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26. NEDELJA MED LETOM

NEDELJSKI EVANGELIJ Lk 16,19-31

In	rekel	je:		
»Prosim	te	torej,	
oče,	da	ga		pošlješ	v	
hišo	mojega	očeta;	
imam	namreč	pet	
bratov		in	te	naj	
posvari,		da	tudi	
oni	ne	pridejo		v	ta	
kraj	trpljenja.«		
Abraham	pa	reče:		
»Imajo	Mojzesa	in	
preroke,		te	naj	
poslušajo!«		Le-
ta	je	pa	odgovoril:		
»Ne,	oče	Abraham,	
temveč,		ako	
pojde	do	njih		kdo	
izmed	mrtvih,		se	
bodo	spokorili.«		
Rekel	pa	mu	je:		
»Ako	ne	poslušajo		
Mojzesa	in	
prerokov,		ne	
bodo	verjeli,	tudi	
če		kdo	od	mrtvih	
vstane.«	(Lk	16,27–31)	
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ZAVOŽENO	ŽIVLJENJE	
Iz	današnjega	evangeljskega	odlomka	bi	utegnil	kdo	sklepati,	da	nam	bo	v	nebesih	
toliko	 lepše,	kolikor	večji	reveži	smo	bili	na	zemlji.	To	bi	pomenilo	hvaliti	revščino,	
odvračati	 od	 upravičene	 skrbi	 za	 ta	 svet	 in	 priznati,	 da	 vera	 človeka	 odtujuje.	 V	
resnici	 pa	ni	 tako.	 Jezus	nam	Lazarja	 ne	postavlja	 za	 vzor,	 temveč	 le	 kot	 protiutež	
bogatinu.	Glavna	oseba	je	namreč	bogataš.	Pa	tudi	ta	ne	zato,	ker	je	bogat.	Morda	je	
prišel	 do	 imetja	 s	 pridnostjo	 in	 po	 pošteni	 poti.	 Iz	 besedila	 ni	 razbrati,	 da	 bi	 bil	
krivičnež.	 Kaj	 ga	 je	 torej	 »pokopalo	 v	 podzemlje«?	 Pokopala	 ga	 je	 popolna	 in	
izključna	usmerjenost		v	ta	svet.	Živi	samo	zato,	da	se	sijajno	gosti	in	razkošno	oblači.	
Ko	nas	je	Bog	ustvaril,	nam	je	vdihnil	dušo.	S	tem	nas	je	dvignil	nad	telesnost	in	nad	
zemeljskost.	Ker	nas	je	ustvaril	mnogo,	nas	je	usmeril	drugega	k	drugemu,	naj	bomo	
člani	 številne	 človeške	 družine.	 Usmeril	 nas	 je	 tudi	 k	 sebi,	 naj	 ga	 kot	 Stvarnika	
priznamo	 in	 kot	Očeta	 ljubimo.	Bogatinu	 za	 vse	 to	 ni	mar.	Ne	 briga	 se	 za	 brate	 in	
sestre,	 ne	 vidi	 njihovih	 stisk	 in	 ne	 čuti	 njihovih	potreb.	Ne	meni	 se	 za	Boga,	 nima	
časa	za	molitev,	nima	denarja	za	tempelj.	Čas,	denar	in	imetje	ima	le	za	to,	da	streže	
svojemu	telesu.	Zato	 je	 tudi	v	večnosti	sam	s	svojim	telesom,	brez	bratov	 in	sester,	

