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P R E V I D N O S T

Jean-Baptiste Saint-Jure
Claude La Colombière   

»Nič se vam ne zgodi, česar Bog 
ne bi hotel, in Bog zmeraj hoče le to, 
kar je za nas najboljše.«  

Smo pripravljeni v življenju sprejeti vse, kar za nas hoče Bog? 
Kot v mehek vosek naj Bog v nas vtisne tako všečnosti kot 
nevšečnosti, časti in ponižanja, preizkušnje in radosti. Božji 
previdnosti zaupajmo v vseh svojih potrebah, brez nemira 
čakajmo, da nas poteši z zdravili svoje ljubezni. Bog bo tako za 
nas postal vir miru in veselja na tem svetu in nam dal okušati 
večno blaženost, ki nam je obljubljena v večnosti. 

»Klasik katoliške duhovnosti, kot je ta knjižica, nam 
lahko pokaže smer, ki je morda še nismo odkrili ali 
smo nanjo pozabili.« 

p. Damjan Ristić SJ v spremni besedi 

O AVTORJIH:

Jean-Baptiste Saint-Jure (1588–1657) in sv. Claude La Colombière 
(1641–1682) sta bila pomembna francoska jezuita, zasidrana v 
ignacijanski duhovnosti. Zavedala sta se, da Božja ljubezen ni vedno 
očitna, zato sta se spraševala, kako razumeti trpljenje. Odgovore sta 
našla v Svetem pismu in v življenju svetnikov. 
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Spremna beseda

Knjižica Božja previdnost, ki jo držite v rokah, je 
izbor besedil dveh francoskih jezuitov, dveh mož, 
ki na tih in nevsiljiv način vplivata na zahodno kr-
ščansko duhovnost, to sta Jean-Baptiste Saint-Jure SJ 
(1588–1657) in Claude La Colombière (1641–1682).  

O prvem vemo le malo. Rodil se je v Metzu in leta 
1603 v Nansyju vstopil v Družbo Jezusovo. Ustano-
vil je kolegij v Alençonu, kjer je bil rektor. Kasneje je 
postal še rektor kolegijev v Amiensu, Orleansu in Pa-
rizu. Znana je njegova obširna korespondenca s se-
stro Jeanne de Agnes, ki naj bi bila obsedena in nato 
osvobojena demonov. Bil je tudi duhovni oče veli-
kega francoskega filantropa Gastna de Rentyja, ki je 
ustanovitelj številnih dobrodelnih ustanov v Franciji 
svojega časa.

Claude La Colombière je svetnik, velik pridigar 
ter apostol duhovnosti Srca Jezusovega. Bil je du-
hovni oče sv. Marjete Marije Alakok, ki je v njem 
prepoznala duhovnika, o katerem ji je v viziji govo-
ril Jezus. Zgodba je znana, duhovnost Srca Jezuso-
vega v vseh njenih odtenkih je postala in ostala del 
zahodne duhovne imaginacije. 

Saint-Jure je bil močno zasidran v duhovne vaje 
sv. Ignacija, posebej drobnega besedila iz njih, ki 
se imenuje Načelo in temelj. Za človeka, ki opravlja 
duhovne vaje, je to sidrišče, h kateremu se nepre-
stano vrača. Povedano na kratko: človek je ustvar-
jen, da časti Boga in na ta način zveliča svojo dušo. 
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� Božja�previdnost10

Vse ostalo je ustvarjeno, da mu pomaga priti do 
tega cilja. Zato naj se ne zanaša na stvari, temveč 
jih uporablja le, če služijo prej omenjenemu cilju. 
Na stvari in na lastna pričakovanja naj se ne na-
vezuje, pač pa naj ima pred očmi cilj, za katere-
ga je ustvarjen. To zgoščeno besedilo je izhodišče 
za pogled na svet, v katerem je vsak posameznik 
poklican, da odgovori na Božji klic in učeč se od 
Kristusa najde in izpolni Božjo voljo. Predanost 
Jezusu v konkretnih stvareh življenja pomeni sto-
pati po poti zveličanja, kar ne pomeni samoure-
sničitve, temveč sodelovanje z Božjo ljubeznijo, ki 
je delujoča v vsem stvarstvu, dogodkih in ljudeh.  
Biti del vsega, kar slavi Boga, pomeni živeti pol-
nost na nepredvidljiv in presenetljiv način, ki ga 
premore le ljubezenski odnos med človekom in 
vedno skrivnostnim, nedoumljivim in usmiljenim  
Bogom, ki je darovalec vsega. Človek na ljubezen, 
ki je Božje razodetje in razdajanje, lahko odgovori 
le z ljubeznijo, s sprejetjem in razdajanjem samega 
sebe v še večjo Božjo slavo.

