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ob 7h za farane
ob 8.30 na Pernovem za +Alojza Jazbec, obl.
ob 10h za +Justino in Jožeta Veber, obl.

*************************************************************
MISLI OB EVANGELIJU 6. NEDELJE MED LETOM

Mr 1,40–45

JEZUS HOČE OZDRAVITI TUDI NAS
Današnji evangelij nam govori o ozdravljenju gobavca. To je zapisano v več korakih. Jezus občuti
sočutje do bolnika (zasmilil se mu je). Jezus bolnika ne obravnava »od zunaj«. Dovoli mu, da vstopi
vanj. Čuti z njim. Čuti tudi z menoj. Dovoli, da ga ranim. V njegovi rani lahko ozdravi tudi moja. Potem
Jezus stegne roko. Premosti prepad, ki obstaja med njim in gobavcem. Kdor zavrača samega sebe,
pogosto ne more sprejeti poskusov drugih, da bi mu podali roko. Zato se Jezus ne dotakne takoj roke
gobavca, marveč mu ponudi svojo roko. Ustvari most, po katerem lahko bolnik počasi pride k njemu.
Tukaj je tolažilno vedeti, da Jezus sam steguje roko k nam in si prizadeva za nas, da bi tvegali korak iz
samoizolacije.
Potem se Jezus dotakne gobavca. Dotakniti se gobavca ni prav prijetno. S tem si umažemo svoj lastne
roke. Jezus pred dotikom nima strahov. Dotakne se tudi mene. Dotakne se me prav tam, kjer sem
umazan in grd, kjer je vse v meni razorano in polno gob. Dotakne se me prav na mestih, ki jih hočem
skriti pred samim seboj, pred drugimi in pred Bogom, ker so mi neprijetna, ker jih sam ne morem
gledati. V molitvi dovolim, da se Jezusova rešilna roka dotakne vsega v meni, da postane čisto. Z roko
na moji rami mi Jezus reče: »Hočem – bodi očiščen!« S to besedo Jezus vame izlije vso moč svoje
ljubezni. To ni le neka beseda mimogrede, marveč beseda s polno močjo, beseda, v kateri je vsa moč
njegovega celotnega srca. V tej besedi Jezus vame vliva ljubezen in brezpogojno pritrjevanje, svojo
brezpogojno voljo, naj bom, naj živim, naj bom čist in zdrav, naj bom tako dober in čist, kakršnega me je
ustvaril Bog.
Po: A. Grünu

V teh dneh pred valentinovim se povsod na veliko govori o ljubezni … Pa je res izpostavljena
prava plat ljubezni? Naj nam o njej na svojevrsten način spregovori p. Anselm Grün:
LJUBEZEN … Razvrednotenje besede.
Ljubezen je v vseh jezikih beseda, ki je najpogosteje zlorabljena in
popačena, ki najpogosteje služi za prikrivanje sumljivih vsebin.
Najlepša in najplemenitejša beseda je izgubila pravi pomen. Postala je
polnilo za vse in vsakega.
Krščanska ljubezen je ustvarjalna ljubezen.
Ljudi vodi v življenje do pravega razcveta človečnosti. Če koga ljubiš z Božjo ljubeznijo, je to zanj
pravi blagoslov. Tvoja ljubezen ga poživlja, lahko raste in se razcveta kot roža, ki se polno razcveti v
sončni svetlobi.
Takšna ljubezen ni samo navadno čustvo ali romantične želje. Je mnogo več. Je pravzaprav vse.
V ekonomiji ljubezni smo poklicani, da damo več, kot imamo. Dati moramo sebe. To je največje
tveganje človeškega srca. Ta ljubezen človeka osvobaja, osvobodi ga navezanosti na denar in
bogastvo in zaprtosti v samega sebe.
Krščanska ljubezen – to je posebej zahtevna naloga. Zavzema se za stvari, ki danes niso preveč v
modi. Pa vendar je to prava – brezpogojna ljubezen.