brez	 Boga	 in	 brez	 Očeta.	
Plamen,	ki	ga	žge,	je	zavest,	
da	 je	 zavozil	 življenje	 in	
zapravil	 dušo.	 Kapljica	
vode,	 po	 kateri	 ga	 žeja,	 je	
izraz	popolne		osamljenosti	
in	zapuščenosti.	Nikogar	 in	
ničesar	 nima,	 kar	 bi	 mu	
bilo	v	uteho.	
Rešitve	pa	ni.	Sam	si	užival,	
sam	 trpi.	Na	nikogar	nisi	 v	
življenju	mislil,	 sedaj	 nihče	
ne	misli	nate.	Nikomur	nisi	
v	stiski	pomagal,	sedaj	 tebi	
nihče	 ne	 pomaga.	 Kako	
pričakuješ	kapljivo	vode,	ko	
je	 pa	 sam	 nikdar	 nikomur	
nisi	 dal?	 To	 ni	maščevanje,	
temveč	 je	 le	 v	 večnost	
podaljšana	 iztirjenost,	 ki	 si	
jo	sam	zakrivil.	Ne	vemo,	če	
se	 je	ali	 se	bo	vse	 to	komu	
zares	 zgodilo.	 Vemo	 pa,	 da	
je	Jezus	to	povedal	zato,	da	
se	ne	bi	zgodilo	prav	nam.
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Če	ne	poslušajo	Mojzesa	in	prerokov,		
se	ne	bodo	dali	prepričati,		
četudi	kdo	vstane	od	mrtvih.	(Lk	16,31)	
Toliko	 je	 ljudi,	 ki	 poslušajo	 čarodeje	 in	 čarodejke,	 vedeževalce	 vseh	 vrst	 in	
sestavljavce	horoskopov.		
Ljudi,	 ki	 zapravljajo	 čas	 na	 spiritističnih	 srečanjih	 in	 zahajajo	 k	 spiritistom,	 ki	 se	
ukvarjajo	s		snemanjem	glasov	in	obrazov	umrlih.	
Toliko	je	ljudi,	ki	verjamejo	jasnovidcem,	tudi	če	ne	uganejo	ničesar.	
Toliko	je	ljudi,	ki	medlijo	po	čudežih,	 jokajočih	kipih,	svetniških	osebah	in	prerokih	
takega	in	drugačnega	kova.		
Vsi	ti	ljudje	so	sami	taki,	ki	ne	vedo,	da	so	dovolj	Mojzes	in	preroki	(Sveto	pismo),	da	
izvemo,	kaj	je	življenje,	tukaj,	zdaj	in	potem.		
Vsi	 ti	 ljudje	 so	 sami	 taki,	 ki	mislijo	 na	 umrle	 in	 pozabljajo	 na	 žive,	 pri	 tem	 pa	 ne	
opazijo	Lazarja	na	 tleh	pred	 svojimi	vrati,	 ki	potrebuje	kakšno	besedo,	nasmeh	ali	
prijazno	gesto,	kakšno	pomoč,	pet	minut	časa,	dostojno	delo,	spodobno	zdravstveno	
oskrbo,	 zagotovljeno	 pokojnino,	 sindikat,	 ki	 brani	 najbolj	 nemočne,	 politike,	 ki	 ne	
mlatijo	prazne	slame,	poštene	voditelje.		
Vsi	ti	ljudje	veliko	tvegajo.			
Bog	jih	ne	bo	poklical	po	imenu	tako	kot	Lazarja.	Ostali	bodo	v	anonimnosti	tako	kot	
bogati	požeruh	in	njegovi	ugledni	bratje.	
Ne	bodo	prišli	v	Abrahamovo	naročje.		
Te	ljudi	bodo	pokopali.	
glej:https://www.dnevno.hr/planet-x/sotonisti-samo-padaju-milijuni-ljudi-na-ulicama-zbog-predsjednice-uhvacene-u-sotonizmu-982935/	

30.09.2019		
PONEDELJEK		
Hieronim,	duh.	in	c.uč.

KAPELA      8.00 PO NAMENU ROMARJEV S SV.GORE

01.10.2019	
TOREK		
Terezija	Jezusova,	dev.	c.uč.

   PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

02.10.2019	
SREDA		
Angeli	varuhi

  
   PO NAMENU iz Podgrada

03.10.2019	
ČETRTEK		
Frančišek	Borgia,	duhovnik

KAPELA 
  
   19.00  ✞ HERMAN TAVČAR, Tomaj 19 

(po maši češčenje Najsvetejšega)

04.10.2019	
PETEK	
Frančišek	Asiški,	rd,	ustanov.

  
 PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

05.10.2019	
SOBOTA	
Marijin	spomin

  
    PO NAMENU ROMARJEV S SV. GORE

06.10.2019	

27.	NEDELJA	MED	LETOM	
KAZLJE	

TOMAJ

    
     8.30 

   10.00

✞✞ MILAN in JUSTA PUPIS, 
Kazlje 44 

ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE 

 RAZPORED SV. MAŠ

Vedeževalci ne prinašajo 
odrešenja, marveč zasvojenost in 
pogubljenje, sami pa pri tem 
seveda mastno služijo. 

Sprejmimo Jezusov nauk, ki želi, da bi 
se vsi ljudje zveličali in prišli do 
spoznanja Resnice. Samo ta osvobaja.

 DUHOVNA MISEL