Vendar Božja ljubezen ni vedno takoj očitna. Sa-
int-Jure in Colombière se tega dobro zavedata, zato 
iščeta način, kako razumeti in celo sprejeti trpljenje; 
to je čas, ko Božja ljubezen ni očitna, še več, ko Božje 
dopuščanje trpljenja jemlje zaupanje in poganja ljudi 
v obup. Božje dopuščanje trpljenja je gotovo ena od 
glavnih ovir, zaradi katerih ljudje na poti posveče-
vanja odnehajo. Knjižica, ki jo imamo v roki, skuša 
biti nekakšen odgovor na to dilemo s tem, da nam 
predoča kot rešitev Božjo previdnost z argumenti, s 
svetopisemskimi citati, zgodbami in primeri.
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Spremna beSeda 11

Ne vemo, kdo je izbral in zbral prav ta besedila, 
vemo pa, da je knjižica med francoskimi katoličani 
postala izjemno popularna, in sicer v času med prvo 
svetovno vojno, se pravi v času velikega trpljenja.  
Filozofija, teološko argumentiranje ali celo poučni 
primeri navadno ne odženejo trpljenja. Veliko bolje 
ga blažijo človeška bližina, sočutje in zvestoba. Toda 
tudi beseda ob pravem času, na pravi način, celo ar-
gument, lahko prinesejo nekaj upanja in nov, neko-
liko osvobojen način gledanja na bolečino. Bolečina 
in izguba nista končna stvar, temveč celo nekaj, kar 
nas lahko zbliža z Bogom, čeprav tega v procesu ne 
moremo zaznati. 

Tako Saint-Jure, katerega besedila so v prvem 
delu knjige, kot Colombière, katerega misli sledimo 
v drugem, želita bralca vnaprej pripraviti, da pre- 
usmeri pogled v Božjo previdnost in kličeta k ži-
vljenju iz nje, še preden trpljenje preplavi dušo. 
Verjetno oba izhajata iz ignacijanske molitve, ki 
pozna tako imenovani disponer ali razpoložitev in 
odprtost molivca za vse, kar mu želi Bog dani tre-
nutek podariti. Vsaka molitev je hkrati duhovna 
vaja, ki počasi rojeva sadove v konkretnem življe-
nju, celo trpljenju. Iz molitve prihaja prenova srca 
in sprememba pogleda na situacijo, v kateri smo. 
Oba avtorja torej kličeta k molitvi, ki izraža takšno 
odprtost in prepustitev. 

Knjižica, čeprav kratka, je napisana zelo gosto, in 
v njej ne zmanjka izzivov in spodbud tistim, ki želi-
jo biti blizu Bogu. V razmislek pa lahko povabi tudi 
tiste, ki so oddaljeni. Klasik katoliške duhovnosti, 
kot je ta knjižica, nas poveže s plemenitim iskanjem 
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� Božja�previdnost12

odgovorov na večna vprašanja in nam lahko naka-
že smer, ki je morda še nismo odkrili ali smo nanjo 
pozabili. 

p. Damjan Ristić SJ
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Uvod

Avtor te knjižice je dobro znani in zelo kompetentni 
verski pisatelj oče Jean-Baptiste Saint-Jure iz Družbe 
Jezusove. Strani, ki jih boste brali, so namreč skoraj 
dobeseden prepis 3. knjige 8. poglavja njegovega ve-
likega dela z naslovom O spoznanju in ljubezni našega 
gospoda Jezusa Kristusa, ki ga je rad prebiral arški žu-
pnik in je bilo tudi njegov asketski priročnik. 

To je zagotovo več kot zadostno priporočilo za 
pobožne duše, katerim je to delce namenjeno. Naj 
nam kljub temu dovolijo, da mu dodamo nekaj bolj 
neposrednega in nujnega. 

Dne 1. februarja 1851 je v Lyonu sveto umrl nečak 
slavnega generala Marceauja, ki je bil edini dedič 
njegovega priimka. Auguste Marceau je bil najprej 
nevernik, da ne rečemo največji brezverec, »navdu-
šen apostol saint-simonizma, velik svetovljan in celo 
bolj ali manj razuzdanec, nazadnje pa velik privrže-
nec Nadbratovščine Notre Dame des Victoires«. 

