
                                    

 
 

 

 
 

24. 01. 2021 

Mr 1,14-20 
 

BOG PRIHAJA, DA NAS OBOGATI 
 
 

Sporočilo Jonove knjige, iz katere smo danes brali prvo berilo in je nastala v 5. 
stoletju pred Kristusom, je: Bog skrbi za vse ljudi, vsi so mu enako pri srcu. 
Kristjani smo pogosto zelo podobni Jonu: Mislimo si namreč, da imamo mi, ki 
smo tako »pridni«, nebesa »rezervirana«. 
Ljudje, ki se zdaj za Boga ne zmenijo, jih 
ne zaslužijo. Jezus je pri oznanjevanju 
blagovesti neštetokrat poudarjal, da smo 
vsi grešniki in zato vsi potrebni – in če 
smo skesani, tudi vredni – Božjega 
usmiljenja in odpuščanja. Bratoma Jakobu 
in Janezu, ki sta na negostoljubno 
samarijsko vas hotela priklicati ogenj z 
neba, je dejal, da ne vesta, kakšnega duha 
sta. »Sin človekov ni prišel na svet zato, 
da bi svet obsojal, ampak zato, da ga 
odreši.« Jezus hoče vzbuditi v nas pravega 
duha: ta pa je v tem, da se čutimo eno z 



grešnim svetom, da ne pometamo toliko pred sosedovim, ampak bolj pred svojim 
lastnim pragom. Če smo kristjani, bodimo kristjani s celim srcem. Kakšen mora 
biti človek, ustvarjen po Božji podobi, nam kaže Kristus s svojim zgledom. 
Pripadnost Kristusu je za nas obveznost, da postajamo vedno bolj polni 
njegovega duha: duha iskrene, spoštljive ljubezni, dobrote, razumevanja, širine. 
Sami dobro vemo, kako malo krščanski smo velikokrat, kako ozki smo, sebični 
zaverovani v svoj mali svet, v svojo komodnost. Prav zaradi tega nismo uspešni 
Kristusovi apostoli, pričevalci njegovega nauka, ki se imenuje blagovest 
odrešenja in osvobojenja za vse ljudi. Zaradi takih kristjanov, kot smo mi, prihaja 
do sporov in ločitev v manjšem in večjem obsegu. Zaradi tega je v preteklosti 
prišlo do ločitev med krščanskimi Cerkvami. Molimo zatorej za edinost vseh, ki 
nosijo ime po Kristusu. Moramo pa se potruditi, da molitvam pridružimo tudi 
iskreno prizadevanje, da se vsak dan spreobračamo, da vsak dan uravnamo svojo 
pot po Kristusovi smeri, da mu sledimo kot zvesti apostoli. 

Po: S. Čuk 
 

 

 
 

Jonu ni ostalo drugega, kot da se 

napoti v Ninive. Da je šel z nevoljo, 

je razbrati iz načina, kako je pridigal. 

Ni spodbujal k spreobrnitvi, pretil je 

s kaznijo. Potihoma se je že veselil 

uničenja pregrešnega meta. 

A glej, Ninivljani se spreobračajo in 

delajo pokoro. Jona bo za 

pričakovano veselje prikrajšan. Vedi, 

Jona, da ima Bog rad vse ljudi! Vedi, 

da ne poznaš ne Božje ljubezni ne 

njegovih načrtov! Ali je tvoje srce 

hudobno, ker je Bog dober? 

Ninive so tri dni hoda veliko mesto. 

Predstavljajo ves širni in v poganstvo 

pogreznjeni svet. V njem je mnogo 

več dobrih ljudi, kot si more 

predstavljati Jona in vsakdo, ki se po 

njem zgleduje. 
 



V njihovi shodnici pa je bil 
prav tedaj človek z 

nečistim duhom in je zavpil: 
»Kaj imamo s teboj, 

Jezus Nazaréčan? 
Si nas prišel pokončat? 

Vem, kdo si: 
Sveti, od Boga.« 

Jezus pa mu je zapovedal: 
»Umolkni in pojdi iz njega!« 

Nečisti duh ga je stresel, 
zavpil z močnim glasom 

in šel iz njega. 
Vsi so se tako začudili, 

da so razpravljali med seboj: 
                       »Kaj je to? 
               Nov nauk z oblastjo! 
            Celo nečistim duhovom 
          ukazuje in so mu pokorni.« 
 
                      (Mr 1,23–27) 
 

NAPOVEDNI KOLEDAR 
 
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani 

vabita na DNEVE ODPRTIH VRAT od 30. januarja do 11. februarja 2021. 

Zaradi epidemije bodo vsi dogodki potekali preko spleta na naslovu 

http://www.stanislav.si/za-bodoce-dijake/ 
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