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Ponižnost
Evangelij po Luku 14,1.7–14
1
Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti
opazovali.
7
Povabljenim je povedal priliko, ko je opazoval, kako si izbirajo prve sedeže.
Govoril jim je: 8 »Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je
lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, 9 pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe
in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ Takrat se boš začel v sramoti presedati na
zadnje mesto. 10 Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče tisti,
ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ Takrat boš počaščen vpričo
vseh, ki so s teboj pri mizi; 11 kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se
ponižuje, bo povišan.« 12 Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril: »Kadar prirejaš
kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev ne bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov,
da te morda tudi oni ne povabijo in ti povrnejo. 13 Nasprotno, kadar prirejaš gostijo,
povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe, 14 in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti;
povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.«
Ostala berila: Sirah 3,17–18.20.28–29; Psalm 68,4–7.10–11;
Pismo Hebrejcem 12,18–19.22–24.

Jezus potem spregovori o gostoljubnosti in radodarnosti do ljudi, ki nam
tega ne morejo povrniti – pokaže na uboge in bolne. Spet gre za vprašanje naše
drže, našega odnosa do bližnjih. Ali zaradi sebičnosti in ponosa izključujemo in
odrivamo druge?
Jezus želi vključiti vsakogar. On je preživljal čas z ljudmi, ki niso veljali za
»spoštovanja vredne«. Božje kraljestvo bi moralo biti in je odprto za vse ljudi, ne
glede na njihov človeško določen položaj v družbi, ker smo za Boga vsi grešniki, ki
potrebujejo odrešenje.

MEDITATIO:
Apostol Peter si je vzel Jezusove besede k srcu in je tudi sam učil: »V medsebojnih
odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker ›Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa
daje milost.‹ Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša.«
(Prvo Petrovo pismo 5,6–7)
Jezus je stalno opominjal vse, ki so ga poslušali, naj bodo ponižni. Zakaj je za nas
tako pomembno, da smo ponižni pred drugimi? Zakaj je napuh tako nevaren?
Razmisli, koga vabiš k sebi domov. Je Jezusov nauk kaj spremenil tvojo izbiro
gostov?

ORATIO:
LECTIO:
Danes smo se pridružili Jezusu na večerji pri enem izmed vodilnih farizejev. Vsi
gostje opazujejo, kako se bo obnašal, a se ne zavedajo, kako Jezus opazuje njihovo
prevzetno vedenje.
V Jezusovih dneh so bili najpomembnejši sedeži blizu gostitelja in vsak od
farizejev si je želel enega teh sedežev zase.
Jezus izkoristi priložnost, da goste pri večerji pouči o boljšem načinu obnašanja.
Jezusove pripombe spominjajo na judovski nauk, ki ga na primer izražajo naslednje
vrstice iz Pregovorov 25,6–7: »Ne bahaj se pred kraljem, ne postavljaj se na mesto
veljakov. Kajti boljše je, da ti reko: ›Pomakni se naprej!‹ kakor da te odrivajo nazaj
pred imenitnim, ki so ga videle tvoje oči.«
Seveda je ironija v tem, da bi gostitelj častni sedež takoj dodelil Jezusu, če bi se
zavedal, kdo je.
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Prosi Boga, naj ti po današnjem evangeliju spregovori o ponižnosti in
gostoljubju.
Preberi Psalm 68,2–11. Bodi pozoren na kontrast med Božjo veličastnostjo in
njegovo skrbjo za revne, osamljene, vdove, sirote in zapornike. Moli za ljudi, ki so
se znašli v takšnih okoliščinah. Sveti Duh te bo morda spomnil na določene osebe.
Bog ti bo morda pokazal tudi kakšen praktičen način, kako lahko pomagaš.

CONTEMPLATIO:
Preberi Pismo Filipljanom 2,3–11 in premišljuj o Jezusovem zgledu ponižnosti
in služenja. Naj ti Bog pokaže majhne korake, ki jih lahko v prihodnjih tednih
storiš v tej smeri.
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