Slovensko
20. navadna nedelja C
Dobri OËe, vsem, ki te ljubijo, si pripravil
nevidne darove. Naj tvoja ljubezen tako
prevzame naöa srca, da te bomo v vsem
in nad vse ljubili. (iz dnevne molitve)
Prvo berilo

Jeremija 38,4-6.8-10

Tiste dni so viöji uradniki rekli kralju: "Tega Ëloveka, Jeremija, je treba
usmrtiti, ker slabí roke vojakov, ki so öe ostali v tem mestu, in vseh
ljudi, ko jim govorí take besede. Saj ta Ëlovek ne iöËe blaginje za to
ljudstvo, ampak nesreËo." Kralj Sedekíja je rekel: "Glejte, v vaöih rokah
je. Kralj vam ne more niËesar odreËi." Vzeli so torej Jeremija in ga vrgli
v kapníco králjevega sina Malkijája, ki je bila v straûnem dvoru.
Spustili so ga vanjo po vrveh. V kapníci pa ni bilo vode, temveË blato;
tako se je Jeremija pogreznil v blato.
Ébed Méleh iz kraljéve hiöe je öel in rekel kralju, ki se je mudil pri
Benjaminovih vratih: "Moj gospod kralj, grdo so ravnali ti moûje v
vsem, kar so storili s prerokom Jeremijem, ko so ga vrgli v kapníco, da
bo tam umrl za lakoto, saj v mestu ni veË kruha." Tedaj je kralj ukazal
Kuöíjcu Ébed Mélehu, rekoË: "Vzemi od tod s seboj trideset moû in
potegni preroka Jeremija iz kapníce, preden umre."

Drugo berilo

Hebrejcem 12,1-4

Bratje in sestre, ker nas torej obdaja tako velik oblak priËevalcev, tudi
mi odstranímo vsakröno breme in greh, ki nas zlahka zapelje, ter
vztrajno tecímo v tekmi, ki nas Ëaka. Uprimo oËi v Jezusa, voditelja in
dopolnitelja vere. Zaradi veselja, ki ga je Ëakalo, si je nalóûil kriû,
preziral sramoto in sédel na desnico Boûjega prestola. Pomislite
vendar nanj, ki je od greönikov pretrpél toliköno nasprotovanje, da se
v svojih duöah ne boste utrudili in omagali. Niste se öe do krvi uprli v
boju zoper greh.
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Evangelij

Luka 12,49-53

Tisti Ëas je Jezus rekel svojim uËencem: "Priöel sem, da vrûem ogenj na
zemljo, in kako ûelim, da bi se ûe razplamtel! Moram pa prejeti krst in v
kaköni stiski sem, dokler se to ne dopolni!
Mislite, da sem priöel na zemljo prinaöat mir? Ne, vam reËem, ampak
razdeljenost. Odslej bo namreË v eni hiöi pet razdeljenih: trije proti
dvema in dva proti trem; razdelili se bodo: OËe proti sinu in sin proti
oËetu; mati proti hËeri in hËi proti materi; taöËa proti svoji snahi in snaha
proti taöËi."

V razmislek
Za mnogo ljudi je sedaj Ëas dopustov. »as sprostitve, miru in odmika od vsakdanjika je
pogosto tudi Ëas, ko vzpostavimo ravnoteûje v ûivljenju in doloËimo staliöËa glede nadaljnjih
odloËitev (ali ne-odloËitev) v naöem ûivljenju. Glede tega lahko v berilih danaönje nedelje
najdemo kar nekaj napotkov.
Prvo berilo govori o öibkem kralju Sedekiji, ki je pravzaprav le ûogica v rokah svojih
svetovalcev. Ker je nesposoben sam sprejemati odloËitve in prepoznati odgovornost, ki jo s
seboj nosijo odloËitve, sprejme zaradi svojega poloviËarstva nezasliöano sodbo glede Jeremije.
Kljub temu je v celotnem besedilu tudi tolaûilen vidik sodbe – Ëeprav je bilo zaradi
nesposobnosti odloËanja povzroËeno veliko gorja, vskoËi Bog kot odreöenik (s pomoËjo tujca,
ki ne pripada judovskemu ljudstvu).
Pismo Hebrejcem je za Kristjane pridiga, ki jih opogumlja in jih hkrati postavlja pred izziv.
Navedeni svetopisemski odlomek jih opozarja, da naj ne bodo zaspani in naj ne zapadejo v
vdanost v usodo. Vsak naj zbere nov pogum in naj stopa z odloËenostjo po svoji lastni osebni
poti, s pogledom na Kristusa, na "zaËetnika in izpolnjevalca vere", osnovnega vzora
kröËanskega naËina ûivljenja, ki mu usoda trpljenja in smrti na poti k vstajenju nikakor ne
ostane prihranjena. To predstavlja velik izziv in kot tudi provokacijo tistim, ki so se odloËili, da
mu sledijo. Na tej poti ni neopredeljenosti, ni nedoloËenosti in ni slabih kompromisov...
Opozorilo, da naj se "upremo do krvi", ni poziv k vojaökemu kröËanstvu, temveË nas ûeli
opozoriti, da ne smemo provokativnosti v Jezusovem sporoËilu odvzeti njene sporoËilnosti.
Evangelij na koncu pokaûe posledice tega odnosa. Pravo kröËanstvo ne sme nikoli postati
udobna domaËa religija, ki ublaûi radikalnost Jezusovega sporoËila! Njegova beseda in
Njegovo delo zahtevata odloËitve in s tem tudi delita duhove. Ni neopredeljenosti in slabih
kompromisov, Ëe se ljudje odloËijo slediti, pravzaprav je ravno nasprotno – prava odloËenost
je pogosto neudobna, boleËa in med drugim vodi do delitev in loËitev znotraj najoûjih
Ëloveökih odnosov. V moËni simboliki ognja se ponovno slikovito predstavi izziv – ogenj je
dinamiËen, ûivahen, poln energije. »esar se ogenj dotakne, ne ostane nespremenjeno. V Stari
zavezi je ogenj tudi prispodoba za oËiöËenje, da lahko nato Bog ustvari nekaj novega – zaûge
vse, kar stoji na poti tej spremembi.
Jezus deluje kot ogenj. Kjer se pojavi, se moramo odloËiti; Ëe pa mirno in obvladano hodimo
po svetu, to ni potrebno. Biti Kristijan(ka) je, po resnici povedano, vedno plavanje proti
druûbenemu toku. Kdor bi v nasprotju s tem odvzel KröËanstvu njegovo eksplozivno moË, se
ne sme Ëuditi, Ëe bi izgubilo svojo privlaËnost.
Jasna odloËitev za Kristusa ne trpi nikakrönega poloviËarstva. Sledenje Kristusu se kaûe v
celovitosti, besedna odloËitev za Kristusa pa se mora pokazati v naöem naËinu ûivljenja.
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