Veliki četrtek 2003
Predragi Slovenci doma in po svetu!
V okviru Izseljenskega društva Slovenija v svetu voščim vsem, da bi bili velikonočni
prazniki pomemben mejnik za duhovnost vseh nas. V teh dneh je bilo veliko novosti na tem
področju. Seznanila bi vas rada z nadškofovim postnim predavanjem na Teološki fakulteti. Izšel je
zbornik "Iz papirja v življenje" z vsemi predavanji za študente in izobražence za uresničevanje
cerkvene sinode na Slovenskem.
Ustavila se bom malo pri velikem četrtku, ki je v liturgiji Cerkve dan, ko se vnaprej
veselimo velikonočne vigilije. Zato pri maši slava, zato bela mašniška oblačila. V ljubljanski
stolnici je krizmeno sv. mašo darovalo več kot dvesto duhovnikov v tesni povezanosti z nadškofom
Francem Rodetom. Pri slovesni daritvi se je zbralo mnogo vernikov, čeprav je pri nas ves veliki
teden delovni in imajo vse šole obvezen pouk.
Evangelij tega dne govori o Jezusovem zadnjem dejanju, kako je umil noge apostolom pri
zadnji večerji in z njim pustil sporočilo ponižnosti. Čeprav je bil Jezus Sin Božji, se tega ni oklepal,
ampak je vzel nase podobo hlapca in smrt na križu. S tem nas je uvedel v temo o predanosti Bogu,
ko se obhajata smrt in vstajenje, da Kristus zaživi v nas. Duhovniki izgovarjajo vsak dan Jezusove
besede »To je moje Telo«, s katerimi se njihov jaz umakne pred Kristusom. Tu je vrhunec Jezusove
ljubezni in ura ponižnosti. Če bi jih resno vzeli, bi nas korenito spremenile. »Osebno mislim,« je
zapisal Janez Pavel II. v svojem življenjepisu, »da je to največje duhovniško dejanje, brez katerega
noben mlad človek ne bi postal duhovnik. Oče, zanje molim, prosim te za tiste, ki so tvoji. Nobeden
izmed njih se ni izgubil. Svet pa jih je zasovražil. Obvaruj jih." V tem je suverena Božja milost.
Nadškof je prosil, naj molimo za duhovnike kot božje služabnike. V njih prepoznamo, da so zarod,
ki ga je Bog blagoslovil. - Sin predstavlja nas, nas uvede v Očetovo skrivnost, ki zahteva naše
umiranje. Če umremo iz ljubezni do Kristusa, obrodimo duhovni sad, ki obstane. Dilema je v tem,
da kdor izgubi življenje, ga bo rešil. To pomeni za nas izgubiti tla pod nogami, iti tja, kamor nas
pelje Bog, treba je premagati malodušnost in človeško modrost. Sicer pa se oklepamo samih sebe in
se zelo bojimo izgubiti sebe. Kdo nam bo dal moč? Le Jezus nas mora doseči, nas mora prevzeti,
nas mora očarati. Zakon ljubezni zmore vse. Brez ljubezni je vsaka odpoved nemogoča. V tem ni
osebne igre. Svetniki so našli najplemenitejši jaz, ki ga je oplemenitila Božja ljubezen... Vendar, kje
so sadovi? Kdo je veroval našemu oznanjevanju? Je naša beseda tako slabotna ali hrup srca tako
močan? Gospod je obljubil, da ostane z nami do konca sveta. Ta Jezusov odgovor so bili kristjani.
Zavedali so se, da so duša sveta, ki drži svet pokonci. Njihov zgled nam je v spodbudo. Kolikor bolj
bomo povezani s Kristusom, toliko bolj bomo kristjani. To je naša vera. Stati in obstati.
Sledila je obnovitev duhovniških obljub, izrečenih v pripravljenosti za službo v Cerkvi, da
bi se vedno povezovali z Jezusom. V osrednjem delu maše so mašniki slovesno molili sozvočno,
kar je vse dalo misliti na začetek mašniškega posvečenja.
Sv. olje, ki se je nekdaj rabilo za krst in birmo pri velikonočni vigiliji, zato ga je bilo treba
posvetiti že na veliki četrtek, ko je bila zadnja maša pred veliko nočjo, so prinesli bogoslovci iz
zakristije med petjem solista in ljudskim odpevom "O Zveličar, sprejmi pesem, ki Ti jo
prepevamo". Kristusova ljubezen je res šla do konca. "Večje ljubezni res nima nihče, kakor je ta, da
kdo da življenje za svoje prijatelje (Jn. 15, 13). S postavitvijo svete evharistije je Jezus pred svojim
odhodom k Očetu poskrbel za to, da bo njegova smrt neprestani vir nadnaravnega življenja za
človeštvo tudi na viden način. Kakor pravi ljudska pesem:
(…) "O Sin, ti ljubi Jezus moj,
Ko je Jezus od Matere odšel
in je veliki, sveti teden začel,
kaj bo na sveti četrtek s teboj?"
je Marija polna bolečin,
"V četrtek v dvorano grem svetló
vprašala Sina s srcem žalostnim:
kot Jagnje za sveto Rešnje teló.
(…) "V petek, Mati moja ljuba, odrešim svet, da ne obupa."
Molim za Vas. Lepo Vas pozdravlja s. Rezka Krajnik.

