Slovensko
30. navadna nedelja B
Rabuní, da bi spregledal! (Mr 10,51)
Prvo berilo

Jeremija 31,7-9

Tako govorí Gospod: "Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte poglavarju
narodov! Oznanjújte, hvalíte in govoríte: 'Gospod, reöi svoje ljudstvo, Izraelov
ostanek!' Glejte, pripeljem jih iz severne deûele in jih zberem od koncev
zemlje. Med njimi tudi slepe in hrome, noseËe in porodnice hkrati, velik zbor
se jih vrne sèm. Z jokom bodo priöli, s tolaûbami jih pospremim nazaj; k
potokom vodá jih popeljem, po ravni poti, kjer se ne spotaknejo. Jaz sem
namreË Izraelov oËe in Efrájim je moj prvorojenec."

Drugo berilo

Hebrejcem 5,1-6

Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede
tega, kar se nanaöa na Boga: da daruje daritve in ûrtve za grehe. Ker tudi njega
obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Zato mora
kakor za ljudstvo tudi zase darovati daritve za grehe. In nihËe si te Ëasti ne
jemlje sam, ampak ga kliËe Bog, kakor Arona. Tako tudi Kristus ni sam sebe
poveliËal, da je postal véliki duhovnik, ampak ga je poveliËal tisti, ki mu je
rekel: 'Ti si moj sin, danes sem te rodil,' kakor pove tudi drugje: 'Ti si
duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.'

Evangelij

Marko 10,46-52

Tisti Ëas je Jezus priöel v Jeriho. Ko je s svojimi uËenci in s precejönjo mnoûico
odhajal iz Jerihe, je slepi beraË Bartimáj, Timájev sin, sedél ob poti. In ko je
sliöal, da je to Jezus NazaréËan, je zaËel vpiti in govoriti: "Jezus, Davidov sin,
usmili se me!" Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je öe glasneje vpil:
"Davidov sin, usmili se me!" Jezus je obstal in rekel: "PokliËite ga!" Poklicali so
slepega in mu rekli: "Le pogum, vstani, kliËe te!" Odvrgel je svoj plaöË, skôËil
pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vpraöal: "Kaj hoËeö, da ti storim?" Slepi
mu je dejal: "Rabuní, da bi spregledal!" Jezus mu je rekel: "Pojdi, tvoja vera te
je reöila!" Takoj je spregledal in öel po poti za njim.
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V razmislek
KljuËna beseda danaönjega evangelija bi bila lahko "sprememba" – v preprosto
povedani zgodbi o odreöenju vidimo, kako se skoraj propadlo ûivljenje spremeni
v novo moË, kako Ëlovek ponovno dobi ûivljenjsko priloûnost, oziroma, kako se
teûko ûivljenje spremeni v "ûivljenje v polnosti". To se lahko zgodi, ker ûe na
samem zaËetku obstaja pogum, ki se zoperstavi kakrönemu koli maloduöju, ter
vera in zaupanje, ki premaga kakröne koli teûave.
Slep beraË vzame usodo v svoje roke in s svojim glasnim in vztrajnim
prosjaËenjem navkljub nasprotovanju in zaniËevanju mnoûice pritegne Jezusovo
pozornost. »e pogledamo podrobnosti te zgodbe, se lahko nauËimo tistih korakov
in pogojev, ki so nujno pomembni za vsak proces ozdravljenja.
Najprej opazimo, da se Bartimej z vse moËnejöim vpitjem odziva na
nasprotovanje mnoûice. Ko hrepenimo po ozdravitvi naöih ran, ne moremo
klicati k Bogu dovolj glasno, ne glede na to, kaj si o nas mislijo drugi. SedeËi
Bartimej lahko predstavlja prispodobo "prizemljenosti"; na zaËetku je
pomembno, da se prizemlji, s Ëimer postane odprt in dovzeten za spoznanje, da
prihaja nekdo, ki ima sposobnost, da ga ozdravi. A vendar potrebuje v trenutku,
ko zaËuti svojo priloûnost, tudi pripravljenost, da se dvigne s tal in odvrûe ves
tisti balast, ki ga je do sedaj omejeval, slikovito opisan s plaöËem. Zatem je
pomembno, da ozavesti, kaj priËakuje od Jezusa – zato potrebuje pogum in
odprtost, da spregovori o svoji bolezni in se sooËi s svojo boleËino. In
nenazadnje potrebuje tudi vero, da ga Jezus resniËno lahko ozdravi.
Poleg tega se Bartimejeva vera navkljub mnoûici, ki ga je ûelela utiöati, okrepi,
ko ga tisti, ki so podpirali njegovo zaupanje v Jezusa ob Njegovem klicu
vzpodbudijo: "Le pogum, vstani, kliËe te!"
"Le pogum!" To so tudi Jezusove besede Petru, ki skuöa hoditi po vodi. "Upaj si!"
piöe v prevodu, ki se skuöa Ëim bolj pribliûati originalnemu grökemu besedilu. Te
besede nas ûelijo navdati s pogumom in nam vliti moËi z zavedanjem, da je iz
vsake na videz brezizhodne situacije moûen izhod, Ëetudi ga na zaËetku öe ne
vidimo.
"Vstani!" pravijo ljudje. Vsaka zgodba o ozdravljenju je tveganje. Tako kot je
potrebno imeti od vsega zaËetka vero, moramo biti tudi samoiniciativni, da
odvrûemo plaöË nezaupanja, dvoma in maloduöja. Celostno ozdravljenje se
lahko zgodi samo tam, kjer ljudje odvrûejo svoje spone in krivdo, stojijo
pokonËno in si upajo tvegati nov zaËetek.
"KliËe te!" Bartimeju tudi o tej poklicanosti v Boûjo bliûino povedo drugi. Kako
pomembno je, da drug drugemu pritrdimo, da smo poklicani v bliûino in
navzoËnost Boga, ki si resniËno ûeli naöega ozdravljenja in nam ga je
pripravljen tudi podariti! To je ena izmed naöih najpomembnejöih nalog, ki jih
imamo kot Kristjani, da izkazujemo zanimanje drug za drugega, se vûivimo v
ûivljenjske teûave drugih ljudi in skupaj delamo na premagovanju tistega, kar
oteûuje Ëloveöko ûivljenje. Pri tem pa ni naöa naloga, da sami reöimo svet. Naöa
naloga je narediti nujne in izvedljive korake. DokonËno ozdravljenje in
odreöitev je Boûje darilo. V upanju in zaupanju naredi Bartimej prvi korak, v
veri, da bo Bog naredil zadnji korak.
"Ko se odpraviö na pot, odpre obzorje svoje meje." (Kyrilla Spiecker)
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