
 
 

PREMIŠLJEVANJE O BOŽJI BESEDI - OKTOBER 2022 

V veselem praznovanju beatifikacije Pauline Marie Jaricot 

 

 

 

nedelja, 9. oktober, 2022 

28. navadna nedelja 

Sv. Dionizij in tovariši, škof in mučenci (neobvezni god) 

Sv. Janez Leonardi, duhovnik  

2 Kr 514-17; Ps 98; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 

Premišljujmo 

 

 »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se 

vrnil in počástil Boga, razen tega tujca?«. Te Jezusove besede se morda zdijo provokativne. Tujec je 

postavljen za zgled. Pravzaprav se vrne, da bi se zahvalil Jezusu in slavil Boga. Jezus gre še dlje in 

mu reče: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila!«. Tujec je verjel, da je bil res ozdravljen in da je to 

bilo Jezusovo, pa tudi Božje delo. Zanj ni dvoma, da ima Jezus nek poseben odnos z Bogom, glede 

na to, da lahko zdravi. In ostali, ki niso tujci, zakaj se niso vrnili? Ali mislijo, da so, zaradi tega, ker 

so Judje, upravičeni do tega zdravljenja? Bog, njihov rešitelj, jim je to dolžan, kajneda? Ali pa zato, 

ker dvomijo, da njihovo ozdravljenje ni popolno? Ali morebiti zato, ker želijo nadaljevati svojo pot, 

da bi se pokazali duhovnikom, kot jim je Jezus naročil? A ko enkrat najdeš Jezusa; je mar še vedno 

potrebno iti k duhovnikom zaveze? Vsa ta vprašanja nas spodbujajo k razmisleku, da se temeljito 

vprašamo glede odnosa, ki bi ga morali imeti z Gospodom Jezusom. Če gledamo na darove, 

blagoslove in milosti, ki nam jih Bog daje, kot na njegovo dolžnost, se bomo težko zahvalili Gospodu. 

Težko bomo prepoznali njegovo zastonjsko ljubezen, odrešenje, ki nam ga ponuja brez kakršnih koli 

naših zaslug. Ne bomo hiteli z zahvalo. 

 Vabljeni smo, da se neprenehoma zahvaljujemo. Ali ni to osnovni pomen evharistije? 

Povabljeni smo, da skupaj s psalmistom zapojemo to hvalnico Gospodu, kralju vesolja in zgodovine. 

Gre za “novo pesem”, ki v svetopisemskem jeziku pomeni popolno, polno, slovesno pesem, ki naj jo 

spremlja praznično glasbeno slavje: citre, trobenta in rog, morda pa tudi ploskanje rok in celo aplavz 

stvarstva. Morje, gore, zemlja in ves svet, zlasti prebivalci zemlje, so vabljeni, da prepevajo božje 

čudeže, da od veselja plešejo pred Gospodom. Naša hvaležnost nas mora spodbuditi, da se 

zahvaljujemo z vsem srcem, z vsem svojim bitjem, s petjem, ploskanjem z rokami, igranjem na 

insštrumente, kot da bi celotno stvarstvo povezali z našo zahvalo. 

 "Naš Bog" je v središču slavljenja in prazničnega petja. On, Stvarnik, opravlja dela odrešenja 

v zgodovini in od njega se pričakuje, da “sodi”, torej da vlada svetu in njegovim ljudstvom, da jim 

kot dober vladar prinaša mir in pravičnost. Priklicana je zgodovina Izraela, s podobami njegove 

»desnice« in »njegove svete roke«, ki se nanašata na izhod, na osvoboditev iz suženjstva v Egiptu, pa 

tudi na puščavo, kjer Bog ni dopustil, da bi njegovo ljudstvo umrlo od lakote. Bog je svojemu ljudstvu 

dal tudi svojo postavo, pravila obnašanja. Zaveza z izvoljenim ljudstvom se nam prikliče v spomin z 

dvema velikima božanskima popolnostma: ljubeznijo in zvestobo. Ta znamenja odrešenja so 

namenjena vsem, vsem narodom in vsej zemlji. Tako bo vse človeštvo in celo vse stvarstvo 

pritegnjeno k Bogu Odrešeniku, Bogu Ljubezni, oznanjenemu v Stari zavezi. Vsi ljudje so povabljeni, 

da se odprejo Gospodovi besedi in njegovemu odrešenjskemu delu. Vsi so povabljeni, da sprejmejo 

Besedo in preko tega Gospoda samega. 

