Slovensko
1. november –
Vsi Sveti A – B – C
Veselite in radujte se,
zakaj veliko je vaöe plaËilo v nebesih. (Mt 5,12)
Prvo berilo

Razodetje 7,2-4.9-14

Jaz, Janez sem videl drugega angela, ki se je dvigal od sonËnega
vzhoda in je imel peËat ûivega Boga; zaklical je z moËnim glasom
ötirim angelom, katerim je bilo dano ökodovati zemlji in morju: "Ne
ökodujte zemlji ne morju ne drevju, dokler ne zaznamujemo
sluûabnikov naöega Boga na njih Ëelih." In sliöal sem ätevilo
zaznamovanih: sto ötiriinötirideset tisoË zaznamovanih iz vseh rodov
Izraelovih otrok.
Zatem sem videl veliko mnoûico, ki je nihËe ni mogel preöteti, iz vseh
narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred
Jagnjetom, obleËeni v bela oblaËila s palmami v rokah. Klicali so z
moËnim glasom: "ZveliËanje naöemu Bogu, ki sedi na prestolu, in
Jagnjetu!"
Vsi angeli so stali okrog prestola in stareöin in ötirih ûivih bitij in so
padli pred prestolom na svoje obliËje ter molili Boga: "Amen. Hvala in
slava in modrost in zahvala in Ëast in oblast in moË naöemu Bogu
vekomaj. Amen." In rekel mi je eden izmed stareöin: "Ti, ki so obleËeni
v bela oblaËila, kdo so in od kod so priöli?" In odgovoril sem mu: "Moj
Gospod, ti veö." Rekel mi je: "To so tisti, ki so priöli iz velike bridkosti
ter so oprali svoja oblaËila in jih oËistili z Jagnjetovo krvjo."

Drugo berilo

1 Janez 3,1-3

Preljubi, poglejte, kaköno ljubezen nam je skazal OËe, da se
imenujemo in smo boûji otroci. Zaradi tega nas svet ne pozna, ker
njega ni spoznal. Preljubi! Zdaj smo boûji otroci in se öe ni pokazalo,
kaj bomo. Vemo, da bomo njemu podobni, ko se prikaûe, ker ga
bomo gledali, kakröen je. Vsakdo, ki ima to upanje vanj, se oËiöËuje,
kakor je on Ëist.
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Evangelij

Matej 5,1-12a

Ko je Jezus videl mnoûice, je öel na goro in ko je sedel, so stopili k
njemu njegovi uËenci. ZaËel jih je uËiti: Blagor ubogim v duhu,
zakaj njih je nebeöko kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo
deûelo posedli. Blagor ûalostnim, zakaj ti bodo potolaûeni. Blagor
laËnim in ûejnim pravice, zakaj ti bodo nasiËeni. Blagor
usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor Ëistim v srcu,
zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo
boûji otroci. Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj
njih je nebeöko kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi
mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas laûnivo
govorili: veselite in radujte se, zakaj veliko je vaöe plaËilo v
nebesih.

V razmislek
"NiË ne pomaga, Ëe Ëastiö svetnike in se dotikaö njihovih relikvij, vendar se ne trudiö za
najboljöe, kar so zapustili – zgled njihovega ûivljenja." (Erazem Rotterdamski)
Tista podoba svetnika, ki jo mnogi izmed nas nosimo v sebi, je verjetno zgolj naöa ali
pa mislimo, da bi bila stvar posmeha. Pri pojmu "svetnik" morda pomislimo na podobe
resnih iz kamna izklesanih skulptur ali na slike, ki predstavljajo ljudi, ki gledajo z
blaûenim, vznesenim pogledom v nam nevidno nadzemeljsko sfero.
Praznik Vseh Svetih je pravzaprav praznik spomina na ûe preminule ljudi, ki pa
dejansko niso ûiveli veliko drugaËe kot mnogi izmed nas. Imeli so razliËne talente in
sposobnosti, vendar so imeli tudi svoje omejitve, karakterne slabosti in svoje temne
strani. Tako kot mi tudi oni niso doûivljali le lepih trenutkov, temveË so bili
izpostavljeni tudi ûivljenjskim stiskam – pogosto na veliko hujöi in na mnogo bolj
ûivljenjsko ogroûajoËi naËin kot mi! In vendar so se trudili za Ëasa svojega zemeljskega
ûivljenja, da bi sredi vseh izzivov in udarcev usode, ki jih prinaöa ûivljenje, navkljub
vsemu s stanovitnostjo, vztrajnostjo, pogumom in zvestobo naredili najboljöe iz tega,
kar jim je bilo naloûeno. Na svoj Ëisto lasten naËin so sledili Jezusu v smislu pridige na
gori, kot smo jo danes sliöali v evangeliju. S tem praznik Vseh Svetih ni le praznik
hvaleûnega spomina, temveË tudi praznik naöega izziva – je praznik potencialnega
svetnika / svetnice v vsakem izmed nas. Spomin na naöe prednike nas ûeli opogumiti,
da najdemo Ëisto naöo lastno osreËujoËo in odreöujoËo pot ûivljenja in vere!
Vsi Sveti – to vsekakor ni praznik za povröinsko zanesenjaötvo. "Sveti? To so vendarle
ljudje, skozi katere sveti luË!" je nekoË odgovoril otrok na vpraöanje, kdo bi lahko bili
sveti, verjetno ko se je spomnil na vËasih s soncem obsijano cerkveno okno. Ljudje,
skozi katere sveti luË – ali ne bi bilo lepo, da bi lahko tudi drugi rekli to o nas, ker bi
tekom naöega ûivljenja postali vedno bolj svetli in bolj prepustni za Boûjo ljubezen?
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