Beseda o BESEDI, Mt 20, 1-16

ZADNJI BODO PRVI IN PRVI BODO ZADNJI
Pri nas na Krasu je trgatev ali »bendima« v polnem teku. Menda bo letina dobra, čeprav je marsikoga
prikrajšala toča.
To je pomemben čas naših vinarjev, posebej, ko je trgatev obilna in pridelava dobrega vina zagotovljena.
V stari zavezi kot vemo, je vinograd predstavljal izraelsko ljudstvo, ki doživlja blagoslov in veselje, da živi
v miru in blaginji v obljubljeni deželi. Nova zaveza pa vinograd predstavlja kot Božje ljudstvo, ki ga
oznanja Jezus Kristus in je vesela trgatev sreča sodelovanja pri uresničitvi božjega kraljestva.
Vino, sad trte in človeškega dela pa je simbol veselja, ki ga doživljamo v Božjem krajestvu, je veselje
zaradi miru, edinosti v resnični ljubezni do občestva v Bogu in med nami.
Kot vemo so po izročilu tudi delavci prejemali plačo ob koncu delovnega dne pred sončnim zahodom.
Delovni dan v vinogradu, ki ga opravi vsak delavec na kmetiji, dobi še en pomemben pomen: predstavlja
omejen čas življenja vsakega izmed nas tukaj na tem svetu. Ne vemo, kako dolgo traja, lahko ga
primerjamo z »dnevnim delom na terenu«. Vsakdo se ob meditiranju evangeljskega sporočila lahko
poistoveti z enim od delavcev v priliki, ki je poklican k delu v Gospodovem vinogradu, to je, da prispeva k
uresničevanju vrednot Božjega kraljestva v vsakdanjem življenju in v zgodovini sveta.
Takoj opazimo tri zanimiva ravnanja gospodarja vinograda, ki predstavljajo nekatere vidike Božjega
delovanja v kraljestvu ljubezni.
Najprej: gospodar nikogar ne izključi. Potrebuje veliko delavcev in nikogar ne pusti doma brez dela. Vsi
lahko pridejo v njegov vinograd. Vsi so poklicani. Torej gre za univerzalnost Očetove ljubezni, ki želi, da
vsi izkusijo veselje v njegovem kraljestvu.
Ob različnih urah kliče gospodar vinograda. Ne vstopajo vsi ob istem času. Nekateri takoj ob zori, na
začetku dneva, potem ob devetih zjutraj, pa opoldne in celo ob treh popoldne, ko je že malo časa za
dokončanje delovnega dne, ki se zaključi ob sončnem zahodu. A vsi vstopajo, kadarkoli so poklicani, pa
čeprav je med njimi velika razlika. Ampak gospodar je tisti, ki daje pobudo in sprejme vse delavec, ki se
pojavijo na vaškem trgu ob vseh urah njihovega življenja. Ni jezen, če se nekdo odloči za deveto uro, ali
tretjo popolne. Pomembno je poslati vabilo in upati, da bodo vabilo sprejeli in šli delat v vinograd.
In na koncu: plača. Vsem daje enako plačilo. Po naših občutkih popolnoma nepravično, nepošteno. Za
vsakega en »denarji«, kakor se je gospodar pogodil z delavci. Gospodarjeva ljubezen je enaka za vse, za
dobre in slabe, zaslužne in nezaslužne, pravične in krivične, zveste od prve ure ali pa samo zadnjo uro.
Kakšna je tu Božja logika.
To je logika SPREOBRNJENJA. Vabilo k sprerobrnjenju, ki je naslovljeno na vsakogar izmed nas v
njegovem konkretnem življenjskem stanju in v njegovem odnosu do Boga. To vabilo smo slišali tudi iz
prvega berila preroka Izaija (55,7): »Iščite Gospoda dokler se da najti...« Na koncu življenja bo enaka
»nagrada«, torej enako odrešenje, enaka dobrota, enako ozdravljenje za nas vse. Seveda tudi čas
preizkušnje zlasti za tiste, ki so bili bolj zvesti kot drugi in so v njih zoreli prepričanje, da je odrešneje
odvisno od njihovih zaslug in dobrih del, od kvantitativnega izračuna dobrih del. To pač ni način delovanja
in razmišljanja, kajti »moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti« (Iz 55,8).
Kaj je pomembno? To da se veselimo vsi skupaj, dobri in slabi, prvi in zadnji, ker smo bili deležni širine
božjega ODPUŠČANJA, enake moči njegove neodplačane ljubezni, ki nam je bila dana, neglede na naše
zasluge in količino vloženega truda, a zato, ker smo se spreobrnili in dali to, da smo lahko tudi v kratkem
dnevu svojega življenja izkusili sadove Božjega kraljestva.
Morda bo resnično spreobrnjenje težje za tiste, ki so bili prvi, za najbolj zveste, ki so delali več, za najbolj
prizadevne v skupnosti, ki morebiti sodijo z določenim prezirom in na določeni razdalji, in morebiti trdo
delajo zaradi nečimrnosti in domišljavosti ali lastnega ponosa, ampak jim primanjkuje učinkovitih
rezultatov, drugi pa delajo samo eno uro z ljubeznijo, samozatajevanjem, to so spreobrnjenci v zadnji uri,
pa tudi tisti, ki so svoje življenje zapravljali za druge stvari, a so na koncu okusili radost Božjega
kraljestva, dobroto in odpuščanje, ker so se spreobrnili. V dokončno radost kraljestva vstopimo le, če
znamo s hvaležnostjo pozdraviti neizmernost Očetove usmiljenosti. In bo tako: »Zadnji bo prvi in prvi
zadnji«.
Bog nima urnikov. Vedno je čas za spreobnjenje in ima vedno čas za usmiljenje, četudi je na voljo samo še
en dan.
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Tisti čas je Jezus povedal
svojim učencem tole
priliko: »Nebeško
kraljestvo je podobno
hišnemu gospodarju, ki je
šel zgodaj zjutraj najet
delavce za svoj vinograd. Z
delavci se je pogódil za en
denarij na dan in jih je poslal
v svoj vinograd. Okrog tretje
ure je šel ven in videl druge
na trgu postajati brez dela.
Tudi tem je rekel: ›Pojdite
tudi vi v vinograd, in kar je
prav, vam bom dal.‹ In so šli.
Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog
enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Zakaj postajate
tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel:
›Pojdite tudi vi v vinograd!‹
Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj.
Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in
dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni
dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti
zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹
Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za
en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali
ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako
bodo poslednji prvi in prvi poslednji.« (Mt 20,1-16)
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1971 0501 2789 029 (DBS, SWIFT SZKBSI2X); DŠ župnije: 83155317. Odgovarja: Gabrijel Vidrih, župnik;
gabrijelvidrih1@gmail.com; Tel.: 041 649 617; župnija: gvidrih@zupnijatomaj.si