Ko je nekega dne moral govoriti pred zborom de-
lavcev, jim je rekel z ganljivo odkritosrčnostjo: »Pri-
jatelji, gotovo so med vami taki, ki niso kristjani in 
ne marajo vere. No, vedite, da sem bil brezverec kot 
vi; nihče ni krščanstva sovražil bolj kot jaz; vendar 
moram priznati, da sem bil nesrečen, vse dokler ni-
sem postal kristjan. Dotlej nisem živel. Ne, temu se 
ne reče živeti. Skakal sem sem in tja oziroma bolje, 
strasti so me porivale, me vlekle in gnale, a živel ni-
sem … Ne, nisem bil človek, bil sem stroj.« Tak je 
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� Božja�previdnost14

bil torej Marceau po lastnih besedah, dokler ni začel 
verovati v Boga in se ni podredil zakonom njegove 
Previdnosti.

Poglejmo ga zdaj, ko je goreč vernik. Ko je ok-
tobra 1849 v Lyonu obiskal priorja maristov, je go-
stitelja presenetil silovit kašelj, ki je obiskovalca iz-
črpaval, poleg tega pa je imel še bolečine v nogi, ki 
niso in niso ponehale. Prior je naročil Marceauju, 
naj ne hodi iz sobe, in neustrašni pomorščak je kot 
krotek otrok ubogal brez ugovora. Rekel je: »Ko ob 
pitju čaja v sobi slavim Boga, sem prav tako zado-
voljen, kot ko sem na morju izpostavljen sunkom 
vetra.« Zadnje leto življenja je prebil v popolni sa-
moti, od koder je pisal prijatelju: »Lahko vam zago-
tovim, da sem srečo, ki se je nadejamo na tem sve-
tu, našel v samotnem kotičku, kjer mi življenje teče 
daleč od sorodnikov, prijateljev in znancev.« Nekje 
drugje je zapisal: »Vsa skrivnost sreče na tej zemlji 
je v izpolnjevanju Božje volje.« A od kod je Marce-
au črpal tako vzvišena čustva, za nas tako spodbu-
dna čustva? Pisec njegovega življenjepisa je takole 
zapisal:

Marceau je dal v Lyonu ponatisniti knjigo o Božji 
previdnosti, tako majhno po formatu, a tako veliko 
po vsebini. To po obsegu skromno delo je spoznal 
že leta 1842 v Nantesu. »Z vso iskrenostjo svojega 
srca vam lahko zagotovim,« je rekel poveljniku Le 
Bobinnecu, »da če bi mi bil Bog v zameno za vsako-
vrstne težave, ki so me pestile med poveljevanjem 
fregate Skrinja zaveze, izkazal zgolj naklonjenost, da 
se seznanim s temi nekaj stranmi, bi se mi zdela to 
milost. To je neprecenljiva knjiga.« 
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15

Ta pohvala nas ne preseneča, če vemo, da ves 
nauk te knjige podajata dva povzetka: Videti Boga v 
vseh stvareh. Podrejati se Božji volji v vseh stvareh.1

Menimo, da nismo škodovali vrednosti tega del-
ca, ker smo vanj vnesli nekaj neznatnih oblikovnih 
sprememb in označili razdelke, ki so bili v prejšnjih 
izdajah slabše razvidni.

                                                         
1 Auguste Marceau, kapitan fregate in poveljnik Skrinje zaveze; 

napisal oče marist. Zv. I, str. 251; dokončna izdaja, Pariz, Haton. 

Uvod 
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I
Božja volja  

je ustvarila in vodi  
vse stvari
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19

Ko sveti Tomaž obravnava Božjo voljo, uči – po sve-
tem Avguštinu – da je ta razlog in vzrok vsega, kar 
obstaja.2 Kakor pravi tudi psalmist: »Bog je ustvaril 
vse, kar je hotel, na nebu, na zemlji, v morjih in vseh 
globinah.«3 V Knjigi razodetja pa piše: »Vreden si, 
naš Gospod in Bog, da prejmeš slavo, čast in oblast, 
ker si ustvaril vse reči, po tvoji volji so bivale in bile 
ustvarjene.«4 Potemtakem je Božja volja potegnila iz 
niča nebesa z njihovimi prebivalci in krasotami, ze-
mljo z vsem, kar nosi na svojem površju in vsebuje v 
svoji notranjosti, skratka vse vidno in nevidno, živo 
in neživo, razumno in brez razuma, od najvišjega do 
najneznatnejšega. 

