Tretja skupna škofijska rekolekcija za duhovnike
Sveti Duh, 20. oktober 2021

Biblična kateheza ob dnevni Božji besedi: Lk 12,(35)39-48
»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, 36 vi pa bodite podobni
ljudem, ki čakajo … Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo
prišel Sin človekov. Peter je rekel: 'Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali
za vse?' … Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo …« (vv.
35.40.41.48b)
Izhodiščni izziv: 'Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?'
ZA NAS? Skušnjavec nam govori: Ne gre pravzaprav zame, ampak moram to
oznaniti, jaz to poznam, jaz pravzaprav nisem tak, jaz bolje razumem od drugih,
jaz več naredim, jaz verujem, jaz sem duhovnik … Ali pa: Samo tako kot jaz
razumem, je prav! – Domišljavost, revščina, nevera – klerikalizam!
Beseda je namenjena prav meni, je intimno moja: prodira v meso in mozeg – da
bi dala prostor novemu življenju!
Lukov evangelij – čas tretje generacije, ko prva navdušena vera popušča!
Čas pričakovanja, čas milosti, poseben čas; NAŠ_MOJ čas!
Človek postaja to, kar je, kar gleda, kar pričakuje!
Čas pričakovanja je DANES, čas pričevanja, čas odrešenja – čas večnega življenja!
To je čas odločanja in spreobrnjenja, čuječnosti in zvestobe Besedi… Čas je poln
večnosti (Fausti) To ni čas tipanja in dvomov (!), ampak čas gledanja Gospoda –
v zakramentih, v dogodkih. EVHARISTIJA!
Budnost ohranja človeka v območju svobode in ga varuje pred usodno
nevarnostjo: izgubo spomina in zaupanja. V trenutkih trpljenja in preizkušenj
vlada noč, ko edino spomin vzdržuje razsodnost in zaupanje ter odganja strah. V
vrtu Getsemani potrebujejo učenci večkratni Jezusov opomin k budnosti (gr.
gregoreite): »Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a
meso je slabotno.« (26,41) Biti buden pomeni najprej vztrajati z Gospodom,
živeti z njim, »ki je umrl za nas, da bi mi, pa naj bedimo ali spimo, živeli skupaj z
njim« (1 Tes 5,10); biti buden pomeni klicati si v zavest njegovo navzočnost in
moč, odganjati skušnjavo pozabe in malodušnosti. Samo človek z odprtimi očmi
in bistrim spominom lahko razbira iz dogodkov in znamenj Božji nagovor, lahko
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primerja in presoja, lahko razločuje besede, vzgibe in čustva, da ne podleže
množici vtisov. Budnost pomeni živeti sedanji trenutek.
Sedanji trenutek je edini, ki mi je dan, da ga živim in v katerem si lahko
pridobivam olje življenja – vero, upanje in ljubezen (1 Kor 16,13); od tega olja je
odvisna moja sedanjost in prihodnost. Ne od usode, temveč od moje svobodne
odločitve.
Naša budnost ohranja prižgano svetilko za naš svet, za ljudi, ki sem jim poslan!

Škofova kateheza o sinodi: Hoditi skupaj v poslušanju
»Za sinodalno Cerkev: občestvo, udeležba, misijonsko poslanstvo«.
Papež se je kot rimski škof 18. sept. 2021 srečal z verniki svoje škofije ter z njimi
začel prvo fazo sinodalnega procesa, ki bo potekala od oktobra 2021 do aprila
2022. »Ta pot je bila zasnovana kot dinamika vzajemnega poslušanja, ki poteka
na vseh ravneh Cerkve in vključuje vse Božje ljudstvo. Ne gre za zbiranje mnenj,
ampak za poslušanje Svetega Duha,« je zatrdil papež in dodal, da je prvo
prizadevanje »imeti ušesa in poslušati«: »Gre za poslušanje Božjega glasu,
zaznavanje njegove navzočnosti, sprejemanje njegovega prihoda in diha
življenja.« Vseh nas se tiče – tako duhovnikov kot laikov, med seboj in drug
drugega.
Poslušati, »brez predsodkov«. Spregovoriti pogumno in s paresijo. Pogovarjati
se s Cerkvijo, z družbo in drugimi (krščanskimi veroizpovedmi) »Kako se danes na
različnih ravneh (od krajevne do univerzalne) uresničuje tisti 'hoditi skupaj', ki
omogoča Cerkvi, da oznanja evangelij v skladu s poslanstvom, ki ji je bilo
zaupano; na katere korake nas Duh vodi, naj jih naredimo, da bi rasli kot
sinodalna Cerkev?«