DUHOVNI KOTIČEK

RAZPORED SV. MAŠ

21.09.2020
PONEDELJEK
Matej, apostol

KRIŽ

19.00 ++TAVČAR, Križ 158

KAPELA

19.00 +BOGDAN VRAN, Tomaj 97

22.09.2020
TOREK
Mavricij in tov.mučenci

23.09.2020
SREDA
Pij iz Pietrelcine, duhovnik

24.09.2020
ČETRTEK
Rupert, škof

25.09.2020
PETEK
Sergij Radoneški, spokornik

26.09.2020
SOBOTA
Kozma in Damijan, mčenca

Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami,
ki smo prenašali težo dneva in vročino.
(Mt 20,12)

»Kaj vendar mislijo nedeljski kristjani, ki ne poznajo Pridigarja in ne znajo moliti
psalmov?« mrmrajo »najbolj zavzeti« kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki ne preživijo vsaj tedna na leto na poglobljenih
duhovnih vajah v kakšnem znamenitem samostanu?« mrmrajo nobel kristjani.
»Kaj vendar mislijo tisti kristjani, ki po večerji ne prihajajo na župnijska srečanja, ki
jih ne moreš razumeti, če ne postaneš naš član?« mrmrajo večerni kristjani.
Poznam duhovnike, ki opravijo velikonočno vigilijo v župniji kar se da na hitro, da
tečejo opravit drugo, triurno s kakšno »drugo skupnostjo« ...
Jaz sem na strani gospodarja vinograda. Rad imam nedeljske kristjane, ki zamudijo
mašo, ker se je otrok v zadnjem trenutku polulal v hlačke, pa so vendarle prišli.
Kristjane, ki po večerji ne morejo od doma, ker morajo zjutraj vstati ob petih in iti na
delo, ki ga z največjo vnemo opravljajo. Kristjane, ki jih vsi občudujejo in cenijo, ker
so dobrosrčni, pošteni, velikodušni, vedno pripravljeni pomagati. In to tam, kjer
živijo in delajo. Kjer izpričujejo pristno Božjo ljubezen in dobroto.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

OPOZORILO:
Opozarjam na pravilno nošenje obraznih mask. Ta mora zakrivati usta in nos. Tudi
nepravilno nošenje maske se lahko kaznuje od 400 do 4000€. Bodimo pozorni Virus ni
izmišljotina je še kako huda realnost. Zaradi virusa je po svetu umrlo že več kot 800
medicinskih sester. Ne neasedajmo “butlom”, ki širijo napačne informacije.
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8.30 V čast Materi Božji v priprošnjo,
Štorje 20
10.00 ZA ŽUPLJANE

VEROUK REDNO.
Srečanja za otroke 7.in 8. razreda - pripravnikov za birmo leta 2022, sta se uedeležila dva starša od 10h.

DOKONČNI RAZPORED ZA VEROUK:
ponedeljek: ob 14.30 (prva skupina) in ob 15H (druga skupina): 3. razred,
ob 17h: 7. in 8. razred.
Četrtek: 1.in2.razred: 14.30, 5.razred ob 16h, 6.razred ob 16.45.
Vsi veroučenci katerih starši niso bili na srečanju, boste ob srečanjih dobili kuvertico z vsemi
potrebnimi pojasnili.
Ob robu oznanil: V župniji Tomaj obstaja t.i. Kronika župnije, v katero župniki zapisujemo
posebne dogodke in svoje pogled na pastoralno delo in življenje v župniji. Najbolj zanimiva
je seveda Kronika g. msgr. Kjudra, manj znani so zapisi g. župnika Ivana Furlana, še manj
seveda moji zapisi, ki trenutno obsegajo 160 strani teksta in fotograﬁj. Posebej zanimivi so
tudi zapisi v OZNANILIH, ki so tudi del zgodovine kraja. Lepo jih je uredil g. Ivan Furlan, moja
Oznanila še čakajo na tisk. Redno so na vpogled na spletni strani, ki jo lahko vidijo vsi na
svetovnem spletu in so dokaz našega dela in snovanja v župniji. Po statistki sodeč, ima
spletna stran tedensko okrog 1000 klikov, mesečno tudi do 6000. Največ v Sloveniji, nekaj
celo na Kitajskem. Zapis Beseda o Besedi objavlja tudi spletna stran vipavska.eu
Za lažje branje teksta vam jo priporočam, prinaša pa tudi druge zelo zanimive zapise.

