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Odgovor je Jezus Kristus 
 

Pridige papeža Frančiška na svetovnem dnevu mladih v Krakovu lahko 

strnemo v naslednje naslove: Jezus Kristus je odgovor na naša hrepenenja. 

Med nas prihaja v treh posebej pomembnih držah, ki jim papež ob križevem 

potu dodaja še eno. Da bi ga srečali, pa moramo premagati tri ovire, ki jih 

srečamo pri Zaheju. Tem trem oviram papež dodaja še četrto, ko govori, da 

je potrebno divan zamenjati s čevlji.  

Jezus je odgovor na naša hrepenenja 

Zakaj? Zato, ker nas preprosto vabi više. Više kot nas more povabiti karkoli na 

tem svetu. Više, ker nas neprestano vznemirja in noče, da bi zakopali 

hrepenenja, ki jih je v nas položil On sam. On je odgovor na naša hrepenenja 

po neskončni lepoti, ljubezni in dobroti. On noče, da bi dopustili, da nam ta 

svet ukrade najboljše, kar imamo, noče, da nam ukradejo energijo, veselje in 

sanje z lažnimi iluzijami. On je tisti, ki zna dati življenju pravo navdušenje; 

zaradi katerega se ne zadovoljimo z malim in zaradi katerega damo od sebe 

največ, kar lahko; On nas spodbuja, da povzdignemo pogled in sanjamo 

visoko. 
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1. Bog je majhen 
 

Biti majhen, blizu in konkreten so tri drže, s  katerimi Bog prihaja med nas. 

Njegov pristop ni pristop velikih in slavnih tega sveta. Ne dela hrupa in ne 

prihaja v blišču. Zato da se dopolni polnost časov, naredi nekaj najbolj 

običajnega na svetu. Rodi se kot otrok. Bog postane človek po najbolj 

preprosti in naravni poti: Mariji dovoli, da je stkala meso, kakor pravi 

starodavna pesem. Ima raje male, katerim je razodeto Božje kraljestvo. Njih 

ima raje, ker kljubujejo 'življenjskemu napuhu', ki prihaja od sveta. 

 

Pastirji in angeli  

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč 

stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in 

Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa 

jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, 

ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu 

rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: 

našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je 

bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in 

govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so 

mu po volji.« 

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug 

drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je 

zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in 

našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so 

povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki 

so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 

Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v 

svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za 
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vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ko je 

bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime 

Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v 

telesu. Lk 2,8-21 

 

Prva ovira je nizka postava 

Tudi danes lahko tvegamo, da smo oddaljeni od Jezusa, ker se ne čutimo na 

višini, ker imamo slabo samopodobo. To je velika skušnjava, ki ne zadeva 

samo samozavesti, ampak se tiče tudi vere. Ustvarjeni smo bili po božji 

podobi, poklicani smo k večni sreči z Bogom! To je naša 'postava', to je naša 

duhovna identiteta: smo ljubljeni Božji otroci, vedno. Če tega ne sprejemamo, 

ne sprejemamo Boga. V božjih očeh ni nihče manjvreden in oddaljen, nihče 

ni nepomemben, ampak smo vsi izvoljeni in pomembni: ti si pomemben! 

 

Jezus in Zahej  

Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po 

imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, 

kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne 

postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga 

videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti 

kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, 

danes moram namreč ostati v tvoji hiši.« In takoj je splezal dol 

in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in 

govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej pa je vstal 

in rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico svojega premoženja 

dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem 

četverno.« Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo 

odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je 

namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«  Lk 19,1-10 
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2. Bog je blizu 
 

Nadalje je Bog blizu. Rad se spušča v naše vsakodnevne dogodke, da bi hodil z 

nami. Blizu je grešnikom in vsem, ki jih družba odriva na rob, blizu je bolnim 

in trpečim, blizu je majhnim v njihovem trpljenju in veselju. Zavzame se za 

par, ki mu na svatbi zmanjka vina, zavzema se za vsakega izmed nas, da bi nas 

povedel v polnost življenja. 

Jezus blagoslavlja otroke  

Prinašali so mu tudi majhne otroke, da bi se jih dotaknil. Ko so 

učenci to videli, so jih grajali. Jezus pa je otroke poklical k sebi 

in rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite 

jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: 

Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne 

pride vanj.« Luka 18,15-17 

 

Druga ovira je hromeč sram 

Zahej je imel drugo oviro na poti srečanja z Jezusom: to je hromeč sram. 

