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Kdor ni hvaležen
za majhno stvar,
tudi za veliko ne bo.
(estonski pregovor)
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Mt 25,31–46
TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE
Če hočemo biti pravični učenci Jezusa Kristusa, učlovečene Božje Besede, se mora naša vera
»učlovečiti«: naučiti se moramo prepoznavati obličje Boga v obrazih ljudi okoli sebe. To
pa nam z živimi slikami, vrednimi znamenitih fresk v Sikstinski kapeli, dopoveduje današnji evangeljski odlomek o poteku vesoljne
sodbe. Bogu
pravilno
služimo
samo tedaj,
če
imamo odprto srce, oči
in roke za
ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi ali stiski. »Resnično, povem vam: Karkoli ste
storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)
»Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni
do bližnjega, po telesnih delih usmiljenja?«
se sprašuje p. Albin Šrkinjar v premišljevanju o sodnem dnevu. »Kje je ljubezen do Boga,
kje naše dolžnost do njega? Brez dvoma bo
vse to tudi predmet Božje sodbe, a Jezus se
hoče v svojem opisu omejiti na poglavitno:

na ljubezen. Tudi hoče poudariti, da
brez ljubezni do bližnjega ni ljubezni
do Boga. Povedati hoče, da je ljubezen
prva … Kdor ne ljubi brata, ne ljubi
Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi
v najmanjšem bratu moramo gledati
Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili
neizmerne zaklade, je v osebi našega
brata hvaležen za kos kruha, za čašo
vode, za kratek obisk. To je dejstvo, to je
gola resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini »generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh kaj vemo
o Jezusu, če se še nismo naučili bratske
ljubezni, kakšno od nas zahteva?«
Katekizem Katoliške cerkve pravi:
»Ravnanje z bližnjim bo razodelo
sprejetje ali odklonitev milosti in Božje ljubezni … Z odklonitvijo milosti v
tem življenju se vsakdo že sam sodi,
prejme po svojih delih in se more
celo za večno pogubiti, če zavrača
duha ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno rečemo, da je vsak človek,
ki nam je poslan na pot življenja,
dejansko od Boga ponujena milost,
da mu izkažemo dejavno ljubezen.

Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Ko pride Sin človekov
v svojem veličastvu
in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani
vsi narodi in ločil bo
ene od drugih, kakor pastir
loči ovce od kozlov.
Ovce bo postavil
na svojo desnico,
kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim,
ki bodo na desnici: Pridite,
blagoslovljeni mojega Očeta!
Prejmite v posest kraljestvo,
ki vam je pripravljeno
od začetka sveta!«
(Mt 25,31–34)

Glavni vpliv, s katerim
starši oblikujejo svoje otroke,
ni namerni zgled, temveč njihovo
vsakdanje ravnanje in govorjenje,
pri katerem niti ne mislijo,
da vplivajo z njim
na svojega otroka.
(Anton Trstenjak)
Srce, ki se ob bedi ne zgane,
je zares bedno srce.
(Raoul Follereau)

»Kajti lačen sem bil
in ste mi dali jesti …« (Mt 25,35)
Če se moram peljati z vlakom v Benetke,
mi nič ne koristi vozovnica za Neapelj.
Če moram delati izpit iz matematike,
mi nič ne koristi,
da zelo dobro znam geografijo.
Če ne morem hoditi bos,
nič ne pomaga, da nataknem rokavice.
Jezus je določil pravila, pogoje, da pridemo v kraljestvo njegovega Očeta:
»Lačen sem bil, žejen sem bil, tujec sem bil,
nag sem bil, bolan sem bil, v ječi sem bil ... in ste mi pomagali.«
Vse drugo ne odpre vrat Božjega kraljestva.
»Kaj pa molitve? In maše? In zakramenti? In procesije? In romanja?
In verouk? In večerna srečanja bibličnih skupin? In poletni tabori?
In duhovne vaje? In post? In življenje v samostanu?
In odpoved poroki in lastni družini?
In odkrivanje čudežev in svetniških ljudi?«
Ne pomagajo, da pridemo v Božje kraljestvo.
Molitve, maše, zakramenti torej ne pomagajo?
Pomagajo nam,
da imamo moč in vidimo Jezusa v tistem, ki je lačen, tistem, ki je žejen,
tistem, ki je nag, tistem, ki je bolan,
tistem, ki je tujec, tistem, ki je v ječi, in mu pomagamo.
Gospod Bog,
prosimo te, da bi cenili dobrine,
ki jih prejemamo.
Koliko ljudi
je bilo doslej dobrih do nas
in koliko jih je še sedaj.
Naj nikoli ne pozabimo dobrot,
ki smo jih prejeli,
da jih bomo znali pravilno ceniti
in se zanje zahvaljevati.
Naj nikoli ne pozabimo, da je naša
dolžnost,
da se zahvalimo, ko kaj prejmemo,
in tako pokažemo, da znamo to ceniti.

Poseben dar in zmožnost
tolažiti otroka ima mati.
Ena beseda, en pogled, eno pismo
matere zadostuje,
da se žalosten otrok potolaži.
(Frančišek B. Sedej)

Učenec in učitelj

Učenec je prosil učitelja,
da bi mu dovolil oditi od pouka
nekaj minut pred koncem ure,
ker bo prišel ponj oče,
da ga odpelje na zdravniški pregled.
Učitelj je dečku obljubil, da ga bo pustil.
Ko se je ura bližala koncu,
je učenec pobral svoje zvezke, knjige
in druge šolske potrebščine
ter odhitel proti vratom.
Ko se je bližal izhodu, je zaslišal glas:
»Se opravičujem, a te lahko samo spomnim, da bi bilo lepo izreči hvala?«
Učenec najbrž ni rekel hvala, ker je bil tako vznemirjen, ko je šel k zdravniku.
Podobno se lahko zgodi vsakemu izmed nas. Toda so tudi primeri, ko se nam
stvari zdijo samoumevne in se niti ne zmenimo, da bi rekli hvala. To je lahko
nepremišljeno, površno, iz navade. Včasih pa gre res za pravo nehvaležnost.
Zato si upravičeno zastavimo vprašanje: Ali znamo biti hvaležni za usluge, ki
nam jih naredijo ljudje, ali pa se nam zdijo samoumevne? Morali bi se sramovati, če tolikokrat, ko nam ljudje naredijo uslugo, ne rečemo hvala.
Življenje bi bilo čisto drugačno,
če bi se znali bolj spoštovati.
Vsepovsod.
Še prav posebno
pa je spoštovanje
potrebno v družini,
kjer živimo najtesneje
drug ob drugem.
(Metka Klevišar)
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Ste se danes
že nasmejali?
Buček ima težave pri matematiki.
Košir mu poskuša pomagati: »No,
pomisli, imaš šest jabolk in ti vzamem eno, koliko ti jih ostane?«
Buček skomigne: »Pojma nimam, v
šoli računamo le s hruškami.«
»No, zdaj ko si postal polnoleten,
lahko kot dva moža skupaj prižgeva
eno cigareto,« pravi oče sinu.
»Ne hvala, oče, kaditi sem nehal že
pred štirimi leti.«

