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Rešitev izgubljenih
Evangelij po Luku 19,1–10
1
Jezus je prišel v Jeriho in šel skozi mesto. 2 Tam je bil mož, Zahej po imenu.
Bil je višji cestninar in bogat človek. 3 Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel
zaradi množice, ker je bil majhne postave. 4 Stekel je naprej in splezal na divjo
smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. 5 Ko je Jezus prišel na tisti
kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč
ostati v tvoji hiši.« 6 In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. 7 Ko so to videli,
so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« 8 Zahej pa je vstal
in rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če
sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.« 9 Jezus pa mu je rekel: »Danes je
v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. 10 Sin človekov je namreč
prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«

In pripomba, da je »tudi on Abrahamov sin«, je morda namenjena ostalim, ki naj
sprejmejo judovskega rojaka nazaj v svojo skupnost.

MEDITATIO:
Jezus je videl Zaheja kot nekoga, ki je izgubljen in se mora najti. Kako ti vidiš
sebe? Te je Jezus kdaj našel? Kako lahko to vpliva na naš odnos do drugih?
Zahej je spoznal, da se mora srečati z Jezusom. Kaj nam njegova dejanja povejo
o njegovem spokorjenju? Česa se lahko iz tega naučimo glede našega stalnega
odnosa z Jezusom?
Pomisli na evangeljski odlomek prejšnje nedelje o farizeju in cestninarju. Kako
lahko ohranimo ponižno držo ob dejstvu, da nam je odpuščeno?
Jezus si prizadeva, da bi obnovil odnos med ljudmi in Bogom. Kako lahko to
delamo tudi mi?

Ostala berila: Knjiga modrosti 11,22–12,2; Psalm 145,1–2.8–11.13–14;
Drugo pismo Tesaloničanom 1,11–2,2.

ORATIO:
LECTIO:
Če bi vprašali prebivalce Jerihe, koga bo Jezus najverjetneje počastil z obiskom
na domu, bi bil Zahej gotovo nekje na dnu seznama. Kot glavni cestninar je bil
vsekakor dobro znan, a hkrati preziran kot eden najhujših grešnikov, ki je kradel
svojim rojakom in pomagal poganski okupacijski sili, Rimljanom.
Edino Luka zabeleži to srečanje. Jezusovo usmiljenje do tistih, ki so jih vsi
gledali zviška zaradi njihovega očitno grešnega življenja, je pogosta tema Lukovega
evangelija. Ta odlomek pokaže, da je Jezusov namen obnova. Takrat in danes Jezus
ponuja grešnikom možnost, da obnovijo svoj odnos z Bogom.
Zahej je bil odločen. Ni hotel, da bi ga okoliščine ovirale, zato je splezal na drevo,
da bi lahko videl Jezusa. Ko se je Jezus ozrl k njemu, je skozi grešno zunanjost videl
v njegovo srce. Tu je bil nekdo, ki je izgubljen in ki potrebuje priložnost, da bi se
našel. Zato se Jezus povabi k Zaheju domov.
Zahej je vzradoščen, ljudje okrog njega pa polni obsojanja. Učinek srečanja z
Jezusom je dramatičen in Zaheju spremeni življenje. Ve, da se mora spremeniti,
zato, ne da bi mu kdo kaj rekel, naznani, da bo polovico svojega premoženja dal
revnim. Še več: vsakomur, ki ga je ogoljufal, obljubi, da mu bo povrnil štirikratno.
Jezus vidi v teh dejanjih iskreno spokorjenje in Zahejev odnos z Bogom se obnovi.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Zahvali se Bogu za milost in usmiljenje, ki ti ju je izkazal z odpuščanjem
tvojih grehov. Prosi Boga, naj ti pomaga, da ne bi obsojal drugih. Prosi ga, naj
ti da usmiljeno srce za tiste, ki so izgubljeni in se morajo najti. Moli za ljudi, ki
jih poznaš in veš, da potrebujejo srečanje z Jezusom. Prosi tudi, da bi bil pri tem
pripravljen odigrati svojo vlogo in jim pokazati Jezusovo ljubezen.

CONTEMPLATIO:
Premišljuj o naslednjih besedah iz Drugega pisma Tesaloničanom 1,11:
»V ta namen tudi zmeraj prosimo za vas, da bi vas naš Bog spoznal za vredne
poklica in z močjo izpolnil vso dobro namero in delo vere.«
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