PREMIŠLJEVANJE O BOŽJI BESEDI - OKTOBER 2022
V veselem praznovanju beatifikacije Pauline Marie Jaricot

ponedeljek, 17. oktober, 2022
Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec (god); Svetovni dan boja proti revščini
Ef 2,1-10; Ps 100; Lk 12,13-21
Premišljujmo
»Z milostjo ste namreč odrešeni po veri; in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz
del, da se ne bi kdo hvalil. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela.« Naše
odrešenje ne prihaja od nas, po milosti smo rešeni. Nihče ne more biti ponosen na to. Bog nas je
ustvaril v Kristusu Jezusu: zakaj? Za dobra dela, ki jih je za nas vnaprej pripravil, da jih opravimo.
Kako čudovito in premišljeno je to storil naš Bog! Zaradi prestopkov in grehov smo bili mrtvi. Dal
nam je življenje s Kristusom: po milosti smo rešeni.
S Kristusom nas je obudil in nas postavil v nebesa, v Kristusu Jezusu. Tako je želel v
prihodnjih vekih pokazati preobilno bogastvo svoje milosti s svojo dobroto za nas v Kristusu Jezusu.
Kaj drugega nam sploh preostane, če ne to, da se zahvalimo? Povabljeni smo, da oznanjamo
Gospoda z vso zemljo. Povabljeni smo, da v veselju služimo Gospodu, da ga slavimo z veselimi
pesmimi! Vabljeni smo, da priznamo, da je Gospod, katerega je razodel Jezus Kristus, edini Bog. On
nas je ustvaril in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, njegova čreda. Zahvaljujmo se mu v njegovi hiši
in kamorkoli gremo. On je Bog-Ljubezen, Bog, poln nežnosti in pobožnosti, poln ljubezni, miru in
resnice. Da, Gospod je dober, njegova ljubezen je večna, njegova zvestoba ostaja iz roda v rod. Brez
skrbi mu lahko služimo, vendar ne pozabimo na svojo odgovornost za lastno odrešenje in odrešenje
drugih. Na zemlji je toliko ubogih in nesrečnih ljudi: kaj storimo zanje in z njimi?
Ali ste razumeli priliko, ki sledi Jezusovemu povabilu? »Pazíte in varujte se vsake
pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja«. Po tej besedi Jezus pove to
priliko, ki si jo je zelo lahko zapomniti. Rezultat je nekoliko dramatičen, vendar poslušajte, kaj pravi
ta človek: »Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?« Potem si reče: »Tole bom
storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito in dobrine. Tedaj bom
rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre
volje!«. Bog mu reče: »Neumnež! To noč bom terjal tvojo dušo od tebe, in kar si pripravil, čigavo
bo?«. Lekcija je zelo preprosta in si jo je lahko zapomniti. »Tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade,
ni pa bogat pred Bogom«.
Ta lekcija mora biti povezana s svetovnim dnevom boja proti revščini. Ker smo navsezadnje
povabljeni, da to, kar imamo, na tak ali drugačen način koristimo z drugimi. Lahko se sklicujemo na
prve krščanske skupnosti, ki so znale deliti svoje dobrine. Verniki so imeli srce in dušo in nihče ni
štel svojih dobrin za svojo last. Nasprotno, vse jim je bilo skupno (Apd 4,32ff). Kaj pa delitev na
bogate in revne danes? Kaj pa delitev med bogate in revne cerkve? Kaj pa izmenjava med Cerkvami
in različnimi krščanskimi skupnostmi, zlasti na področju ekumenizma? Izmenjava dobrin med
krščanskimi skupnostmi mora pritegniti našo pozornost predvsem zato, ker praznujemo svetega
Ignacija Antiohijskega, škofa in mučenca. Bil je škof tretjega mesta rimskega cesarstva.
Aretiran v času Trajanove vladavine je bil Ignacij Antiohijski poslan v Rim, kjer je
umrl v čeljustih zveri. Toda ves čas svojega potovanja bo obiskoval krščanske skupnosti jim pošiljal
vrsto pisem spodbud in pričevanj vere. Molimo za vse, ki so odgovorni v Cerkvi, še posebej za škofe,
diakone in duhovnike, predstojnike inštitutov in kongregacij. Imajo posebno odgovornost za

evangelizacijo, delitev med cerkvami in solidarnost. Kot kristjani ne smemo pozabiti pomagati
ubogim in majhnim. Dajmo svojim Cerkvam sredstva, za oznanjaje evangelija, da priskočijo na
pomoč ubogim, majhnim, obrobnim ali izključenim. Tudi to je del dobrih del, za katera nas je Bog
ustvaril, rešil in vnaprej pripravil, da jih opravimo.
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