3. adventna nedelja – leto C
Janez Krstnik oznanja
Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju
deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit, in
so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.«
Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar nasilni in
nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.«
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija,
je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem
vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v
roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico. Lk 3,10-18
Opravičujem se vsem, ki ste čakali pridigo te nedelje, pa je ni bilo. Imel sem duhovne vaje za
prostovoljce in govoril prosto, ter povezal evangelij z vsebino duhovnih vaj. Da bi misel uredil in spravil
na papir pa mi je preprosto zmanjkalo 'vsega'. Eden od razlogov je tudi ta, da je na forumu toliko
papeževih misli, ki nas vsak dan spodbujajo k življenju po veri, pa nam verjetno vsem ne uspe v celoti
slediti. Upam, da ste imeli zato, ker ni bilo moje pridige, več časa za njegove misli.
Vera je preprosta
V Janezovih spodbudah, ki so tako konkretne, vidim, kako preprosta in konkretna je naša vera. Zdi se,
da Janez Krstnik želi reči, da je živeti vero mogoče le, če znamo deliti vse, kar imamo. Nemogoče je
živeti iz vere, če vse tiščimo k sebi.Drugo preprosto misel vidim v njegovi spodbudi, naj bomo pri
delu, kakršno koli že opravljamo, vedno dosledni in pošteni. In tretja misel: Bodimo zadovoljni s tem,
kar imamo.
Kako malo je potrebno, pa bi bila naša vera živo pričevanje! Pa je res takšna?

