ZNAJDI SE

Večkrat slišimo, da je v sodobnem času vrednota delavnosti povsem potisnjena na rob. Nadomestila
jo je vrednota “znajdi se”. Na prvo uho se sliši sebično in priročno za zgražanje. Morda res, ko nekdo
najde luknjo v zakonu, prelisiči davkarijo, “hvati krivine”. Znašel se je pač, bo kdo rekel. V srcu pa
vemo, da ni prav tako, da se kot družba na ta način “razsolidariziramo”. Po drugi strani smo vsi veseli
ljudi - še posebej na delovnih mestih – ki se znajdejo, so ustvarjalni in proaktivni.
Včeraj sem govoril s prijateljem, ki je ostal ujet v Rimu, kjer –
tako kot po vsej Italiji - živijo v strogi karanteni. Če hočeš iz
hiše, moraš vedno izpolniti obrazec s podatki, kam točno greš
in kdaj si se odpravil, možni cilji pa so v glavnem le lekarna,
trgovina in pasji sprehod. No in pri slednjem so se ljudje
znašli. Sosedje si izposojajo kosmatince, da gredo lahko ven
na zrak, tako da ubogi psički pri četrtem dnevnem sprehodu
ne vedo več, od kod naj črpajo “tekočino” za markiranje
svojega teritorija. Ljudje so se pač znašli. In znašli so se sredi
kriznih okoliščin, morda sredi dolg-časa. Tako kot so se ljudje
znašli v vojnih situacijah, tako kot otroci pogosto postanejo
ustvarjalni, ravno ko jim je dolgčas. Specialni pedagog g.
Marko Juhant celo priporoča: otrokom mora biti dolgčas.
V Svetem pismu imamo ogromno primerov svetopisemskih junakov, ki so se tako ali drugače znašli.
Pomislimo na Jakobovo zvijačo, s katero si je pomagal, da je Ezavu speljal prvorojenstvo; ali pa na
Davida in na njegovo nekonvencionalno bojevanje proti filistejskemu hrustu Goljatu; pa na Judito, ki
je preslepila Holoferna s svojo lepoto, da mu je lahko potem neustrašeno prerezala vrat. Edino pri
Jezusu se na prvi pogled zdi, da se ni prav dobro znašel. Pusti, da ga izdajo, primejo, na sojenju
molči, se pusti zasramovati, sprejme “usodo” … A to samo na prvi pogled. V resnici ve, da se mora vse
to zgoditi. Bog se je tako znašel v svoji ustvarjalni ljubezni do človeka. Za odrešenje vseh je naredil
načrt velike zvijače: “skril se je” v človeško naravo kakor v nekakšnega trojanskega konja, da bi ga
sprejelo zlo sveta in zadnja sovražnica - smrt. In ko ga zajame in pogoltne, takrat se razkrije njegova
Božja moč. Vstane od mrtvih. Bog se znajde.
V teh dneh smo morda sami soočeni s številnimi izzivi. Otroci so doma, tu so skrbi za zdravje
sorodnikov, za službo in plače, umanjkanje številnih običajnih dejavnosti, ali pa preobremenjenost na
kritičnih delovnih mestih. Čudna kombinacija dolg-časa in kriznega upravljanja. Morda lahko
pogledamo na to tudi kot na odskočno desko ustvarjalne ljubezni, kakor jo ima dobri Gospod do nas.
Gospod Jezus, bodi ti vir mojega navdiha v teh časih preizkušnje, da se bom znašel v iskanju dobrega,
v iznajdljivi ljubezni do družinskih članov in tistih, ki me potrebujejo, v boju zoper slabo voljo. Amen.
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