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Mr 6,1–6
NAUK, KI NI OD LJUDI
Znana je trditev nekaterih raziskovalcev starih verstev, da so si narodi ustvarjali
božanstva, kakršna so jim ustrezala. Če ta trditev velja za katero od drugih
verstev, nikakor ne velja za krščanstvo in njegovega ustanovitelja. Resda
izpovedujemo, da je Jezus pravi človek – česar nobena religija ne trdi o svojem
božanstvu – toda Jezus se obenem dviga nad ljudi in presega človeška merila.
Izšel je iz Nazareta in bi po mnenju someščanov moral biti takšen, kakršnega so
hoteli. Ker je bil drugačen, samosvoj in neuklonljiv, so se nad njim spotikali. Celo
v prepad so ga hoteli pahniti. Nad njim so se spotikali tudi voditelji v Jeruzalemu.
Ni bil in ni hotel postati ukrojen po njihovem modelu; imel je svoje poglede, ki se
niso skladali z njihovimi; učil je nauk, ki je bil zanje nesprejemljiv. Posledica:
obsodba, križanje in grob. Rim si je podredil božanstva vseh dežel, ki jih je
osvojil. Da bi se jim prikupil, jim je zgradil mogočen tempelj – panteon. Jezus se
ni dal podkupiti in se Rimu ni uklonil. Rajši je dopustil, da so njegove pripadnike
metali v ječe, kovali na galeje, pošiljali v izgnanstvo, obsojali na vsakovrstno
umiranje. Vse pa se je končalo tako, da se je Rim uklonil Jezusu. Jezusa so si
hoteli podrediti stanovi v srednjem veku. Nobenemu se ni uklonil, vsem je bil s
svojim naukom neprestani opomin. Vladarjem: kdor je največji, naj bo vsem
strežnik; fevdalcem: gorje vsem, ki delate krivico; meščanom: ne zbirajte si
zakladov, ki jih razjedajo molji; vojščakom: spravi meč na njegovo mesto;
cerkvenim knezom: ne pomaga govoriti Gospod, Gospod, če je srce daleč od
mene … Danes je Jezus spotika tistim, ki menijo, da ima človek neomejeno
svobodo in da sme vse, kar more. Ker jim Jezus to svobodo oporeka, se gredo
ateiste. Naj. A naj tudi vedo, da se on ne da krojiti nikogaršnji samovolji. On
namreč ni od ljudi!
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»Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in
Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so
se nad njim. Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez časti,
razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji
hiši.« In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela,
samo na nekaj bolnikov je položil roke in jih ozdravil. In čudil
se je njihovi neveri. (Mr 6,3–6)

OBVESTILA IN SPODBUDE
V primeru pogreba se obrnite na g. župnika Dominika Bizjaka v Vojščico na
telefon: 031 882 313
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DUHOVNA MISEL
Jezus je živel iz vere, delal mogočna dela med tistimi, ki so
verovali, polagal roke in ozdravljal. Dosledno je izpolnjeval
Božje zapovedi. Ni spadal med take, ki govorijo nekaj, delajo
pa nekaj drugega. Vendar … Obstaja neki »toda«. Njegovo
izpolnjevanje zapovedi ni bilo zastarelo, enolično, ritualistično,
pozunanjeno, kakršno je bilo izpolnjevanje uradnih »varuhov
postave«: duhovnikov, pismoukov in farizejev. Ti ravno zato
nikakor niso sprejeli medse, niso soglašali z njegovim
obnašanjem, celo obtoževali so ga, da je vse kaj drugega kot
zvest izpolnjevalec zapovedi ter da dela in govori bogokletno.
Tudi ljudstvo okrog njega je opazilo, da uči nov nauk z
oblastjo (prim. Mr 1,27). Od kod je izviral ta občutek novosti?
Iz dejstva, da je Jezus z besedami, zlasti pa z dejanji,
predstavljal zapovedi, ne kot obremenitev, kletko, težko
breme, temveč kot dar ljubezni Očeta, ki želi otrokom dobro in
jim zato kaže pot, da bi to dosegli.Ta pot vsekakor temelji na
veri, na priznanju, da je Jezus tisti, ki zasluži posebno mesto v
našem življenju. Le tako bo mogel po svoji ljubezni tudi nas
spreminjati za ljubezen. Mi, njegovo ljudstvo, ga moramo
priznati kot tistega, ki nas lahko ozdravlja, v nas ohranja vero
in nam pomaga izpolnjevati zapovedi, da bi nekoč lahko
prispeli v Očetovo kraljestvo. Morda je njegova pot in ideja
drugačna od naše, zato nas vzpodbuja, da bi ga mi, ki smo
njegovi bratje in sestre, priznali, mu dali možnost, da tudi med
nami in za nas izpolnjuje Očetovo voljo – in če je potrebno,
tudi ozdravlja najtežjih bolezni in dela čudeže!
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ZA ŽUPLJANE

Današnji evangelij nam govori o tem, kako nezaupljivi so bili
do Jezusa njegovi rojaki, ko je prišel z učenci v svoj kraj. Čudili
so se, od kod Jezusu takšna modrost. Spotikali so se nad
njegovimi čudeži. Tudi sami smo pogosto nezaupljivi,
dvomimo v Božjo navzočnost in v dobroto ljudi okoli sebe. Te
svoje dvome moramo zaupati nebeškemu Očetu. Naša
iskrena molitev je priložnost, da ga prosimo, naj poglobi našo
vero in nas obvaruje dvomov v dobroto ljudi ter ga prosimo za
njegovo navzočnost med nami.

