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NEDELJSKI
EVANGELIJ
TRDE ZAHTEVE
Današnji evangelijski odlomek, vzet iz Jezusovega govora na gori, vsebuje na videz trde in
težke zahteve. Človek se vpraša, ali jih je sploh mogoče izpolniti. V zvezi z njimi mi je nekdo
rekel: »Jaz bi moral že zdavnaj goreti v peklu, ker sem že stokrat komu rekel, da je nor.« Za
koga smo slišali, da si je izdrl oko ali odsekal roko? Koga smo videli oditi od oltarja, da bi se
spravil s sprtim bratom? Ali res ne smemo pogledati lepe in urejene ženske? Ali naj obsodimo
vse, ki so doživeli zakonski brodolom, pa skušajo – kakorkoli že – splavati na suho?
Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih tudi slaba nagnjenja. Ve, da jih ne moremo zlahka in na
hitro izkoreniniti. Želi pa, da bi jih z vztrajnim prizadevanjem preraščali in prepojili z
nadnaravnim gledanjem. Njegove besede nas k takšnemu gledanju in preraščanju usmerjajo.
Opozarjajo nas, da se ne smemo nikoli zadovoljiti z doseženo pravičnostjo, kot so to delali
samozavestni pismouki in farizeji, temveč moramo vedno znova preverjati njeno pristnost.
Vsakomur se zgodi, da izreče neprimerno besedo. Zaradi nje same še ne bo pahnjen v pekel.
Če pa bo s svojim govorjenjem uničeval ljubezen in podpihoval sovraštvo, mu kazen ne uide.
Če si s kom sprt, ti ni treba teči od oltarja. Če pa že pred oltar prideš, si dolžan pred njim
razmišljati, kaj ti je storiti, da se bo spor končal. Vsaka lepota, tudi ženska, je odsev Božje
lepote. Zato jo smemo gledati. Toda ne poželjivo, temveč zrelo in spoštljivo. Pri ločitvah
zakona je krivda navadno porazdeljena med dva ali celo med tri, deleži te krivde pa so različni.
Zato tudi evangelijska obsodba prešuštva ne more veljati za vse enako. Smemo jo razlagati
kot opomin, da je urejen zakon vrednota, za katero moramo storiti vse, kar je mogoče, da jo
ohranimo, in ki je ni mogoče zavreči brez hudih posledic. Resnico je treba tako spoštovati, da
je ne bo treba nikoli potrjevati s prisego.

Papeški pridigar Cantalemessa: “Nikoli ne smemo obupati nad Božjim usmiljenjem.”
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Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem:
»Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit
sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja,
ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, preden se vse ne zgodí.
Kdor bo torej kŕšil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi,
in bo tako ljudi učil, bo najmanjši
v nebeškem kraljestvu.
Kdor pa jih bo izpolnjeval
in učil, bo velik
v nebeškem kraljestvu.
(Mt 5,17–19)
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DUHOVNA MISEL
Vaš govor naj bo 'da', 'da', 'ne', 'ne';
kar je več kot to, je od hudega.
Mt 5,37

Ne moremo več prenašati politikov, ki ves dan govoričijo o tem, kar so drugi politiki govoričili
včeraj in kar bi spet drugi utegnili govoričiti jutri.
Ne moremo več prenašati novinarjev, ki polnijo časopise in televizijske dnevnike z
neskončnimi govorancami desničarskih politikov, ki se odzivajo na odgovore levičarskih
politikov sredinskim politikom.
Ne moremo več prenašati televizijskih pogovornih oddaj, polnih neumnih in nesmiselnih bla
bla bla. Strokovnjakov, ki razlagajo vse, ne da bi prišli do kakšnih sklepov. »Vsevedov«, ki se
gnetejo na vseh televizijskih programih s svojim pametovanjem, a ga že dogodki naslednjega
dne ovržejo.
Ne moremo več prenašati pridig brez konca in kraja.
Ne moremo več prenašati neskončno dolgih dokumentov, razdeljenih na točke in podtočke,
izjav, dnevnih redov, sporočil za javnost.
Če bi bil naš govor da, kadar je da, in ne, kadar je ne, bi nam časa ostalo na pretek in bi ga
lahko posvetili reševanju problemov zaposlovanja, sodstva, javnih in socialnih storitev,
zdravstva, šolstva, bolnih, ostarelih, revnih.
Jezus, pomagaj nam, da bomo ozdraveli od te kuge čvekanja.

RAZPORED SV. MAŠ

17.02.2020
PONEDELJEK
Sedem ustanoviteljev servitov

18.02.2020
TOREK
Frančišek Regis, duhovnik

19.02.2020
SREDA
Konrad iz Piacenze, redovnik

20.02.2010
ČETRTEK
21.02.2020
PETEK
Peter Damiani, šk. in c.uč.

22.02.2020
SOBOTA
Sedež apostola Petra

23.02.2020
7 NEDELJA MED LETOM
Polikarp, mučenec
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18.00

+ VEČERINA, JAGODIC in RONČEL,
Tomaj 69

KAPELA

9.00 + ŠONC - ZABRIČI, Pn. ge. Cencič

KAZLJE

8.30 + ALBINA KRIŽMAN, Kazlje 9
(namesto v nedeljo, 16.2.)

TOMAJ

10.00 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

Deveta in
deseta Božja
zapoved (Ne
želi svojega
bližnjega
žene. Ne želi
svojega
bližnjega
blaga.) sta
preizkus za
vse druge
zapovedi:
kdor jih
resnično
izpolnjuje, iz
prepričanja in ne zaradi pravil, pretvarjanja, dostojnosti, nujno izpolnjuje tudi ti dve.
Drugače je vse le blef. Jezus namreč ravno s tem, da pripisuje pomembno vlogo tema
zapovedma, praktično dokazuje, da resnično dopolnjuje postavo in preroke, ker vsa
postava, na prav posebne način pa vsi preroki, opozarjajo na zvestobo srca v nasprotju z
lupino zunanjosti.

