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Kdor seje mir,
žanje srečo.
(ruski pregovor)

26. nedelja med letom
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27. september 2020

BOG NE MARA OBLJUB, HOČE DEJANJA
Mt 21,28–32
Če imamo »ušesa za poslušanje«, smo razumeli, da je prilika o »neenakih sinovih«
namenjena tudi nam. Iskreno priznajmo,
da smo nemalokrat podobni prvemu sinu iz
evangelija. To je bil »priden fantek«: očetu
brez pomisleka obljubi, da bo storil, kakor mu
je rekel, dejansko pa ravna drugače. »Kar je pri
pobožnosti lahko in nas dviga
v očeh ljudi, to
delamo,« piše p.
Albin Škrinjar.
To je tisti naš
»Da, Gospod.«
Težko pa se pripravimo k delu, kjer se mora
človek potiti. Bog ne prenese takega igranja,
saj vidi v srce. Ljubši mu je drugi sin, ki očetu
v obraz pove, da njegovega naročila ne bo izpolnil, v srcu pa je veliko boljši, kot se dela na
zunaj, očeta ima vendarle rad in bo z dejanji
popravil, kar je zagrešil z nepremišljeno besedo. Bog, on je ta oče iz prilike, ne mara naših
lepih besed in sladkih obljub, hoče naša dejanja, naše življenje. Ob ravnanju drugega sina
nam p. Albin Škrinjar ponuja dragocen nauk:
»Nikar ne zaničujmo grešnikov. Ko se kesajo,

Prilika o dveh sinovih

je njihovo ponižno kesanje Bogu ljubše
kot naša vase zaverovana svetost!«
In take namišljene svetosti je med tako
imenovanimi »dobrimi kristjani« zelo
veliko! Farizejska »žlahta« še ni izumrla in tudi po naših žilah se pretaka
farizejska kri. Apostol Pavel nam v
današnjem drugem berilu, vzetem iz
Pisma Rimljanom, ponuja učinkovit
»protistrup« zoper bolezen farizejstva: »Imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.« Pa ne samo
navidezno, ampak iskreno. Iščimo
v soljudeh, kar je dobrega, pa ne
bomo tako samozadovoljni. Apostol nam postavlja pred oči tistega, ki
ga smemo in moramo posnemati:
»Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v
Kristusu Jezusu.« Jezus nas je s svojim
zgledom naučil, kakšna naj bo naša
življenjska drža, naša življenjska pot.

»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva
sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin,
pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je
odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se
je premislil in šel. Stopil je k drugemu
in rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem,
gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh
dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in
vlačuge pojdejo pred vami v Božje
kraljestvo. Janez je namreč prišel k
vam na poti pravičnosti in mu niste
verjeli, cestninarji in vlačuge pa so
mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi
potlej niste skesali, da bi mu verjeli.«

Jezus jim je dejal:
»Resnično, povem vam:
Cestninarji in nečistnice
pojdejo pred vami
v Božje kraljestvo.
Janez je namreč prišel k vam
po poti pravičnosti
in mu niste verjeli,
cestninarji in nečistnice
pa so mu verjeli.
Vi ste to videli in se tudi
pôtlej niste skesali,
da bi mu verjeli.«
(prim. Mt 21,31–32)

