
JEZUS JE IZBRISAL ZADOLŽNICO, KI SE JE GLASILA PROTI NAM
Vsak rod je povzetek preteklosti in sedanjosti, zato je njegova prihodnost 

vedno pogojena in velikokrat tudi obremenjujoča. Preteklost namreč ni 
bila vedno sijajna, zato je določeno breme in stigme treba sprejeti kot del 
življenjske zgodbe svojega roda ter s tem živeti. Nihče namreč ne začne iz 
nič in je zato že od rojstva pogojen. Zato se ne smemo čuditi, da so mnogi 
posamezniki tudi zaradi določenega moralnega bremena pobegnili kam 
daleč, da bi se tako skrili in izbrisali preteklost. Kljub temu neka pogojenost 
vedno ostane, ker je podedovana od Adama naprej. Naša nepopolnost in grešnost imata globoke 
korenine, zato je potrebna prenova temeljev našega življenja, da se potem tega znebimo. 

Ko je apostol Pavel o tem razmišljal je prišel do ugotovitve, da smo bili s krstom pokopani 
skupaj s Kristusom in v njem smo tudi obujeni. To svojo izkušnjo je delil s kristjani iz mesta 
Kolose: „Bog nam je odpustil vse grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami 
glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in pribil na križ.“ Jezus je prišel kot naš odrešenik, 
da bi prevzel nase naš dolg in nam tako odprl drugačno prihodnost. Tako se je izpolnila obljuba, 
ki jo je Bog sklenil po prvem grehu, ko sta Adam in Eva morala zapustiti raj. Takrat je kači, 
hudemu duhu zagrozil: „Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim in njenim 
zarodom. On bo strl tvojo glavo, ti pa boš ranila njegovo peto.“

V čem je podedovani Adamov greh? Da je v človeku napuh in hoče biti več kot mu to 
omogoča njegova narava. Nočemo biti ustvarjena bitja, ampak mali bogovi. Zato se je moral 
Jezus ponižati. Ko je sprejel našo človeško naravo, je z njo sprejel tudi našo krhkost in ranljivost. 
On sicer ni naredil nobenega greha, a je bil vendar izpostavljen različnim skušnjavam. Pred 
svojim javnim delovanjem se je za štirideset dni umaknil v puščavo, da bi razmislil o načinu, 
kako bo stopil med ljudi in jim oznanjal veselo novico o odrešenju. Hudi duh ga je takrat skušal 
in mu vsiljeval svojo metodo: bodi vsemogočen, izkaži se s čudeži, pokaži, da imaš oblast! Vse 
to je Jezus pokazal, vendar na tak način, da je od posameznika zahteval, naj s svojo vero pokaže, 
da je v ozadju vseh izrednih znamenj Bog, ne pa človekova krhka narava. Zato je apostol Pavel 
pravilno razumel svoje spreobrnjenje, ko Kološanom piše: »Bog nam je odpustil vse grehe in 
izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam.“ Ko s krstom, ki je maziljenje 
v Svetem Duhu, postanemo člani Cerkve, je Adamova krivda odpravljena. Jezus nam s tem 
dejanjem in drugimi zakramenti, ki jih prejmemo, odpira prihodnost, ki vodi v večno življenje.
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Nedelja 17. nedelja med letom 24. julij
•	Danes je 17. nedelja med letom. Godujeta Krištof, mučenec in Evfrazija, redovnica.
•	Danes je Krištofova nedelja, ko bomo po maši blagoslovili vaša vozila. Miva Slovenija nas vabi, da darove za sreč-

no prevožene kilometre namenimo našim misijonarjev, ki potrebujejo osebna vozila za prevoze ljudi in materiala, 
del sredstev pa je namenjen tudi delovnim strojem, ki jih potrebujejo pri svojem misijonskem delu. Vsota, ki jo 
namenimo za projekt Miva Slovenija je vedno pametno naložena in je hkrati zahvala Bogu, da nas varuje na naših 
vsakodnevnih poteh.

•	Kaj je bilo pri Krištofu tako izrednega, da je postal zavetnik šoferjev? Krištof se je verjetno rodil konec 2. stoletja v 
Kanaanu in od svojih poganskih staršev dobil ime Reprob. Ko je odrasel, je bil podoben velikanu, tako velik in tr-
šat je postal. Reprob je po legendi zapustil svojo domovino, da bi našel najmočnejšega vladarja sveta in mu služil. 
Na potovanju je naletel na puščavnika, ki mu je zapovedal, naj na svojem močnem telesu prenaša ljudi prek bližnje 
reke. Reprob je tako nekega dne majhnemu otroku pomagal prek vode. Ko sta bila sredi reke, je breme postajalo 
vse težje. Reprob se je ustavil, da se ne bi utopil. Ko je izčrpan pribredel na drugo stran, mu je otrok rekel: »Jezus 
Kristus je bil tvoje breme. Nosil si več kot ves svet.« Tako se mu je Kristus dal prepoznati, velikana Roproba je 
potopil v reko in ga krstil za Krištofa – Christoforos, kar v grščini pomeni Kristonosec.

•	V torek godujeta sv. Joahim in Ana, starša Device Marije. Ob 19.00 bo sveta maša na podružnici pri svetem Lo-
vrencu. Vabljeni.

•	Oratorij bo letos od 16. do 20. avgusta. Prosimo vas, da otroke prijavite vsaj en teden prej, da se bodo animatorji 
lažje organizirali.

•	Sveto leto usmiljenja: Pri božjem usmiljenju se mi zatakne. V ospredje stopi občutek moje popolnosti in si niti ne 
dovolim nobenega božjega usmiljenja. Tudi, če mi je Bog že neštetokrat odpustil, sama sebi ne. Tu je verjetno nov 
hakelc? Moj napuh. Na koncu koncev sem jaz bog in njega sploh ne potrebujem. Ena logika proti drugi: po eni 
strani si želim njegove bližine, odpuščanja, sprejetja in usmiljenja po drugi strani, ko pri sveti spovedi to prejmem, 
pa kar ne sprejmem in se še vedno vrtim v lastnih predstavah. O, Bog, daj mi malo zdrave pameti. Tjaša

•	V mesecu avgustu je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

17. nedelja med letom – Krištofova nedelja
za ++ starše Antona in Dorotejo Grašič, br. Toneta in s. Zinko
za + mamo Ano in očeta Jurija Košnika

24. julij

Ponedeljek
1900

Jakob Starejši, apostol; Teja, mučenka
za + Vetrovega Joža, dar sosedov

25. julij

Torek
1900

Joahim in Ana, starši Device Marije
za + Ano in Vinka Perčiča

26. julij

Sreda
1900

Gorazd in Kliment; Natalija, mučenka
za + Vero Bečan, 7. dan po pogrebu

27. julij

Četrtek
1900

Viktor (Zmago) I., papež; Samson (Samo), opat in škof
za + Zdravka Sirca 

28. julij

Petek
1900 

Marta, Lazarjeva sestra; Blaženka, mučenka
za vse ++ Žitkove

29. julij

Sobota
2000

Peter Krizolog, škof in c. uč.; Marija od Jezusa, red. ustan.
za zdravje

30. julij

Nedelja
730 Tenetiše
830

18. nedelja med letom
za + Milko (obl.), Vinka Štefe in Simona Likarja
za + duhovnika Franca Levstka, ob 90. rojstnem dnevu

31. julij

čiščenje in 
krašenje 

Trstenik – Bizjak Jožica
Tenetiše – Fende Barbara

29. julij


