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Jezus v evangeliju, ki spregovori tukaj in zdaj

Knjiga je nastala v skupnosti jezuitov na neki pristavi v okolici 
Milana, vključeni v širšo skupnost družin, odprtih za probleme 
izključenih. Avtorjevo branje skuša v besedilu najti prvotno čistost: 
je ljubeče druženje z Besedo, ki išče spoznanje prek s pozornostjo 
in s spoštovanjem prežete domačnosti. Vsaka Gospodova beseda 
je skrivnost, okno, skozi katero sam izpoveduje svojo strast do 
tebe. Ko misliš, da si razumel njen pomen, si le odkril okno. 
Treba je poklekniti, častiti in čakati, če hočeš razumeti, kaj ti 
pravi. In vsaka njegova beseda je želja po dajanju. 

Faustijeva razlaga Lukovega evangelija zaokroža prevod njegovih 
štirih del o evangelijih. Lukov evangelij je evangelij usmiljenja. 
»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (6,36) – to 
je tema celotnega Lukovega dela, ki ga avtor osvetli z različnih 
zornih kotov, skozi Jezusova dejanja in besede. 

Lukov evangelij se predstavlja kot velika kateheza, ki se začne 
pri želji po videnju Gospoda in kaže pot k njeni izpolnitvi v po-
slušanju njegove besede. Lukova želja po poslušanju in videnju 
je razumljiva, če pomislimo, da niti on sam niti njegovi bralci 
niso videli Gospoda. In kljub temu ga ljubijo! Čeprav ne gojijo 
iluzij glede njegove skorajšnje vrnitve, izrečejo: »Maranata: naš 
Gospod, pridi«, kar je smisel njihovega življenja. Miselno pri-
padajo naši generaciji, ki ni več pod vtisom prve in ki se zaveda, 
da ni zadnja. Živijo v hrepenenju po svojem Gospodu v tujem 
svetu. Zavedajo se, da bi jih stalo veliko napora, če bi ponovno 
sestavili njegovo obličje, če bi odpravili vsakršno odtujenost 
od njega, Očetovega Sina, od katerega so se odtujili vsi bratje 
in sestre. Njegova vrnitev se uresniči v hoji po naši poti v vlogi 
učencev, ki poslušajo in oznanjajo njegovo besedo. On se vedno 
vrne med nas in se nam pridruži prav tako, kakor je odšel od nas. 

Sinova vrnitev je zdaj naša pot, pot bratov in sester k Očetu. 
Očetovo kraljestvo je »že« uresničeno v Jezusovi zgodbi in se 
uresničuje »danes« v nas, ki poslušamo njegovo besedo. Ta nas 
posodablja in nas dela njegove sodobnike, pri čemer nam on v 
našem zlu ponuja svojo bližino, ki nas odrešuje.
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