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Jezusu hočejo vzeti dobro ime, njegov vpliv, zato že drugič pridejo k njemu, da bi ga
»linčali«: Učenci jedo, ne da bi si
umili roke pred obrokom.
Očiščenje je religiozno dejanje, ni
vprašanje higiene. Ljudje so
razumeli, da gre Jezusovo sporočilo
k bistvenemu, k tistemu, kar
osvobaja. On govori o ljubezni,
podaritvi sebe drugemu - se ne
ustavlja v nepomembnostih, zato še
bolj prihajajo k Jezusu. Obred
očiščevanja je res pomemben pri
Judih. Še danes ga ohranjajo.
Evangelistu se zdi pomembno, da
ga tistim, ki ga (zunaj judovstva) ne
poznajo, razloži. Razlog očiščenja je v Postavi: Bog je čisti in sveti, zato moramo tudi mi
biti čisti (prim. 2 Mz 30). Potrebno se je osvoboditi vsakega znamenja nečistosti, ki se ga
dotikamo. Pomen je lep: predno jemo kruh, se očisti, da se spomniš, da je kruh svet, je
Božji dar. Očiščen vstopiš v stik z Bogom. Ne gre za higieno, gre za versko dejanje. In kje
Jezus vidi problem? V hinavščini: izpolni obred s skrbjo za podrobnosti izpolni (s katero
roko, katera smer, kako držati roko? – sicer očiščenje ne bo veljalo) ne za bistveno. In še: to
naj bi bilo dovolj. Več ni potrebno! Pretirana skrb za podrobnosti, nepomembne, manj
pomembne. Za nas se tukaj pojavi vprašanje: Ali opravljam verske obrede, katerih pomen,
smisel sem počasi izgubil? Ali absolutiziram obrede, pri čemer sem izgubil bistveno: resnico,
ljubezen, zaupanje v Gospoda.
Jezusovi učenci se ne ravnajo po tradiciji obredov. Kdor se izroči Jezusu, kruhu življenja,
postane SVOBODNA oseba, ni prisiljen. Svoboden je nekdo, ko je on sam, ko je Božji sin,
ko se da v ljubezni, ko se zave, da je dar ljubezni. Življenje dobi vrednost v tem, koliko
ljudi smo osrečili, ne koliko obredov smo opravili. Vrednost našega življenja je v veselju,
ki ga oddajamo. V nasmehu, ki je v nas. To je resnica. Kaj odgovori Jezus tem, ki so se
osrediščili le na obrede. V čem je njihova hinavščina? Ne pokažejo svoje izvirnosti,
resničnosti, resnice. Nosijo masko, so komiki. Tudi prerok Izaija v 1. Poglavju hoče reči:
nekaj drugega se pričakuje od vas v življenju, pričakuje se sad ljubezni (dela ljubezni) in ne le
opravljanje verskih obredov… Hinavci! – pozabili ste Božje zapovedi.
Jezus pravi farizejem: niste razumeli bistvenega v mojem sporočilu. Še vedno daje preveč
pozornosti obredom. Zato Jezus pokliče množico: poglejte človeka, od znotraj ga poglejte.
Tam se odloča, tam se izbira. S srcem človeka ni mišljena čustvenost, gre za središče osebe,
kjer se v resnici odloča. Jezus našteva razpoložljivosti, ki prihajajo iz človekove notranje
izbire. To človeka zastruplja. Kaj pa ga
zastruplja? Prostitucije – sebe prodati za
prednosti, užitke, dobiček, zaradi interesa,
zaradi kariere, denarja. Proda se lastno

dostojanstvo, lastno vest, srce. Nekdo izbira proti resničnemu življenju. To uničuje življenje.
Kraje – ne le kraje, gre za upravljanje dobrin tega sveta. Niso naše, so Božje. Lastim si nekaj,
kar mi ne pripada, pozabim pregledati v svojem srcu brata, ki je v potrebi…
Uboji – množina – ne le fizični uboj. Odvzamem nekomu veselje do življenja, vzamem mu
smeh; opravljanje, obrekovanje. To so uboji. To je nečistost, ki prihaja iz srca. Bodimo na to
pozorni v naših krščanskih skupnostih, te nečistosti so prisotne.
Prešuštva – vse oblike nezveste ljubezni, vse sebično iskanje sebe; drugi je sredstvo, ki se ga
poslužim.
Vedno več posedovati: veselje ni v tem, da nekdo vedno več kopiči, marveč da vedno več
daje. Apd: Je več veselja dajati, kot prejemati… V darovanju se naše življenje krepi in raste.
Duh, ki te poriva, da daješ, je pravi in je duh odraslosti. Kdor zbira zase, kdor noče dajati, je
ostal na ravni otroka.
Nečistosti: Slaba misel o drugih, vedno sumiti o drugem – to uničuje naše družine, skupnosti.
Nadzirati življenje drugih, sumničiti življenje drugih, obrekovanja. Bodimo pozorni na to,
pravi Jezus.
Laži: Nekdo, ki misli le nase, se mu v vest naseli laž.
Ni sramu: ne le v spolnosti. V ničemer: pomanjkanje obvladovanja sebe: niti v hrani, pijači,
TV, Internet, v zabavi – delati, kar mi je všeč: to je za mnoge norma življenja.
Zavist: mi ni všeč, da drugi ima, to, kar bi si sam želel. Oko je pokvarjeno v pogledu. Bodi
pozoren, kaj je v tv. srcu. Nadziraj to.
Aroganca, sebe vedno dati v središče, hoteti biti viden, slavljen, hoteti imeti zadnjo besedo,
imeti prva mesta. Nadziraj svojo nečistost, pravi Jezus.
Neumnost (na zadnjem mestu) – o kateri govori evangelij – tisti, ki je postavil svoje
življenje na napačne vrednote: postavlja na prvo mesto, kar ni najpomembnejše: nabiranje
dobrin v kaščah – žrtvovati lastno življenje za stvari, ki minejo, vso svojo kariero… Služenje
Bogu in ljudem naj bo na prvem mestu.
Vse to prihaja od znotraj, iz človeka. Sedaj razumemo, zakaj Jezus tako močno vztraja, naj
ne ohranjamo zunanjih praks, navad! Ves ta teden razmišljajmo o vseh teh stvareh, ki so v
našem srcu, o vseh navadah in praksah, ki jih delamo. In opustimo vse ravnanje, ki nam sicer
uspavajo našo vest, a nas ne pripeljejo k bistvenemu v življenju.
Ali sem pozoren in osrediščen na bistveno v mojem enkratnem minljivem človeškem
življenju?

