32. zahvalna nedelja – leto B
Jezus obtožuje pismouke
Med svojim poučevanjem jim je govoril: »Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih
oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shodnicah in častnih mest na gostijah, ki
vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve; ti bodo strože obsojeni.«
Vdovin dar
Sedèl je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo.
Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje
učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela,
vse, kar potrebuje za življenje.« Mr 12,38-44
Zahvala?
Današnji evangelij pred nas postavlja dva lika, dve drži. Jezus nas svari pred pismouki, ki jih opiše
takole: želijo si hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v
shodnicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dolge molitve.
Kako bi opisali to držo? V čem je bistvo njihovega življenja? Naj naštejem:
-

izpadli bi radi lepi,

-

bili bi pomembni,

-

vse je pod njihovim nadzorom,

-

vplivni so in močni,

-

vse jim mora služiti,

-

tudi molitve so predvsem zaradi videza.

Kakšna bi bila njihova zahvala?
Hvala ti Gospod za vse uspehe tega leta, za uspele načrte, rezultate našega dela, naš vpliv in našo
moč in da smo ti še vedno tako zvesti, kot nekoč. Amen.

Na drugi strani je uboga vdova:
-

ki nima ničesar, s čemer bi se lahko ponašala,

-

je ponižana že s tem, ker je uboga in sama,

-

ki skrušena prinaša svoj ubogi dar in samo sebe pred Gospoda.

Kakšna bi bila njena zahvala?
Najbrž bi bila nekaj takega: Gospod, hvala ti, ker si me ustvaril in me hraniš, ker me ohranjaš pri
življenju in mi odpuščaš vse moje grehe. Bodi potrpežljiv z menoj. Amen.
Nič ni njenega, ničesar ne more ne vzeti, ne dati. Vsa je božja in v tem je njena lepota. Pa naj bo to
poskus naše hvaležnosti, ki jo izrecimo Bogu še s Frančiškovo hvalnico stvarstva:
Frančiškova hvalnica stvarstva
1. Najvišji, vsemogočni,
dobri Gospod,
tebi hvala,
slava in čast
in ves blagoslov.
Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji
in nihče ni vreden tebe imenovati.
2. Hvaljen, moj Gospod,
z vsemi tvojimi stvarmi
posebno s soncem,
velikim bratom,
ki razsvetljuje dneve in nas.
Lepo je in v velikem sijaju žari.
Tebe, najvišji, odseva.
3. Hvaljen, moj Gospod,
v sestri luni in zvezdah;
ustvaril si jih na nebu jasne,
dragocene in lepe.
4. Hvaljen, moj Gospod,
v bratu vetru in zraku,
v oblačnem in jasnem,
sploh vsakem vremenu,
s katerim ohranjaš svoje stvari.
5. Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri vodi;
mnogo koristi ponižna, dobra in čista.

6. Hvaljen, moj Gospod,
v našem bratu ognju,

v katerem nam noč razsvetljuješ;
lep je in vesel in krepak in močan.
7. Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri zemlji,
ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji
in prinaša različno sadje
in pisane rože z zelenjem.
8. Hvaljen, moj Gospod,
v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.
9. Hvaljen, moj Gospod,
v naši sestri smrti,
ki ji nihče v življenju ne uide.
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu,
a blagor njim,
ki počivajo v tvoji najsvetejši volji,
zakaj druga smrt
jim ne bo mogla storiti žalega.
10. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
in zahvalite se mu
in služite mu v veliki ponižnosti.

