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Pozabiti nase
Evangelij po Luku 9,18–24
18
Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: »Kaj
pravijo množice, kdo sem?« 19 Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi
pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« 20 Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec.«
21
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu pripovedovali. 22 Rekel je: »Sin človekov
mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo
zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.« 23 Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo iti
za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. 24 Kdor
namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi
mene, ga bo rešil.«
Ostala berila: Zaharija 12,10–11; 13,1; Psalm 63,2–6.8–9;
Pismo Galačanom 3,26–29.

LECTIO:
V tem odlomku dá Jezus svojim učencem vedeti, da je resnično Mesija. Vendar
ni še čas, da bi se javno razkril. Začne jim razlagati, da je povsem drugačen
Mesija, kot so pričakovali. Dejansko ga bodo zavrnili prav ljudje, ki so ga najtežje
pričakovali – verski voditelji. Še več, usmrtili ga bodo. Toda čez tri dni bo obujen
v življenje.
Jezus nato govori, kakšna je cena tega, da si njegov učenec: »Če hoče kdo iti
za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj«
(vrstica 23). Jezus sooči učence s težko resnico. Biti kristjan pomeni vsakodnevno
odločitev, da bomo rajši kakor svoje načrte poslušali Boga, tudi ko to pomeni
težave in trpljenje. Kdor koli torej želi biti Jezusov učenec, mora biti pripravljen
žrtvovati svoje življenje za vero.
Verjetno so se učenci tega kar prestrašili. A Jezus svoj prvi izrek pojasni z
drugim: »Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi
svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil« (vrstica 24). Edini način, da rešimo svoje
življenje, je torej hoja za Jezusom; odrekanje in trpljenje sta del tega procesa.
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Kako se je moralo učencem zavrteti v glavi zaradi teh besed! Jezus je sicer res
Mesija, namesto da bi Jude rešil pred rimskimi zatiralci, pa bo usmrčen. Kako
šokantna ideja.
Verjetno so se učenci spraševali, v kaj so se zapletli. Večina spisov Stare zaveze
jih je učila, da Bog blagoslavlja pravičnega; trpijo tisti, ki mu niso poslušni. Kam jih
bo pripeljalo, če bodo sledili Jezusu?
Slediti Jezusu vključuje to, da postavimo njegovo voljo in njegovo kraljestvo na
prvo mesto, pa naj ima to še táko ceno ali posledice za nas osebno.

MEDITATIO:
Ljudje imajo zelo različne predstave o Jezusu, tako danes kakor v preteklosti.
Kakšno je tvoje mnenje – kdo misliš, da je Jezus?
Pomisli, kako Jezus poveže predstavo o trpečem Mesiju s predstavo o trpečem
učencu. Kako se na trpljenje v svojem življenju odzivaš ti?
Kaj zate v praksi pomeni izgubiti svoje življenje in vsak dan vzeti svoj križ? Na
katerih življenjskih področjih ti je najtežje delati to, kar hoče Bog, namesto tega,
kar bi želel sam?

ORATIO:
Večkrat preberi današnji psalm. Ali te vrstice izražajo tudi tvoja občutja?
Uporabi jih za iskren pogovor z Bogom. Kaj se te posebej dotakne? Morda Bog
želi, da to prineseš predenj v molitvi.

CONTEMPLATIO:
Vse dni tega tedna premišljuj o križanju. Razmišljaj, kaj simbolizira križ in
kaj pomeni za tvoje vsakdanje življenje. Kaj se spremeni zaradi Jezusove smrti in
vstajenja?
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