NEDELJSKI EVANGELIJ
Mt 21,33–43
KAKŠEN SAD BO OBRODIL NAŠ VINOGRAD?
Jezus v današnjem evangelijskem odlomku razvija starozavezno pesem, ki jo
»poje« Izaija, o neizmerni ljubezni med Bogom in človekom. Izraelski voditelji, elita
judovskega ljudstva, niso prepoznali znamenj časa. Pretepali, Mučili in ubili so
Božje služabnike. Ubili so preroke. Končno, je naposled kot zadnji dokaz svoje
ljubezni Bog poslal svojega edinorojenega Sina na ta svet. Vendar ne, da bi sodil,
temveč, da bi svet odrešil.
Dejstvo pa je, da so tudi tega Sina prijeli, ga vrgli iz »vinograda« ter ga mučili in
naposled ubili. Križali so ga izven obzidja, kar ima tudi svoj pomen. In kakšne so
bile posledice? V starozaveznem obdobju se je zgodil popoln poraz Izraela in
pregon v izgnanstvo; v novozaveznem času pa Jezus oznanja: svoj vinograd bom
dal drugim najemnikom. In to podkrepi z besedami: »Zatorej vam pravim, da se vam
bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove« (prim. Mt
21,43). Z drugimi besedami bi lahko rekli, da smo sedaj mi postali Božji najemniki v
tem vinogradu svetovnih razsežnosti. Kakšno grozdje bomo prinesli mi – sladko ali
kislo?
Zato pazimo na svoje srce, da bo vedno ostalo čisto. Lahko se namreč pripeti, da s
svojimi grehi popolnoma uničimo vinograd. Izbirajmo krepostno življenje, kot ga
omenja sv. Pavel v svojem pismu kristjanom v Filipih. Vzpodbuja nas, da v moči sv.
Duha, ki smo ga prejeli in se razliva v naših srcih, spoštujemo, ljubimo in si vselej
prizadevamo za krepostno življenje.
Tako bo Božji mir, ki vsak razum presega, varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu
Jezusu (prim. Flp 4,7).
Od nas je odvisno, ali se bomo utopili v lastnem, izredno kislem kisu, ali pa pred
Gospodarja prinesli sladek sad našega življenja.
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Rečejo mu: »Hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal
v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo ob svojem času
dajali pridelek.« Jezus jim reče: »Ali niste nikoli brali v pismu:
‚Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen;
Gospod je to naredil in je čudovito v naših očeh.’ Zatorej vam
pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu,
ki bo dajalo njegove sadove.
(Mt 21,41–43)
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RAZPORED SV. MAŠ

DUHOVNA MISEL
Pavel v drugem berilu današnje
Božje besede našteva, katere
kreposti naj kristjani živijo.
Živijo naj resnico, namesto da
letajo za navideznimi
vrednotami družbe in njihovimi
iluzijami. Uresničujejo naj
n r a v n o d o b ro , t o , k a r s e
spodobi, kar je častno.
Pravičnost je osrednja krepost.
Pomeni, da sem pravičen sam
do sebe in do svoje narave, pa
tudi do ljudi v njihovi
vsakokratni posebnosti. In
kristjani naj v svojem življenju
odsevajo notranjo čistost. Pri
tem naj ne izžarevajo ostrine,
ampak ljubeznivost. S svojim
načinom življenja naj se ljudem
priljubijo in sami uresničujejo
tiste kreposti, ki jih najdejo v
svojem okolju. Tedaj bodo
ljudje v njihovi okolici čutili, da
kristjani niso obskurna sekta,
ampak s svojim življenjem
uresničujejo pravo človečnost.
Pavel opozarja kristjane v
F i l i p i h n a v re d n o t e g r š k e
filozofije in jih vzpodbuja, naj
uresničujejo to, kar so videli in
slišali pri njem. Ne gre le za
nauk, ki ga Pavel oznanja,
ampak tudi za njegov zgled, ki
jim ga je dal s svojim
življenjem. On sam je očitno
uresničil vse človeške kreposti
in vrh tega s svojim

09.10.2017
PONEDELJEK

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

10.10.2017
TOREK

KAPELA

18.00

✞ Franc Jančar, Tomaj 120

11.10.2017
SREDA

KAPELA

18.00

✞ Herman Tavčar, Tomaj 19

12.10.2017
ČETRTEK

KAPELA

18.00

✞ ✞ Milivoj Žerjal, Cvetka in
Mirko Abram, Tomaj 75

13.10.2017
PETEK

KAPELA

8.00

Po namenu od drugod

BRITOF

18.00

✞ ✞ Orlando in Matilda Ravbar,
p.n. Marije Ravbar

KAZLJE

8.30

TOMAJ

10.00

Janez XXIII, pp.

obnašanjem izžareval duha
Jezusa Kristusa. Kreposti naj
bodo napolnjene z Jezusovim
d u h o m . Te d a j i z ž a r e v a j o
človečnost, ki je v
Jezusu Kristusu na enkraten
način zasijala v tem svetu.
Katere kreposti pa so tebi postale
pomembne, da bi tvoje življenje
uspelo? Kateri ljudje v tvoji okolici
so zate vzor kreposti in kako
občutiš samega sebe v
primerjavi z njimi? Kako daleč
je tvoja krščanska vera
poglobila tvojo človečnost? Ali
se v veri le izogibaš zahtevam
prave človečnosti?

14.10.2017
SOBOTA

15.10.2017
28. NEDELJA MED LETOM

(II. srečanje za zaročence)

✞ ✞ Čeligoj, Kazlje 5a
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Če bomo imeli v mislih vse, kar je resnično, pravično,
čisto, ljubeznivo, krepostno …
Če bomo to, kar smo se od Jezusa naučili, prejeli in
slišali, tudi delali, kot pravi apostol Pavel, potem bomo
imeli mir v srcih.
In ko imamo mir v srcu, potem ga lahko delimo med
druge.
Tako lahko postaja naš svet lepši, polnejši in prepojen
s pristno krščansko ljubeznijo.