In če je Gospod ustvaril vse te reči, kot pravi apo-
stol sveti Pavel, po sklepu svoje volje,5 ali ni nadvse 
pravično in razumno pa celo absolutno potrebno, da 
so hranjene in vodene po njem in da upoštevajo na-
svet njegove volje? In res: »Kaj bi lahko obstajalo,« 
pravi modrec, »če tega ne bi hotel ti, ali se ohranilo 
brez tvojih ukazov?«6 

»Poleg tega so Božja dela popolna,« piše v Moj-
zesovi hvalnici.7 Dovršena so tolikanj, da je sam Go-
spod, čigar kritika je stroga in presoja pravična, po 
dokončanem stvarjenju ugotovil, da so dobra in zelo 

2  Dicendum, quod necesse est dicere voluntatem Dei esse causam 
rerum. – Sv. Tomaž, Sum., p. 1, q. 19, a.4, corp. – Voluntas Dei 
omnium quae suni est causa … Sv. Avguštin, De Gen.

3  Ps 135 (134), 6.
4  Raz 4,11.
5  Ef 1,11.
6  Mdr 11,26.
7  5 Mz 32,4.

božja volja je UStvarila in vodi vSe Stvari 

Knjiga BOZJA PREVIDNOST_prelom_5.10.2017.indd   19 19/12/17   08:39



� Božja�previdnost20

dobra.8 Vendar je povsem očitno, da kdor je utemeljil 
zemljo z modrostjo in utrdil nebesa s previdnostjo,9 

pri vodenju svojih del ne more pokazati manj po-
polnosti kot pri njihovem stvarjenju. Zdi se mu po-
trebno, da nas spomni, da njegova Previdnost še na-
prej vodi vse reči10 po meri, po številu in po teži,11 s 
pravičnostjo in usmiljenjem.12 In nihče mu ne more 
reči: »Zakaj tako delaš?«13 Kajti če dodeljuje svojim 
ustvarjeninam konec, ki ga hoče, in če jih do njega 
pelje s sredstvi, ki jih je izbral in so mu všeč, jim more 
dodeljevati le moder in dober konec in jih usmerja-
ti k temu koncu edino z enako modrimi in dobrimi 
sredstvi. 

Ne bodite torej neprevidni,14 nam pravi apostol, 
temveč se trudite spoznati, kakšna je Božja volja, da 
bi ob njenem izpolnjevanju dosegli namen njego-
vih obljub,15 se pravi večno srečo, zakaj zapisano je: 
»Svet in njegovo poželenje mineta, kdor pa izpolnju-
je Božjo voljo, ostane vekomaj.«16

8  1 Mz 1,31.
9  Prg 3,19.
10  Mdr 11,13.
11  Mdr 11,20.
12  Mdr 12,15; 15,1.
13  Sir 8,4.         
14  Ef 5,17.
15  Heb 10,36.
16  Jn 2,17.
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Bog ureja vse dogodke, dobre ali slabe

Ne, nič se ne dogodi v vesolju, če Bog noče, če ne do-
voli. In to velja za prav vse reči razen za greh. »Nič,« 
soglasno učijo sveti očetje in cerkveni učitelji s svetim 
Avguštinom, »v vsem našem življenju se nič ne zgodi 
po naključju; Bog poseže v vse.« »Jaz sem Gospod,« 
pravi sam skozi usta preroka Izaija, »jaz sem Gospod 
in drugega ni. Delam svetlobo in ustvarjam temo, na-
rejam mir in ustvarjam gorje; jaz, Gospod, delam vse 
to.«17 Pred tem pa po Mojzesu pravi: »Jaz usmrčujem 
in oživljam, zadajam rane in ozdravljam.«18 V hvalnici 
Samuelove matere Ane pa je rečeno: »Gospod jemlje 
in daje življenje, vodi v podzemlje in dviguje iz njega. 
Gospod deli uboštvo in bogastvo, ponižuje, pa tudi 
povišuje.«19 »Če se v mestu dogodi kaj hudega, mar 
tega ne stori Gospod?« se sprašuje prerok Amos.20 
»Da,« oznanja modrec, »dobro in hudo, življenje in 
smrt, uboštvo in bogastvo je od Gospoda.«21 In tako 
še na sto drugih mestih.  