Dinamika vzajemnega poslušanja
Frančišek je izpostavil, da tema sinodalnosti ni poglavje v traktatu o ekleziologiji,
še manj pa neka moda, slogan ali nov izraz, ki bi ga uporabljali ali izkoriščali na
naših srečanjih. »Sinodalnost izraža naravo Cerkve, njeno obliko, slog in
poslanstvo. Tako govorimo o sinodalni Cerkvi.
Apostolska dela so najpomembnejši "priročnik" ekleziologije sinodalne poti
Cerkve! Apd je knjiga POTI prve Cerkve, ki je bila polna Svetega Duha in se je
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začela v Jeruzalemu: »Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste
moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.«
(Apd 1,8) – preko Grčije do Rima! (Na tej poti je bila kerigma »oplemenitena« z
ognjem izvornega navdušenja (dežela učencev), razumom in lepoto (Grčija), z
redom in močjo (Rim), s kulturo in nacionalnostjo (»zahod«)
Iz papeževega govora povzemam prvih pet ključnih elementov, ki naj določujejo
tudi našo sinodalno poti:
1) Ne gre za zbiranje mnenj, ne gre za vprašalnike, ampak za poslušanje Svetega
Duha,« je zatrdil papež »Kdor ima ušesa, naj posluša, kaj govori Duh Cerkvam«
(Raz 2,7).
»Zakaj se prepirate, da nimate kruha? Kaj še zmeraj ne spoznate in ne razumete?
Ali imate srce zaslepljeno? Oči imate, pa ne vidite? Ušesa imate, pa ne slišite? Ali
se ne spominjate, ko sem pet hlebov razlomil med pet tisoč, koliko polnih košar
koščkov ste nabrali?« Rečejo mu: »Dvanajst.« »In ko sem sedem hlebov med štiri
tisoč, koliko polnih košar ste nabrali koščkov?« Odgovorijo mu: »Sedem.« In
rekel jim je: »Kako da še ne umevate?« Mr 8,15sl.
Dinamika Duha: »Veter (pneuma) veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš,
od kod prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« (Jn 3,8)
Bog se je vedno razodeval kot Bog presenečenja. Prim. doživetje preroka Elija: 1
Kr 19, 11-13: »In glej, Gospod je šel mimo, velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi
skale, je bil pred Gospodom; a Gospod ni bil v viharju… Za ognjem je bil glas
rahlega šepeta (glas tišine!)« Tako govori Gospod!
2) Če ne razumemo, se moramo pogovarjati, ne molčati: prim. druga napoved
Mr 9,30-32: Poslušati in se pogovarjati, če ne razumemo. Ne molčati, predajati
se fantazijam … (Župnik, ki je med ljudmi prvi povabljen, da razmišlja o poteh in
načinih, kako se bi bolje slišali in se pogovarjali!)
3) Vsak dan smo na poti z Besedo! Stopamo na pot z Besedo? Jo odpremo,
vzamemo v dan in hodimo z njo? »Božja beseda hodi z nami.« Mi pa smo pogosto
v skušnjavi, da bi šli sami – kot da nam ni naročil: Jaz bom z vami vse dni … Brez
mene ne morete ničesar narediti!
4) Potrebujemo drugega – to je princip življenja! Na tej poti Cerkve smo potrebni
vsi, kot občestvo; pošiljal jih je po dva in dva. Pot vsakega je pomembna. »Noben
ni bolj pomemben od drugega« Na poti s Svetim Duhom je vsak posamezni član
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pomemben! Duhovništvo (krstno in posebno) je služenje! Enotnost in avtoriteta
v Cerkvi se rojeva, če poslušamo skupaj, ne ločeno!
5) Ustvarjalni nemir življenja! Pot poslušanja izraža »stalni notranji nemir: to je
ključna beseda na poti s Svetim Duhom! notranji nemir«. (!) Če kristjan tega
notranjega nemira ne čuti, če ga ne doživi, mu nekaj manjka. Ta notranji nemir
izvira iz osebne vere in nas vabi k oceni, kaj je najbolje narediti, kaj je treba
ohraniti ali spremeniti. Zgodovina nas uči, da mirovanje – zaspanost, okorelost ne more biti dobro za Cerkev (prim. Evangelii gaudium, ??). Hoja, dinamika,
napredovanje je posledica poslušnosti Svetemu Duhu, ki je režiser te zgodbe, v
kateri so vsi v gibanju in se nikoli ne ustavijo.

Vrata in okna pustite odprta
Papež Frančišek je na koncu še poudaril, da gre na sinodalni poti sicer za
poslušanje in upoštevanje sensus fidei, vendar pa ne sme zanemariti vseh tistih
»slutenj«, ki so utelešene tam, kjer jih ne bi pričakovali: »Sveti Duh v svoji
svobodi ne pozna meja in se ne pusti omejiti s pripadnostjo. Če je župnija dom
vseh v soseski in ne ekskluzivni klub, potem vam pravim: pustite vrata in okna
odprta, ne omejujte se na upoštevanje le tistih, ki jo obiskujejo ali mislijo kot vi.
Dovolite vsem, da vstopijo ... Sami sebi si dovolite iti naproti in biti izprašani, naj
bodo njihova vprašanja vaša vprašanja, dovolite si hoditi skupaj: Duh vas bo
vodil. Ne bojte se začeti dialoga in pustite se vznemiriti v dialogu: to je dialog
odrešenja.«
Papež: Sveti Duh potrebuje vse vas: »Prisluhnite mu tako, da si prisluhnete med
seboj. Nikogar ne pustite zunaj ali zadaj. To bo dobro za vas in za celotno Cerkev,
ki se ne krepi le z reformo struktur, dajanjem navodil, pripravo duhovnih vaj in
konferenc ali z obveznimi direktivami in programi.« Odkrijmo ljudi, ki želijo hoditi
skupaj, ki si želijo biti ljubljeni – Božji!
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