in živemu odnosu.
Katero pot boš izbral?

Jezus nas uči, da nam bo, če se osredotočimo na
ljubezen do Boga, dobro v srcu in v duši.
Kako naj ljubimo Boga? Najprej moramo
prisluhniti Duhu, ki je v nas, in izključiti zunanje
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