Slovensko
30. navadna nedelja C
Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe
in ne bo pristranski v ökodo reveûa,
marveË ga bo usliöal. (Sir 35,12-13)
Prvo berilo

Sirah 35,12-14.16-18

Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe in ne bo pristranski v
ökodo reveûa, marveË ga bo usliöal, Ëe se mu bo zgodila krivica. Nikoli
ne bo prezrl proönje sirote ne vdove, ki toËi in toËi solze. Kdor vdano
sluûi Gospodu in mu je po volji, tega bo sprejel in njegova proönja bo
segla do oblakov. Oblake predre molitev siromaka, ne bo se potoláûil,
dokler ne pride blizu, ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl Najviöji,
dokler ne bo praviËnim sodil in razsodil.

Drugo berilo

2 Timóteju 4,6-8.16-18

Dragi Timótej, jaz se ûe darujem in priöel je Ëas mojega odhoda. Dober
boj sem izbojeval, tek dokonËal, vero ohranil. Odslej je zame
pripravljen venec praviËnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, praviËni
sodnik. Pa ne le meni, marveË vsem, ki z ljubeznijo priËakujejo njegov
prihod. Ko sem se prviË zagovarjal, mi ni nihËe stal ob strani. Vsi so me
zapustili. Naj se jim to ne öteje v zlo. K meni pa je stopil Gospod in mi
dal moË, da sem oznanjevanje dopólnil in da so ga sliöali vsi pogani.
Reöil me je iz levjega ûrela. Gospod me bo osvobódil vsakega zlega
dejanja in reöil v svoje nebeöko kraljestvo. Njemu slava na veke vekov!
Amen.

Evangelij

Luka 18,9-14

Tisti Ëas je Jezus nekaterim, ki so bili prepriËani, da so praviËni, in so
zaniËevali druge, povedal tole priliko: "Dva Ëloveka sta öla v tempelj
molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi
molil takóle: 'Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje:
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grabeûljivci, kriviËniki, preöuötniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se
dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim.' Cestninar pa
je stal daleË proË in öe oËi ni hôtel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel
po prsih in govóril: 'Bog, bodi milostljiv meni greöniku!' Povem vam, ta
je öel opraviËen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se poviöuje, bo
poniûan, in kdor se poniûuje, bo poviöan."

V razmislek
Prilike nas veËinoma vabijo k primerjavi z lastnim ûivljenjem. Predstavljene osebnosti, tudi
Ëe so njihove znaËilnosti pretirane, nam ûelijo dati priloûnost, da se v njihovih ogledalih öe
bolje prepoznamo. Odpirajo nam vrata do lastne duöe, saj ûivijo deloma tudi v nas samih.
Farizeji in cestninarji danaönjega evangelija prav gotovo ûivijo tudi v nas. Tako kot je bilo
takrat, je tudi danes teûko najti kriterije za dobrega Kristjana. RazliËna staliöËa in napetosti
znotraj cerkve vodijo k temu, da zagovarjamo lastna staliöËa in druga vidimo iz farizejskega
staliöËa.
Verjetno bi imel Farizej glede cestninarja naslednji pomislek – "Bog, vem, da imaö lastna
merila in se pogosto odloËaö po nam tuji logiki. Ampak ali je to öe praviËno? MuËim se
svoje celo ûivljenje, poskuöam oblikovati svoje ûivljenje po tvojih zapovedih. Misliö, da mi
je v posebno veselje, da se cele dneve postim? Ali misliö, da to ni odpovedovanje, da od
vsega dajem desetino? Priznam – pogosto sem pogledoval k temu cestninarju in njegovim
prijateljem in vËasih sem si ûelel (odpusti mi, o Bog), da bi ûivel na visoki nogi, brez morale
in brez materialnih skrbi. Ampak ostal sem ti zvest, moj Bog in vztrajal sem v veri. In kar na
enkrat naj bi bil ta cestninar bolj praviËen od mene? Ne Ëudi se, Gospod, Ëe to tvoje
najbolj zveste sluûabnike odbije. To je samovolja in nikakröna praviËnost."
In morda bi mu Bog odgovoril: "Prav imaö, da naötejeö vse, kar si dobrega naredil. Zelo se
trudiö in si preveË poboûen in poöten. Ampak plevel neËloveËnosti, ki zraste v pöenici
poboûnosti, zaduöi ves pridelek! Tvoj naËin ûivljenja vere je postal ozek in neusmiljen.
Kako lahko trdiö, da slediö mojim zapovedim, Ëe tako ravnaö s svojim bratom,
cestninarjem? Kako se sklada tvoje zaniËevanje izobËenih s tvojo poboûnostjo? Tvoj
ponos te je oslepil. V svojem prepriËanju, da si nezmotljiv, si postal sam sebi Bog. Zaradi
tega ne najdeö veË miru in izpolnitve v veri, zaradi tega samega sebe omejujeö pri novem
ûivljenju in praviËnosti."
Farizejev greh ni naötevanje njegovih dobrih dejanj. Naöih pozitivnih dejanj se smemo in
se moramo veseliti in se Bogu zanje zahvaljevati. Njegov greh je prepriËanje v lastno
odreöenje in njegova oöabnost. Misli, da lahko manipulira z Bogom s svojimi dobrimi deli.
V nasprotju s tem pa cestninar Ëuti, da je izpostavljen Boûjemu usmiljenju. Ve, da ne more
veliko pokazati, razen svoje proönje za odpuöËanje.
Farizejeva molitev bi lahko zvenela tudi takole: "Bog, zahvaljujem se ti za to, kar sem. Imaö
dobre namene z menoj. Kajti vem, da dajem veË kot sem prejel. Podari tudi drugim milost,
da te spoznajo in Ëastijo. Naj bom temu cestninarju in vsem drugim izobËencem dober
brat."
Bodimo v naslednjem tednu pozorni na to, kdaj in kako zaznamo te obe strani v nas
samih.
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