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Veliko odpuščanje
Evangelij po Luku 7,36–8,3
36
Nekdo izmed farizejev je prosil Jezusa, naj jé z njim. Ko je stopil v farizejevo
hišo, je sédel za mizo. 37 In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela,
da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja 38 in vsa
objokana od zadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti s solzami.
Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. 39 Ko je to
videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal: »Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo
je ženska, ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.« 40 In Jezus mu je
odgovoril: »Simon, nekaj ti moram povedati.« On pa mu je rekel: »Učitelj, povej.«
41
»Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi
pa petdeset. 42 Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga
bo bolj ljubil?« 43 Simon je odgovoril: »Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil.«
On pa mu je rekel: »Prav si presodil.« 44 In obrnil se je k ženi in rekel Simonu:
»Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge; ta pa mi
je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi. 45 Poljubil me nisi; ta pa
ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. 46 Glave mi nisi mazilil z oljem;
ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. 47 Zato ti povem: Odpuščeni so njeni
mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« 48 Njej pa
je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi!« 49 Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli
pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?« 50 On pa je rekel ženi: »Tvoja
vera te je rešila! Pojdi v miru!«
1
Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal
evangelij o Božjem kraljestvu. Z njim so bili dvanajsteri 2 in nekaj žená, ki jih je
ozdravil zlih duhov in bolezni: Marija, imenovana Magdalena, iz katere je odšlo
sedem demonov, 3 Ivana, žena Herodovega oskrbnika Husa, Suzana in veliko
drugih, ki so jim stregle iz svojega premoženja.
Ostala berila: Druga Samuelova knjiga 12,7–10.13; Psalm 32,1–2.5.7.11;
Pismo Galačanom 2,16.19–21.

LECTIO:
Farizej Simon je povabil Jezusa v svojo hišo k obedu. V tistih časih so pri
bogataših jedli tako, da so sloneli na ležalnikih ob nizkih mizah, z nogami proč
od mize.
Jezusu se približa neka ženska, verjetno prostitutka, ter mu s solzami umiva
noge in jih briše s svojimi lasmi. Poljublja jih in vanje utira dišeče olje. V takratni
družbi je bilo takšno dejanje nesprejemljivo. Simon v mislih obsodi oba, Jezusa in
žensko; Jezusa pravzaprav še bolj, ker je ni ustavil.
Jezus se dobro zaveda, o čem premišljuje Simon. Zato mu pove priliko o dveh
dolžnikih, ki jima je upnik odpustil dolgove, ker jih nista mogla odplačati. Jezus
pokaže, da smo vsi grešniki, ki potrebujejo odpuščanje. Dejanja ženske izražajo
iskreno spokorjenje, vero v Jezusa in ljubezen do njega.
Luka nato spregovori o vlogi žensk v Jezusovem delovanju. Imenuje tri, ki so
potovale z njim in z apostoli, ko so oznanjali evangelij. Izvemo tudi, da je mnogo žena
podpiralo Jezusovo delovanje s svojimi sredstvi, verjetno s hrano in denarjem.

MEDITATIO:
Zakaj je Simonova sodba o Jezusu in ženski napačna?
Razmisli, kako je to srečanje vplivalo na Simona, na ostale goste in na žensko.
Česa se lahko naučimo iz tega prizora?
Se ti zdi, da ti je bilo odpuščeno mnogo ali le malo tvojih grehov?

ORATIO:
Slavi Boga, ker Jezus briše naše grehe, če se spokorimo. Moli s pomočjo vrstic iz
Psalma 32. Prosi Svetega Duha, naj ti pomaga razumeti pravo naravo milosti.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj o Jezusovi žrtvi zate in o Božjem daru odpuščanja. Razmisli, kaj
pomeni živeti za Boga in ne zase.
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