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KOLIKO BO
ZVELIČANIH?

Sodeč po nekaterih
trditvah naj bi jih bilo
bolj malo. V
današnjem evangeliju
govori Jezus, da
vodijo v nebesa ozka
vrata. Drugje
pripoveduje o strmi
poti, ki vodi v
nebeško kraljestvo.
Tudi stavek, da je
mnogo poklicanih in malo izvoljenih, je v prid mnenju, da bo zveličanih malo. Konec
današnjega evangelijskega odlomka pa nasprotno prikazuje množice, ki se z vzhoda in
zahoda, s severa in juga zgrinjajo k mizi nebeškega kraljestva. Iz Jezusove prispodobe
o pastirju, ki se mu je od sto ovac ena sam a izgubila, pa je še to poiskal in vrnil med
čredo, smemo sklepati, da ne bo nihče pogubljen. Apostol Janez je v skrivnem
razodetju videl veliko množico, ki je ni mogel nihče prešteti, iz vseh narodov, rodov in
ljudstev in jezikov, kako je stala pred Jagnjetovim prestolom s palmami zmage v
rokah.
Vidimo torej, da s samim navajanjem svetopisemskih stavkov ne pridemo do
zadovoljivega odgovora na vprašanje, kolik bo zveličanih. In vendar je odgovor. Kratek
in jasen. Jezus ga daje v današnjem evangeliju, ko pove, kdo ne bo in kdo bo zveličan.
Kdor je delal krivico, ne bo zveličan, pa čeprav je po kakšnem srečnem naključju sedel
z Jezusom pri mizi, z njim jedel in pil in ga poslušal. Tako zveličanje bi bilo preveč
poceni. Kakšen Bog bi pa bil, ki bi delil nebesa po srečnem naključju.
Kdo pa bo zveličan? »Prizadevajte si, da vstopite!« se glasi Jezusova spodbuda. Za
zveličanje si je torej treba prizadevati. Kaj prizadevati? Med mnogimi zložnimi cestami
najti tisto strmo, ki vodi k Bogu, in med mnogimi širokimi vrati poiskati tista ta ozka, ki
se odpirajo v nebesa. Kdor bo do teh vrat prispel, si bo moral prizadevati, da bo brez
vse odvečne krame, ker bi ga ta ovirala pri ozkem prehodu. Ozka vrata so navadno
tudi nizka, zato si bo moral prizadevati, da ne bo imel na sebi prav nič narejene in
umišljene visokosti. Zveličanih bo torej toliko, kolikor bo takih, ki si bodo za to
prizadevali.

Štev.:35/LETO VII.

25. AVGUST (veliki srpan) 2019

Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je
dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo
želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste
ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam bo
odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹« (Lk 13,23–26)
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DUHOVNA MISEL
“Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo
vstopiti, pa ne bodo mogli.” (Lk 13,24)
Ti si pa res čuden, Jezus!
Vsi delajo reklamo za široka vrata. Vrata popustov in razprodaj, po načelu »plačaš dva,
dobiš tri«, ničvrednih reklamnih daril, darilnih bonov, nagradnih kartic, s katerimi
lahko postaneš milijonar, diet, ki ti pomagajo shujšati, ne da bi ti bilo treba manj jesti,
tečajev, ki te naučijo tujega jezika v nekaj dneh, iger »podrgni in zadeni«.
Sreče, ki jo najdeš že lepo izdelano.
Ti pa nas spodbujaš, naj vstopimo skozi ozka vrata. Vrata podarjanja sebe drugim,
bratstva z vsemi,
nenavezanosti na
stvari in ljudi, boja za
mir in pravičnost,
zvestobe, prenašanja
težav in trpljenja,
dialoga in
odpuščanja. Sreče, ki
jo gradimo dan za
dnem.
Si pa res čuden,
Jezus!
Ne bojiš se, da bi
ostal sam, ne
spreminjaš mišljenja
zaradi priljubljenosti,
poslovne ali politične
koristi.
Ti vztrajaš: »Vstopite
skozi ozka vrata.
Izognite se zastoju, ki
ga bodo povzročili
tisti, ki bodo hoteli
vstopiti skoznje, ko se
bodo zavedeli, da so
jih široka vrata vodila
v nič. Takrat bo
namreč prepozno.«

RAZPORED SV. MAŠ

26.08.2019
PONEDELJEK

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Zefirin, papež

27.08.2019
TOREK

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Monika, mati sv. Avguština

28.08.2019
SREDA

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Avguštin, škof in c. učitelj

29.08.2019
ČETRTEK

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Mučeništvo Janeza Krstnika

30.08.2019
PETEK
Feliks, mučenec

KAPELA

31.08.2019
SOBOTA

Z A B O Ž J E VA R S T V O V N O V E M
ŠOLSKEM LETU, Tomaj 120

PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

Rajmund Nonat, redovnik

01.09.2019
22. NEDELJA MED LETOM

19.00

KAZLJE

8.30 ✞✞ VEČKO in KRIŽMAN, Kazlje 4h

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Evangelist Luka nas hoče opogumiti, da bi
skozi vse stiske, ki nas zadevajo na naši poti,
hodili zaupno in pogumno. Kajti tudi nas
pričakuje Božje veličastvo. Tudi mi bomo vzeti
v Božje kraljestvo, v nebesa. Jezusova smrt in
vstajenje nam hočeta odvzeti strah pred
ogroženostmi, pred našimi življenjskimi
krizami, pred neuspehom in uničenjem naših
življenjskih načrtov. Vse to so le stiske, skozi
katere korakamo v skupnost z Jezusom v
Božje veličastvo.

SREČANJE KDK V PLiskovici, 7/9/2019 ob
14h
Vpis za 1. razred: ponedeljek, 9/7. ob 19h.