 Veliki ples zahvale postane izraz upanja in celo klic: "Pridi kraljestvo tvoje!" Kakšno veselje 

je sodelovati pri vzpostavitvi Božjega kraljestva tukaj na zemlji: kraljestva miru, pravičnosti in 

spokojnosti, ki prežema vse stvarstvo! Pravzaprav se evangeliju Božja pravičnost razodeva (prim. 



 
 

Rim 1,17), oz. se je pokazala (prim. Rim 3,21), kot pravi apostol Pavel Rimljanom. Bog rešuje svoje 

ljudstvo in vsi narodi na zemlji so nad tem navdušeni. V krščanski perspektivi Bog opravlja odrešenje 

v Kristusu in vsa ljudstva so povabljena, da uživajo v tem odrešenju. Ni več rezervirano za izvoljeno 

ljudstvo; Nova zaveza odpira odrešenje vsem. Evangelij je Božja moč za zveličanje vsakogar, ki 

veruje, »najprej Juda in potem Grka« (prim. Rim 1,16). Ne samo, da [so] »vsi konci zemlje so videli 

odrešenje našega Boga« (Ps 98,3), ampak so prejeli odrešenje na različne načine. Vendar je odrešitev 

ponujena vsem. 

 “Novo pesem” psalma je mogoče razumeti kot povabilo k vnaprejšnjemu praznovanju 

krščanske novosti križanega Odrešenika. Kakšno veselje je za vernike, da slavijo Vstalega, ne samo 

na Veliko noč, ampak tudi vsakič, ko se v evharistiji, še posebej ob nedeljah, obhaja skrivnost našega 

odrešenja. Kristus je trpel kot človek, nas pa je rešil kot Bog. Delal je čudeže med Judi, očistil 

gobavce, nahranil nešteto ljudi in kot drugi preroki obujal mrtve. Toda zakaj si zasluži novo pesem? 

Ker je Bog umrl, da bi ljudje imeli življenje. Ker je bil Božji Sin križan, da bi nas naredil za svoje 

posvojene otroke in da bi nas pripeljal v Kraljestvo, v nebesa, k Očetu. 

 Če smo umrli s Kristusom, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi 

zakraljevali. Če ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil, a njegova nežnost in odpuščanje sta nam še 

vedno na voljo. Če nimamo vere, on ostane zvest svoji besedi, kajti sebe ne more zatajiti. Je 

najmočnejši, najpomembnejši izraz ljubezni; ni večje ljubezni kot dati svoje življenje za tiste, ki jih 

ljubiš. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam zapovedujem. «Da se ljubite med seboj, kakor sem 

vas jaz ljubil« (Jn 15,12-15). Resnično, ponujeno odrešenje ostaja na voljo vsem. Vsakemu je 

podeljen Sveti Duh. Zato je pomembno, da ta Pavlova beseda ostane prisotna v naših srcih: »… 

spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, Davidovega potomca«. Na dan preizkušenj in 

preganjanj naj nam vera v Vstalega Križanega dá veselje, da bomo brez omahovanja prepevali novo 

pesem v čast Boga-Ljubezni! Vabi nas, da v vseh okoliščinah ponudimo odrešenje v Jezusu Kristusu 

vsem našim sodobnikom. Mi smo »misijonarski učenci«! 

 

 

 

Pierre Diarra, 

Svetovalec Papeškega sveta za medverski dialog 

Papeška misijonska zveza-Pariz 

Katoliški inštitut Pariz 

Pariz, 7. november 2021 

 

Besedilo prevedel: Luka Biščak 
 


