
Ali lahko Božja beseda navdušuje tudi danes? 

Ali lahko Božja beseda navdušuje tudi danes? Bilo je pred leti, ko sem v knjigarni v bližnjem 

mestu bil priča zanimivemu prizoru. V knjigarno so prišle tri dijakinje, ki so že z samim 

prihodom vzbudile pozornost. Potihoma so se pogovarjale in očitno je bilo, da pripravljajo 

neko presenečenje, saj so se venomer ozirale proti vhodnim vratom. S knjižne police so 

vzele knjigo, jo na blagajni plačale in položile v darilno vrečko. Potem so čakale. Končno je 

prišla njihova prijateljica, ki je očitno imela rojstni dan in dekleta so ji izročile to darilno 

vrečko s knjigo. Dekle je seglo v to vrečko in zgodilo se je to, kar smo lahko vsi v knjigarni 

slišali in videli. V rokah je držala Sveto pismo in vsa vesela poskakovala, poljubljala knjigo in 

ob tem govorila »Moje Sveto pismo, moje Sveto pismo«. Tudi svoje  prijateljice, ki so ji 

očitno izpolnile srčno željo in ji podarile Sveto pismo, je objela. Prizor izpred nekaj let me še 

vedno pride pred oči, ko vzamem v roke Sveto pismo. Navdušuje me in mi prebuja 

vprašanja. O njih želim razmišljati skupaj z vami, dragi prijatelji Božje besede, na nedeljo 

Svetega pisma 2020.  

 

Navdušenje nad Božjo besedo 

Kakšno je danes navdušenje nad Božjo besedo? Ali Božja beseda lahko navdušuje tudi 

danes? Lahko navduši nas tako kot je navdušila to dekle? Odgovor najbrž ni tako enoznačen 

kot bi si želeli. Vemo, da danes niso domači z Božjo besedo celo deklarirani kristjani in to 

celo prostodušno priznajo. Knjigo vseh knjig imajo na knjižni polici, kjer pa stoji zaprta dan in 

noč zaprta. Morda je včasih malo odpro in kaj preberejo,  a jih očitno ne nagovori. Nekateri 

jo odložijo že pri tretji Mojzesovi knjigi rekoč, da je preveč krvava. Brezbrižnost, 

nepoznavanje, pomanjkanje časa: to je le nekaj razlogov, da Božja beseda sameva in čaka, 

da se ji približamo. Mnogi so prepričani, da je Sveto pismo knjiga za poznavalce in 

duhovnike. Kako pa je bilo na samem začetku Jezusovega oznanjevanja?  V današnjem 

evangeliju (Mt 4,12-23) evangelist Matej zapiše začetek Jezusovega javnega delovanja po 40 

dnevnem postu in bivanju v puščavi. Jezus ljudem v poganski Galileji spregovori, da je prišel 

čas spreobrnjenja in da se je približalo nebeško kraljestvo. Potem pokliče prve štiri učence. 

Vsi štirje preprosti ribiči so v srečanju z Jezusom tako nagovorjeni in navdušeni, da so 

pripravljeni zapustiti vse svoje in oditi za njim. Jezus jih pokliče, ko so na delovnem mestu, 

ko opravljajo svoj poklic. Jezus danes tudi nam postavlja vprašanje, ali smo pripravljeni 

zapustiti star način življenja. In kakšen je naš odgovor na Jezusov klic?  Že pri krstu smo 

vstopili v odnos z njim. Takrat so nas starši in botri položili v Božje naročje, a z leti smo 

vedno bolj razumevali, kdo je Jezus in njegov glas je bil vedno bolj jasen, njegovo vabilo 