Morda boste rekli, da če velja to za nekatere 
neogibnosti, kot so bolezen, smrt, mraz, vročina  
in druge nezgode, ki nastanejo zaradi narav-
nih, od nas neodvisnih razlogov, pa to ne velja, 
brž ko gre za reči, ki so odvisne od človekove 

17 Iz 45,6–7.
18  5 Mz 32,39.
19  1 Sam 2,6–7.
20  Am 3,6.
21  Sir 11,14.

božja volja je UStvarila in vodi vSe Stvari 

Knjiga BOZJA PREVIDNOST_prelom_5.10.2017.indd   21 19/12/17   08:39



� Božja�previdnost22

svobodne volje. Ker namreč – mi boste ugovar-
jali – če kdo govori grdo o meni, me oropa, uda-
ri ali preganja, kako morem takšno ravnanje 
pripisati volji Boga, ki še zdaleč noče, da se z 
mano tako ravna in to tudi strogo prepovedu-
je? In boste zaključili: krivdo za to lahko po-
temtakem pripišemo le človekovi volji, njegovi 
nevednosti ali hudobnosti. – Ravno to je okop, 
za katerim se skuša človek zavarovati, da bi se 
ognil udarcem Gospodove roke in se opravičil, 
ker nima poguma in volje, da bi se podredil.  

Vendar se zaman opirate na umovanje, češ 
da se tu ni mogoče prepustiti Previdnosti; Bog 
sam ga je namreč ovrgel in moramo glede na 
njegovo besedo verjeti, da se takšni kakor tudi 
vsi drugi dogodki zgodijo le na njegov ukaz ali 
dovoljenje. Raje poslušajte. 

Ko hoče kaznovati umor ali prešuštvo, ki ju je za-
grešil David, se s posredovanjem preroka Natana  
izrazi takole: »Zakaj si zaničeval mojo besedo in sto-
ril hudo pred mojimi očmi? Umoril si Hetejca Uri-
jaja, mu ugrabil ženo in ga ubil z mečem Amono-
vih otrok. Zato meč ne bo odšel iz tvoje hiše, ker si 
me zaničeval in ugrabil ženo Hetejca Urijaja.« In Go-
spod reče takole: »V tvoji hiši bom spravil nesrečo 
nadte. Pred tvojimi očmi bom vzel tvoje žene in jih 
dal tvojemu bližnjemu, in legel bo s tvojimi ženami 
pred očmi tega sonca. Ti si sicer to storil na skrivaj, 
jaz pa te bom kaznoval pred vsem Izraelom in pred 
soncem.«22 

22  2 Sam 12,9–12.
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Pozneje so Judje s svojimi krivičnostmi hudo raz-
žalili Gospoda ter izzvali njegovo pravičnost. Rekel 
je: »Asirec je šiba in palica mojega srda; iz njegove 
roke sem napravil orodje svoje jeze; pošljem ga nad 
skrunilni narod in mu ukažem, naj ga oropa in ople-
ni, naj ga potepta kakor blato na cesti.«23 

In zdaj vas vprašam, ali bi Bog mogel bolj odkri-
to izjaviti, da je avtor vsega hudega, kar mora za-
radi Absaloma pretrpeti njegov oče in Judje zaradi 
asirskega kralja?  Zlahka bi navedel še druge zglede, 
a naj dosedanji zadostujejo. Sklenimo torej s svetim 
Avguštinom: »Vse, kar se nam na tem svetu dogodi 
zoper našo voljo (bodisi s strani ljudi ali od drugod), 
se nam zgodi le po Božji volji, zaradi ukrepov Pre-
vidnosti, zaradi njenih ukazov in pod njenim vod-
stvom; in če zavoljo šibkosti našega duha ne more-
mo doumeti razloga za ta ali oni dogodek, ga pri-
pišimo Božji previdnosti, počastimo jo s tem, da ga 
sprejmemo iz njenih rok in trdno verujmo, da nam 
ga ne pošilja brez razloga.« 

Prerok Jeremija takole odgovarja na tožbe in go-
drnjanje Judov, ki so svoje ujetništvo in trpljenje pri-
pisovali zli sreči ali drugim vzrokom, ne pa pravični 
Božji volji: »Kdo je tisti, čigar beseda lahko povzroči 
kakršen koli učinek, če tega ne zaukaže Gospod?« 
Ali dobro in slabo ne prihajata iz ust Najvišjega? Za-
kaj torej človek v življenju godrnja in se pritožuje 
zaradi kazni, ki jih prejema za svoje grehe? Poglo-
bimo se vase, izprašajmo si vest, spremenimo svoje 
ravnanje in se vrnimo h Gospodu. Dvignimo srca k 

23  Iz 10,5–6.

božja volja je UStvarila in vodi vSe Stvari 
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