Slovensko
12. navadna nedelja A
Ponižni to vidijo in se veselijo,
zakaj Bog posluša uboge.
Naj ga hvalijo nebesa in zemlja. (Ps 69,33-35)
Prvo berilo

Jeremija 20,10-13

Jeremíja govorí: "Že slišim šušljanje mnogih – groza vsepovsod: 'Naznaníte
ga! Naznanímo ga!' Vsi moji zaupni prijatelji prežé, da se spotaknem:
'Morda se bo dal zapeljáti, pa ga bomo premagali in se maščevali nad
njim.' A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji
preganjalci opotekli in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim
ne bo posrečilo: sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki
preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje
nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite
Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev."

Drugo berilo

Rimljanom 5,12-15

Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu
smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč
na svetu, preden je nastopíla postava. In čeprav se greh ne prišteva, če ni
postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki
se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel
priti. Vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so
namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, sta se v veliko večji meri
razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega človeka, Jezusa
Kristusa.

Evangelij

Matej 10,26-33

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: "Ne bojte se ljudi! Nič ni
zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar
vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanite
na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti.
Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel! Ali ne prodajajo
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dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo
brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se
torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal
pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.
Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim
Očetom, ki je v nebesih."

V razmislek
Preroške osebnosti niso izbrale prijetnega življenja. Biti preroška osebnost pomeni, biti
jasnoviden in slediti resnici, povedati to, kar je treba povedati (vendar nihče ne pove!)
– če je treba tudi vsem trendom in prevladujočim mnenjem navkljub.
Govoriti preroško pomeni, oznanjati veselo Božje sporočilo kot povabilo k svobodi,
vsem omejitvam in vsej okostenelosti v cerkvi in družbi navkljub, ampak tudi svareče
povzdigniti glas, ko je ta svoboda zaradi oblastiželjnosti ali egocentričnosti grožnja
sama sebi ali pa je ogrožena od drugih.
Ravnati preroško pomeni, solidarnostno se zavzemati za male in prikrajšane v naši
družbi, močnemu odporu vplivnih v politiki, gospodarstvu in cerkvi navkljub.
Kdor na takšen način preroško živi, govori in ravna, doživi tudi nasprotovanje in jezo
množice, vsekakor pa vplivnih. Zaradi pričakovane premoči in odpora, se pojavlja
enako vprašanje, ki se je postavilo že preroku Jeremiji (gl. prvo berilo) – ima takšno
življenje sploh še smisel?
V teh izkušnjah nemoči, strahu in dvoma, ki jih verjetno poznamo vsi, nas želi
današnji evangelij opogumiti. Jezus nam trikrat zagotovi: "Ne bojte se!" Nekatere
obljube moramo večkrat slišati, da jih razumemo – ne zgolj razumsko, temveč tudi s
srcem. Zato danes slišimo: "Ne bojte se!" – to ni izrečeno na svetu, polnem idile in
blagrov, temveč na svetu, kjer je govora o preganjaju, ubijanju, uničevanju in peklu.
"Ne bojte se!" – obljuba, ki se skozi leto vedno znova pojavi kot osnovni motiv
krščanskega sporočila – od oznanjenja Jezusovega rojstva za Božič do oznanjenja
vstajenja za Veliko noč – vedno z istim stavkom. Kaj nam želi ta tolažba sporočiti
drugega kot da obstaja nekaj večjega, mogočnejšega, bolj tolažilnega in bolj
pomirjajočega kot bi lahko bile vse zemeljske obljube – skozi vse leto, skozi vse
življenje. In ta tolažba je vedno ozko povezana z Jezusovim imenom, ki nosi
sporočilo: Bog rešuje! Onkraj vsej strahov in stisk, vseh ogroženosti, skrbi in teme
obstaja nekaj, na kar se lahko brezpogojno (= brez pogojev) zanesem! Moje življenje
ima smisel, moje življenje je v rokah nekoga, ki ga brez ozira na vse zunanje
okoliščine osmišlja in varuje!
"Ne bojte se!" – to v pozitivnem pomenu pomeni: "Imejte pogum, zaupajte svojemu
notranjemu glasu, vaši intuiciji, glasu vašega srca! Vi smete živeti!" Če bi bili sposobni
verjeti to, koliko energije in moči bi se sprostilo! Šli bi vsak svojo pot, ki smo jo sami
prepoznali in sprejeli kot pravilno, ne da bi gledali na to, kaj delajo in pravijo drugi.
Imeli bi moč in pogum, da pogumno vztrajamo v lastnem notranjem prepričanju in na
lastni poti. Krize, psihični zlomi in strahovi nam ne bi bili prizanešeni, vendar bi stali
na varni osnovi zaupanja v odrešujočo moč dobrega Boga, brez volje katerega se
nikomur ne skrivi niti las.
Morda moramo res trikrat slišati, da lahko res verujemo (– da deluje!): "Ne bojte se!"
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