»Hodi za menoj« pa vedno bolj izzivalno. Kakšen je torej moj odgovor? Lahko smo navdušeni 

kot Izraelci, ko so ob vrnitvi iz babilonskega suženjstva ponovno odkrili Postavo in se 

enodušno zbrali ob njej (Neh 8,1). Ob branju svete knjige so bila njihova ušesa obrnjena 

proti knjigi postave (v. 3). Zavedali so se, da je v tej knjigi moč odkriti tudi smisel dogodkov, 

ki so jih preživeli. Ob spoznanju bogastva Božje besede je ljudstvo jokalo (v. 9), a jok se je 

spremenil v veselje in obhajali so praznik v velikem veselju (v. 12). Rešencem iz Babilonske 

sužnosti je bila spet oznanjena Božja beseda in umeli so besede, ki so jih slišali, in se veselili 

velikih Božjih del, ki jih je Bog storil zanje. Izvir veselja je bilo oznanilo, da njihov Bog ni nekje 



daleč, ampak je bil in je vedno blizu, čeprav se tega niso dovolj zavedali. Spoznanje, da je 

Bog vodnik mojega življenja, da je ob meni, da me pozna, da mi je za odrešenje dal svojega 

Sina, je začetek tega veselja. Tudi mi smo na poseben način podobni tem rešencem iz 

Babilonske sužnosti, saj tudi nas Bog rešuje iz suženjstva lastnih zablod in stranpoti.  Treba je 

samo »naravnati ušesa« in slišati Božji glas, ki nas vabi. Le kdo se tega ne bi veselil! »Veselite 

se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se.« (Flp 4,4). Božja beseda gradi občestvo.  

 

Božja beseda gradi občestvo 

Dogodek iz knjigarne nam ponuja poleg navdušenja nad Božjo besedo razmislek, kako Božja 

beseda danes gradi občestvo. Več kot očitno je, da so ta dekleta brala Sveto pismo in da jih 

je Božja beseda še tesneje povezala in da je v tistem trenutku to malo občestvo postalo živa 

priča kako Božja beseda povezuje. V knjigarni je bilo precej ljudi in občestvenost deklet s 

Svetim pismom v rokah je nagovorila mnoge očividce. A človeško občestvo je lahko zelo 

krhko, na kar opozarja apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom. Tarna nad nesoglasjem in 

razdeljenostjo v skupnosti in ne razume, kaj se je zgodilo v t mestu, potem ko jim je oznanil 

Jezusa Kristusa, križanega in od mrtvih vstalega. Mnogi  posamezniki so se povzdigovali nad 

druge in skupnost se je razdelila. Pavel poseže z oznanilom o križanem Kristusu. Samo ob 

njem se lahko občestvo ponovno poveže. Razmere v Cerkvi danes so zelo podobne tistim v 

Korintu. Skoraj na vsakem koraku najdemo koga, ki ponuja svoj nauk. Če se pustimo ujeti 

tem pastem, smo kot »ljudstvo, ki hodi v temi« in potrebno je »pogledati v veliko Luč, ki je 

zasijala nad prebivalci v deželi smrtne sence« (prim. Iz 8, 16). Današnja Božja beseda nam 

torej sporoča, da je ta velika luč v deželi smrtne sence že vzšla in zasijala na križu; da je 

nebeško kraljestvo že tukaj med nami. Kakor nekoč Peter, Andrej, Jakob in Janez tudi mi 

poklicani, da vsak na svojem delovnem mestu veselo živimo Jezusov klic in smo njegove 

priče v času, ki nam je odmerjen, in da tako skupaj gradimo Kristusovo skrivnostno telo - 

Cerkev. Pred nami je še polnih 11 mesecev tega leta in nedelja Svetega pisma, ki jo bomo 

praznovali po naših župnijah, nam daje še dovolj časa, da v tem letu  »odrinemo na globoko« 

(prim. Lk 5,4), da bo Božja beseda postala naš vsakdanji kruh. Sam osebno se bom vedno 

znova vračal k dogodku iz knjigaarne in želim si, da bi se tega otroškega navdušenja nad 

Božjo besedo nalezli tudi vi. Prav te otroške vere (prim. Mr 10,11) in zaupanja v moč Božje 

besede vam želim ob obhajanju nedelje Svetega pisma.  

Za biblično gibanje, Martin Mrzdovnik 


