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5. navadna nedelja B 
 
Hvalite Gospoda, on zdravi potrte v srcu  
in obvezuje njihove rane. (Ps 147,3) 
 
 
Prvo berilo Job 7,1-4.6-7 
 
Job je spregovóril in rekel: "Mar ni Ëlovek najemnik na zemlji 
in mar njegovi dnevi niso dninarjevi dnevi? Kakor hlapec 
hrepeni po senci, kakor dninar Ëaka na plaËilo, tako so mi 
odmerjeni meseci, polni gorja, dodeljene so mi noËi, polne 
trpljenja. Kadar grem spat, mislim, kdaj bom vstal, kadar 
komaj priËakujem veËer, se naveliËan premetavam do mraka. 
Moji dnevi so hitrejöi kakor tkalski ËolniËek, minevajo brez 
upanja. Spomni se, da je moje ûivljenje le dih, moje oko ne bo 
veË videlo sreËe." 
 
 
Drugo berilo 1 KorinËanom 9,16-19.22-23 
 
Bratje in sestre, Ëe oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi 
se ponaöal, saj je to moja dolûnost. Kajti gorje meni Ëe 
evangelija ne bi oznanjal! Ko bi namreË to delal na lastno 
pobudo, bi imel plaËilo. »e pa tega ne delam na lastno 
pobudo, mi je bilo zaupano oskrbniötvo. Kaj je torej moje 
plaËilo? To, da zastonj oznanjam evangelij in da pri tem ne 
izkoriöËam svoje pravice, ki mi gre iz evangelija. »eprav sem 
od vseh neodvisen, sem vendar postal sluûabnik vseh, da bi jih 
Ëim veË pridóbil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridóbil 
slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo reöil. 
Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deleûen 
njegovih obljub. 
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Evangelij Marko 1,29-39 
 
Tisti Ëas je Jezus priöel iz shodnice in se z Jakobom in Janezom takoj 
napótil v Simonovo in Andrejevo hiöo. Simonova taöËa je leûala, ker 
je bila vroËiËna, in brû so mu povedali o njej. Pristópil je, jo prijel za 
roko in jo vzdignil. VroËica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa 
se je zveËerilo in je sonce zaölo, so prinaöali k njemu vse bolnike in 
obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati. In ozdrávil je veliko 
bolnikov z razliËnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa 
jim ni dovôlil govoriti, ker so ga poznali. Navsezgodaj, ko je bilo öe 
Ëisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. 
Simon in njegovi tovariöi so mu sledili. Ko so ga naöli, so mu rekli: 
"Vsi te iöËejo." Rekel jim je: "Pojdimo drugam, v bliûnja naselja, da 
bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem priöel." In prihajal je v 
njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal hude duhove. 
 
 
V razmislek 
 
Brata Simon in Andrej sta ribiËa v Kafarnaumu. éivita pri Petrovi taöËi, ki je bolna. Na 
priproönjo njene druûine gre Jezus k njej in jo pozdravi. Zatem skrbi ona za vse. 
V bistvu je to popolnoma obiËajna pripoved o Ëudeûu, kot mnoge Ëudeûne pripovedi iz 
Svetega pisma. In vendar nam pove veliko o tem, kaj in kdo ûeli biti za nas Jezus. 
Vsak bolni Ëlovek je bolan na veË podroËjih in je tako neodreöeni Ëlovek. Ni loËitve na 
telo in duöo. Iz tega vidika Jezusov prihod na ta bolni, neodreöeni svet in zaËetek Boûjega 
kraljestva vedno pomeni ponudbo za ozdravitev in odreöenje celotnega Ëloveötva. Jezus 
nam ne ûeli podariti le malce ûivljenja, temveË ûivljenje v polnosti! »e je nekdo 
pripravljen dati Jezusu prostor v svojem ûivljenju, lahko razume to celostno ponudbo. Ne 
da bi preveË govoril, poda Jezus ljudem roko in jih vzdigne. ée malce dobrote skriva v 
sebi veliËastnost brezmejnega odreöenja za telo in duha, tako kot po drugi strani nosi 
osebna izkuönja ozdravljenja v sebi seme dobrote ozdravljenega do drugih ljudi, ki 
potrebujejo ozdravljenje.  
Bolni Ëutijo to globoko zdravilno moË in drvijo v trumah k Njemu. Jezus nikogar ne 
zavrne, a se vsako jutro, ko je öe temno, umakne v molitev. Ve, da gre za udejanjanje 
Boûje besede in ne za ustvarjanje mita osebnosti kot Ëudeûnega zdravilca na odru 
ûivljenja. Zaradi tega je zanj Ëas molitve, ko se sam umakne v tiöino tisti pomembni Ëas, v 
katerem vedno znova iöËe smisel in cilj svojega poslanstva, o njem razmiölja, se o njem 
spraöuje in v katerem prosi, da bi resniËno lahko izpolnjeval poslanstvo Njega, ki ga je 
poslal.  
Na tem mestu lahko opazimo tisti ritem v Jezusovem ûivljenju, ki je prisoten skozi celotni 
evangelij – menjava med aktivnostjo in tiöino, med zdravljenjem in molitvijo. »lovek Jezus 
potrebuje ure umika in pogovora z Bogom, da gre lahko za tem na novo okrepljen med 
ljudi. »e damo v naöem ûivljenju temu ritmu svoj prostor, smo se veliko nauËili od Jezusa. 


