Postajati Eno z Njim
Keren Johnson
Jakob in Janez sta mu rekla: “Daj nama, da bova
sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden
na tvoji levici.” Jezus jima je odvrnil: “ Ne vesta,
kaj prosita.”
Učim na šoli za odrasle v mestu Ottawa, Ontario.
Ta četrtek je naša matura. Nekateri maturantje
bodo prejeli plakete za posebne dosežke, večina
pa jih ne bo prejela. Članom komisije, ki izbira
kandidate za nagrade, je težko med prizadevnimi
izbrati najboljše. Vsi si zelo želijo prejeti priznanje,
da so dobro opravili svoje delo. Hrepenenje po
tem, da bi bili prvi, želja po odličnosti se zdi
vgravirana v naš genski zapis.
Današnja Božja beseda pa odličnost predstavi
drugače in nas spodbuja, da vidimo sebe in svet v
popolnoma drugi luči. Prvo in drugo berilo nam
pokažeta, kako naj bi živeli, pravi izziv pa nam
predstavlja nanašnji evangelij.
Zahtevna nedelja je. Izaija, ki mu pravijo tudi
prerok tolažbe, danes ne tolaži. Nasprotno so
njegove besede trpečega sužnja zelo žive in
direktne. Muka je očitna. Trpeči služabnik (za nas,
kristjane, Kristus) trpi zaradi naših nepopolnosti in
bolezni. V drugem berilu sveti Pavel potrdi to
sliko, ko zatrjuje, da je bil Jezus tako preizkušan,
kot bomo preizkušani mi.
V evangeliju Jakob in Janez pokažeta, kako
običajno gledamo na svet. Hočeta priznanje in
odličnost, zato neustrašno prosita, da bi sedela
ob Jezusu v njegovi slavi. Drugi apostoli, ki so prav
tako zelo človeški, so jezni nanju, da to
sprašujeta. Kako si drzneta prositi slavo?! Kaj pa
oni? Jezus pokliče dvanajstere k sebi in pove te
izzivajoče besede: Kdor hoče postati velik med
vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi
med vami, naj bo vsem služabnik.”
Jakob in Janez prosita, da bi sedela poleg Jezusa.
Jezus nas ne sprašuje, če bi sedeli poleg njega,

ampak naj postanemo eno z njim. Če izberemo,
da bomo skozi to življenje hodili za Jezusom,
bomo hodili skozi trpljenje in zmagali. Izaija nam
pravi, da bomo po tesnobi izkusili svetlobo. Ni vse
izgubljeno. Trpljenje je na koncu odrešujoče.
Vse to je lepo in prav, ampak kako postati Jezus
izgleda drugače kot sedeti poleg njega? Lahko si
pogledamo številne svete zgodbe, a raje vas
pozivam, da se ozrete za svetniki, ki so okrog vas,
oziroma še bolje, ki so v vas samih.
Preko medija Youtube sem spoznala svetnico
Gianno Jessen. Rojena je bila leta 1977 –
živorojena, čeprav jo je njena mama hotela
splaviti. Preživela je, čeprav ni imela možnosti.
Kljub bolezni, zaradi katere šepa skozi življenje, se
bori kot pro-life aktivistka (gibanje Za življenje) in
pevka. Čeprav trpi, trpljenje uporablja za češčenje
Boga. Sama sebe imenuje Božje dekle. Sreča kar
žari iz nje, globoko v sebi se zaveda, da Bog lahko
najbednejšo stvar naredi lepo.
Postajati kot Bog pomeni živeti kot Gianna. Kako
trpiš? Si rekel da svojemu trpljenju, ali se
pritožuješ čezenj in ga kritiziraš? Ko enkrat rečeš
da, lahko Bog naredi iz tebe čudovito stvaritev.
Od tod lahko služiš drugim tako, kot nikoli ne bi
mogel, če bi sedel poleg Jezusa.
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