Cestninarji in nečistnice pojdejo
pred vami v Božje kraljestvo.
(prim. Mt 21,31)
Jezus, ta zgodba o prostitutkah
(nečistnicah) in oderuhih, ki bodo šli
v Božje kraljestvo pred nami, poštenimi ljudmi, me sploh ne prepriča.
Nekaj mi povej: so bile prostitutke v tvojem času tako nesramne
kakor tiste, ki množično postajajo na priključkih mestnih
obvoznic in zaradi katerih
je postalo življenje v predmestnih četrtih nemogoče?
In oderuški cestninarji v tvojem času so bili takšni kakor današnji oderuhi? Kakor
razpečevalci drog, mafijci,
ugrabitelji, podkupljenci, ki
onesnažujejo politiko in javno upravo?
Ali imajo taki ljudje res prednost pred
tistimi, ki se zadovoljijo z življenjem
brez posebnega naprezanja za dobro,
toda tudi brez težkih padcev v zlo?
»Dobro prisluhni temu, kar pravim,«
mi odgovoriš. »Prostitutke in oderuhi
pojdejo pred vami ne zaradi tega,
kar so, temveč če so in ko so pripravljeni spremeniti svoje življenje.
Kdor se valja po blatu, je dovzeten
za privlačnost dobrega. In ni greha, ki ga ne bi mogel biti odrešen.
Pa poskusi govoriti o spreobrnjenju
ljudem, ki se imajo za poštene. Kar poskusi govoriti o spreobrnjenju tistim, ki
enoličnemu in brezbarvnemu življenju primešajo nedeljsko mašo, kakšno
molitvico in nekaj malega miloščine.«

Veliki Bog, svojo vsemogočnost
razodevaš predvsem z
usmiljenjem in prizanašanjem.
Nenehno nas obsipaj
s svojo milostjo,
da si bomo prizadevali
za obljubljene dobrine
in dosegli nebeško veselje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Če hočeš prav moliti,
najprej okrasi svojo hišo
s prijazno skromnostjo
in prisrčno ponižnostjo,
ožarja naj jo luč pravičnosti.
(sv. Janez Zlatousti)
Če hoče človek doseči srečo,
mora vanjo vračunati tudi trpljenje.
(Anton Trstenjak)
V mladosti je človek ljubezni poln,
v starosti pa je ljubezni potreben.
(Jeremias Gotthelf)

OZNANILA
VABILO
Rojstni dan in piknik
ob 80. rojstnem dnevu
g. Štefke Turk.
Hrano in pijačo ČASTI
gospa Štefka.
- nedelja, 11. oktobra 2020
- po sveti maši
PROSIMO ZA PRIJAVO.

Učitelj je želel pri učencih
preizkusiti sposobnost opazovanja.
Naročil jim je, naj napišejo odgovor na vprašanje:
»Kaj bi si mislil, če bi prišel v sobo
ter bi v njej našel pajčevine, ki visijo s sten in stropa?«
Vsak učenec je napisal drugačen odgovor,
čeprav so skoraj vsi mislili podobno:
- »Čistilka sobe že dlje časa ni čistila.«
- »Lastnik ne skrbi za čistočo.«
- »Stanovalci so leni in umazani.«
- »Sobe že dolgo nihče ni rabil.«
Samo eden od učencev je napisal: »Očitno je bil v sobi pajek.«
Zgodba pove, kako je učitelj na isto vprašanje dobil različne odgovore.
Večina je opazila posledice in samo eden vzroke. Podobno lahko gledamo na različne načine življenjske težave, probleme... Odvisno je od usmerjenosti človekovega mišljenja. Na svetu je preveč pesimizma, poskusimo rajši z optimizmom. Predvsem pa se trudimo za pravilen pristop
ter za to, da ne bi tako stvari razlagali tako, da bi škodovali drugim.
Ko govoriš,
morajo biti tvoje besede
boljše od molka.
– Arabski pregovor

Dva kuharja lahko
uporabita enake sestavine.
Iz njih bo eden pripravil
neužitno »čorbo«,
drugi pa izredno okusno jed.

Ste se danes
že nasmejali?
Slovenski
pastoralni center / SPC

Einsiedlergasse 9-11, 1050 Wien
Telefon: 0664 122 86 11 (Matija)
Skype: tratnjek.matija
elektronska pošta: info@spc-dunaj.net
internetna stran: www.spc-dunaj.net
Odgovarja: Matija Tratnjek

Gospa slepemu beraču na ulici: »Dobri mož, tukaj imate dvajset evrov.«
»Oprostite, to je bankovec za deset
evrov!« »Glej no glej, ali vidite?«
»Oprostite, jaz sem le namestnik berača. Pravi slepec je šel v kino!«
»Draga, kaj je danes za kosilo?«
»Nič ni.« »Že včeraj je bilo „nič“«
»Skuhala sem za dva dneva.«