Zahej je bil javna osebnost; vedel je, da bi se mu vsi smejali, če bi poskusil 

splezati na drevo – on, poglavar, mož oblasti, a tako osovražen. Vendar pa je 

premagal sram, ker je bila Jezusova privlačnost močnejša. In tako sram, ki 

hromi, ni zmagal. Evangelij pravi, da je Zahej ‚stekel naprej‘, ‚splezal‘ in 

potem, ko ga je Jezus poklical, ‚hitro splezal dol‘ (vv. 4.6). Tvegal je. To je tudi 

za nas skrivnost veselja: ne ugasniti lepe radovednosti, ampak tvegati, ker 

življenja ne smemo zapreti v predal. Pred Jezusom ne moremo ostati sede in 

čakati s prekrižanimi rokami. Dragi mladi, naj vam ne bo nerodno, da bi mu 

prinesli vse, posebej slabosti, napore in grehe v spovedi: On vas bo znal 

presenetiti s svojim odpuščanjem in svojim mirom. Ne bojte se mu reči ‚da‘ z 

vsem navdušenjem srca; ne bojte se mu velikodušno odgovoriti, mu slediti! 
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3. Bog je konkreten 
 

In končno, Bog je konkreten. Večini se razodeva tako, da preživi čas z 

osebami v konkretnih situacijah. Konkretno odgovarja na lakoto množice – uči 

jo in pomnoži kruh, konkreten odgovor ima za gobavca, ki ga ozdravi, prav 

tako je konkreten z učenci na čolnu v viharju in pri ribolovu. Z nami hodi skozi 

zgodovino posameznika in naroda, na poti je z nami po Mariji in po 

zakramentih.  

 

Jezus pokliče prve učence  

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa 

je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri 

bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je 

v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj 

odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je 

nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite 

mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo 

se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel 

mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da 

so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem 

čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, 

tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je 

padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker 

sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil 

on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, 

Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je 

Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko so 

potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Lk 5,1-11 
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Tretja ovira je godrnjava množica 

Za nizko postavo in hromečim sramom, je moral Zahej soočiti še tretjo oviro 

– ne več znotraj sebe, ampak okrog sebe. To je godrnjava množica, ki ga je 

prej ovirala in potem kritizirala: Jezus ne bi smel vstopiti v njegovo hišo, v 

hišo grešnika! Morda vas bodo imeli za sanjače, ker verjamete v novo 

človeštvo, ki ne sprejema sovraštva med ljudstvi, ki ne vidi državnih meja kot 

pregrade in ohranja svoje izročilo brez egoizmov in zamer. Ne izgubite 

poguma: s svojim nasmehom in svojimi odprtimi rokami pridigate o upanju in 

ste blagoslov za edino človeško družino, ki jo tukaj tako dobro predstavljate! 
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4. Bog trpi 
 

Četrta drža Boga je, da sprejema nase trpljenje. Bog je trpeči služabnik. S 

trpljenjem je povezano tako njegovo rojstvo, ko ni bilo zanj prostora v 

prenočišču, kot na križu, ko trpi za grehe vsega človeštva. Trpljenju daje 

odrešilno razsežnost, to je pot križa, ki premaga zlo, greh in smrt. Ko objame 

les križa, Jezus objame bolečino in smrt moških in žensk vseh časov. 

 

Jezus pred Pilatom  

Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu. Začeli so ga 

tožiti in so govorili: »Tega smo zalotili, da zavaja naš narod in 

brani cesarju dajati davke ter pravi, da je Mesija, kralj.« Pilat 

ga je vprašal: »Si ti judovski kralj?« On pa mu je odgovoril: »Ti 

praviš.« Pilat je rekel vélikim duhovnikom in množici: »Nobene 

krivde ne najdem na tem človeku.« Oni pa so še bolj pritiskali 

in govorili: »Ljudstvo hujska, ko uči po vsej Judeji, od Galileje, 

kjer je začel, pa vse do sèm.« Lk 23,1-5 

 

Četrta ovira je divan 

Tem trem oviram v svojem nagovoru papež opozarja še na četrto oviro, ki ji 

pravi divan. Divan-sreča (kanapa-szczęście) je verjetno tiha ohromelost, ki 

nas lahko najbolj uniči; ki lahko uniči mladost. Zakaj? Ker počasi, ne da bi se 

zavedli, zaspimo; ter smo zaspani in zmedeni, ... medtem ko drugi – ki so 

morda bolj živi, čeprav ne boljši – odločajo o naši prihodnosti.  

Dragi mladi, nismo prišli na svet, da bi 'vegetirali', da bi živeli lagodno, da bi iz 

življenja naredili divan, ki bi nas uspaval; nasprotno, prišli smo zaradi nečesa 

drugega, da bi pustili sled. 
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