28. navadna nedelja – leto B
Bogastvo in hoja za Jezusom
Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj,
kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem
dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne
pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že
od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar
imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla
in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje.
Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje,
prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril:
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš
pride v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?«
Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse
mogoče.« Mr 10,17-27

Kaj naj storim?
Po čem sprašuje mož v današnjem evangeliju? Hoče imeti večno življenje, kaj je to? Najbrž najprej
pomislimo na življenje v večnosti, v nebesih. A če bi mladenič spraševal po tem, bi mu Jezus najbrž
rekel, da mora umreti ali pa počakati do smrti. Torej ne gre za življenje onkraj, ampak za življenje, ki
bo imelo trajen smisel, ki bo polno že v tem trenutku. V tej luči še enkrat poglejmo, o čem nam govori
srečanje v današnjem evangeliju.
Pred nas stopa uglajen fant, ki ima vsega na pretek, a ni zadovoljen z življenjem. Jezusa sprašuje, kaj
naj stori, da bo njegovo življenje imelo smisel. Takšno kot je, je prazno in dolgočasno. Si predstavljate
takšne mladeniča danes? Kaj pravite, kako bi izgledal. V nadaljevanju izvemo, da je fant pošten, da
spolnjuje zapovedi, a še vedno ni zadovoljen z življenjem. Zakaj neki? Kje so danes takšni ljudje?
Ta teden je prišlo k meni dekle - študentka, ki me spominja na tega fanta. Do mene je prišlo, ker se ji
je zalomilo s fantom in sta se razšla. Kar mi zveni zelo podobno današnji zgodbi je naslednje: Dekle
pravi, da ji hvala Bogu študij dobro gre, ocene ima odlične brez težav. Družbe ji ne manjka, denarja
tudi ne. Pred počitnicami, ko so se izpiti zaključevali je postajala vedno bolj brezvoljna, zdolgočasena.
Kaj naj počne, se je spraševala. Pravi, da je bila potem večkrat po cele tedne pijana od alkohola,
mešanice tablet in drog. Življenje je prazno, pravi. Ve, da ji vse droge ne koristijo, da pa še vedno
potrebuje zvečer najmanj, da pokadi travo. V čem je torej težava?
Danes v jutranji molitvi sem bral berilo iz knjige preroka Ageja, ki pravi takole: Premislite v srcu svoje
poti: veliko sejete, a malo pospravite, jeste, a se ne nasitite, pijete, a se ne odžejate, oblačite se, a se
ne ogrejete, in kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo. … Veliko ste pričakovali, a glejte,
malo je; kar ste prinesli v hišo, sem vam odpihnil. Zakaj neki, govori GOSPOD nad vojskami. Zaradi
moje hiše, ki je zapuščena, vi pa tekate vsak za svojo hišo. (Ag 1,5-6; 9)

Zdi se čudno, da že tisočletja velja za človekova ista logika. Življenje samo pokaže, da nas materialne
dobrine ne osrečijo, ne izpolnijo in nam ne dajo smisla. Vse bogastvo sveta nas še vedno pušča
prazne. In kaj v tej praznini običajno počnemo? Zgubljamo se po internetu in pred televizijskimi
ekrani, v igrah na srečo in v odvisnostih od različnih substanc, zbiramo lahka prijateljstva, menjamo
partnerje, bežimo v delo, iščemo večji dobiček, se zgubljamo v prestižu, na potovanjih itd. A nazadnje
še vedno lahko ugotovimo le eno: ostajata nam nemir in praznina!
Jezusov odgovor na to je zelo preprost, a zahteven: »Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, …; nato
pridi in hôdi za menoj!« Kaj naj bi prodali, če ne zgrešene predstave o življenju in razne
navezanosti?!In kaj naj bi pomenilo hoditi za Jezusom? Živeti za druge! Življenje je prazno, če ga
živimo zase, če se vrtimo okrog samih sebe. Dokler ne pridemo do tega spoznanja, bomo nesrečni in
prazni. V tej nesreči pa bomo iskali najrazličnejše nadomestke.
Odgovor vsemu našemu bogastvu je torej preprost: Odpovej se vrtenju okrog sebe in začni živeti za
druge! Naj ljudje okrog nas vidijo, da nas to resnično osrečuje. Kako preprosto je pričevanje? Ali je
toliko odvisnikov okrog nas zato, ker ne verjamemo, da je vredno živeti za druge?!

