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Hvaležnost
Evangelij po Luku 17,11–19
11
Ko je Jezus potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. 12 Ko je
prispel v neko vas, mu je prišlo naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili
13
in na ves glas govorili: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« 14 Ko jih je zagledal, jim
je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med potjo so bili očiščeni. 15 Ko
je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom
slavil Boga. 16 Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil
Samarijan. 17 Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih
devet? 18 Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega
tujca?« 19 In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila.«
Ostala berila: Druga knjiga kraljev 5,14–17; Psalm 98,1–4;
Drugo pismo Timoteju 2,8–13.

LECTIO:
Današnji evangeljski odlomek nam prinaša pomemben Jezusov pouk o
hvaležnosti za Božje blagoslove.
Jezus je na poti v Jeruzalem, kjer ga bodo križali in kjer bo vstal od mrtvih.
Nekje na obrobju ene izmed vasi mu pride naproti deset gobavcev, ki mu kličejo od
daleč: »Jezus, Učenik, usmili se nas!« (vrstica 13)
Kdor je v Jezusovih časih zbolel za gobavostjo ali kakšno drugo kožno boleznijo,
se je znašel v neznosnem položaju. Bolni so morali zapustiti družine in domače
okolje ter se naseliti proč od zdravih. Pomagati so si morali sami, skupaj z drugimi,
ki jih je doletela enaka usoda.
Bili so odrezani od verskega življenja v skupnosti; imeli so jih za »obredno
nečiste«. Nekateri so bili celo prepričani, da je njihova bolezen Božja kazen.
Živeli so v usmiljenja vrednih razmerah, brez možnosti za boljšo prihodnost in
brez upanja. V normalno življenje se je smel vrniti le tisti, ki mu je kožna bolezen
izginila in je duhovnik potrdil njegovo ozdravitev.
Nič čudnega torej ni, da so ti obupanci vpili k Jezusu in ga prosili za pomoč.
Jezus jim preprosto naroči, naj jih pregleda duhovnik. Vsi ga ubogajo in med potjo
se zgodi čudež. Vseh deset je ozdravljenih.
Ko eden izmed njih ugotovi, da je ozdravljen, nemudoma plane nazaj k Jezusu,
se mu zahvali in slavi Boga. Evangelij ne poroča, ali se je prej pogovarjal z ostalimi
devetimi. Zvemo pa, da je ta mož Samarijan.
Nedeljski evangeliji po metodi lectio divina. Leto C: Evangelij po Luku

Drugih devet so bržkone bili vsi Judje. Jezus je bil judovski učitelj. Judje so
zviška gledali na Samarijane in jih imeli za krivoverce. Tisti, za katerega ni bilo
pričakovati, da bo pokazal kakšno hvaležnost, je bil dejansko edini, ki se je prišel
zahvalit Bogu.
Bodimo pozorni na Jezusove končne besede Samarijanu. Beseda »vstani« ima
več pomenov: prvi kristjani so v njej videli namig na vstajenje ali novo življenje.
Ozdravljenih je bilo deset gobavcev, vendar Jezus pove le temu Samarijanu, da
ga je rešila njegova vera. Verjetno ima Jezus v mislih tako duhovno kakor telesno
ozdravljenje.

MEDITATIO:
Kaj te nagovori v tem odlomku?
Kaj meniš, zakaj se drugih devet ozdravljenih ni vrnilo, da bi se zahvalili Jezusu?
Se ti je že zgodilo, da si se pozabil zahvaliti, ko je Bog uslišal tvojo molitev? Si se mu
zahvalil najprej, pred vsem drugim?
Kaj lahko storimo, da Božjih blagoslovov ne bi sprejemali kot nekaj samo po sebi
umevnega? Ali obstaja nevarnost, da bi si včasih celo mislili, da si »zaslužimo«
Božji blagoslov za nekaj, kar smo storili?

ORATIO:
Pomisli na vse različne načine, kako ti Bog izkazuje dobroto. Zapiši jih in preberi
svoj spisek vsak dan v tem tednu. Odgovori Bogu z zahvalo in slavljenjem. Sveti
Duh te bo morda med tednom spomnil na še več stvari. Prosi Boga, naj ti pomaga,
da boš vedno hvaležen za vse, kar je storil v tvojem življenju.
Vsak dan v tem tednu si izberi drug psalm, s katerim boš slavil Boga.

CONTEMPLATIO:
Razmisli o naslednjih besedah iz Pisma Filipljanom 4,4.6–7:
»Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se … Nič ne skrbite,
ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z
zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše
misli v Kristusu Jezusu.«

© 2013 United Bible Societies & Društvo Svetopisemska družba Slovenije

