Slovensko
23. navadna nedelja B
Recite njim, ki so plahega srca:
"Bódite moËni, nikar se ne bojte!
Glejte vaö Bog!" (Iz 35,4)
Prvo berilo

Izaija 35,4-7a

Recíte njim, ki so plahega srca: "Bódite moËni, nikar se ne bojte!
Glejte, vaö Bog! MaöËevanje prihaja, Boûje povraËilo, on prihaja, da
vas reöi!" Tedaj bodo spregledale oËi slepih, gluhim se bodo odprla
uöesa. Tedaj bo hrômi skakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal.
Kajti v puöËavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki. Goljava bo
postala jezero, ûejna deûela vrelci vodá.

Drugo berilo

Jakob 2,1-5

Moji bratje, svoje vere v naöega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda
veliËastva, ne zdruûujte s pristranskostjo. »e pride k vaöemu shodu
moû z zlatim prstanom in v sijajni obleki, pride pa tudi reveû v
umazani obleki, in se ozrete na tistega, ki nosi sijajno obleko ter
reËete: "Sédi semkaj na udoben sedeû," reveûu pa reËete: "Ti stopi tja,"
ali: "Sédi k mojim nogam" –; mar niste delali razlike med seboj in
sodili po hudobnih nagibih? Posluöajte, moji ljubi bratje! Ali ni Bog
izbral tistih, ki so revni na svetu, da so bogati v veri in dediËi
kraljestva, ki ga je obljubil vsem, ki ga ljubijo?

Evangelij

Marko 7,31-37

Tisti Ëas je Jezus odöel iz pokrajine Tira in öel skozi Sidón proti
Galilejskemu jezeru, po sredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu
privedli gluhega, ki je tudi teûko govóril, in ga prosili, da bi polóûil
roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od mnoûice, mu polóûil prste v
uöesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozri se je proti nebu,
zavzdihnil in mu rekel: "Efatá!" to je 'Odpri se!' In takoj so se mu
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odprla uöesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno
govóril. Jezus jim je naróËil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko
jim je naroËal, bolj so oznanjali in nadvse zaËudeni so govorili: "Vse
prav dela: gluhim daje, da sliöijo, nemim, da govorijo."

V razmislek
Ko se pogovarjamo z drugimi, smo pogosto gluhi in nemi. Vsak dan imamo neöteto
pogovorov, v katerih ne posluöamo in tudi niËesar ne povemo, kar je pravzaprav le izmenjava
besed med gluhimi in nemimi (onemelimi?) ljudmi. Obstaja namreË velik strah, da bi bili
prizadeti, Ëe bi drugim izdali nekaj o sebi in navsezadnje tudi strah (ali pa tudi izkuönja), da
bodo drugi stopili na naöe öibke toËke, Ëe se odpremo. Prav tako pa je teûka izkuönja, ko
vidimo, da so naöe lastne izpovedi o naöi ranljivosti prepovedane, niso sliöane ali pa jih nihËe
ne jemlje resno. Tudi teûki ûivljenjski udarci lahko ljudem vzamejo sposobnost ubeseditve
njihove izkuönje. Zagotovo pa vodi onemelost (nezmoûnost pogovora z drugimi) v izolacijo.
Ravno v tisto najbolj neprijetno izolacijo obupanih, poraûenih, gluhih in onemelih je priöel
Jezus. Obrne se k njim in se jim posveti.
Kaj opogumlja ljudi, da izrazijo svojo boleËino, kaj lahko prekine njihovo osamljenost, tako
da ne samo, da zaËnejo ponovno govoriti, temveË da so spet sposobni posluöati? Tako se Jezus
za vse ogluöele in utiöane tega sveta pribliûa moökemu iz evangelija s tisto govorico, ki jo
razumejo vsi ljudje, ker je to tisti prvotni jezik sveta – jezik skrbnih, ljubeËih, neûnih gest, ki
izraûajo globoko povezanost sredi vsake izolacije. Kjer se ne sliöi veË besed, lahko öe vedno
prepoznamo znamenja, tako majhna kot velika. Jezus se Ëisto osebno pribliûa moûu, poloûi
svoj prst na njegovo rano in s svojimi besedami "Effata" nagovori njega kot celotno osebo in ne
samo njegove zunanje simptome. Ozdravi ga, s tem ko se ga dotakne v njegovi globini. Ker
Ëlovek dovoli, da se ga dotakne, se lahko odpre in v trenutku, ko se odpre, lahko zaËne
govoriti in postane Ëlovek v polnem pomenu besede.
Jezusova zdravilna moË noËe ostati samo na povröini, zunanjih simptomih. Boûja beseda si
ûeli veliko bolj prodreti v Ëlovekovo najglobljo notranjost, da bi ga ozdravila od znotraj
navzven. A vendar je Boûja beseda odvisna od Ëlovekove privolitve v njegovo ozdravljenje.
»e mu uspe, da se ga dotakne Jezusova zdravilna moË, se v "effati" ûe pokaûe drobcen delËek
nebes.
Jezusov pogled v nebo nam kaûe, iz kje Ërpa svojo moË in pogum. äe dandanes nas "Effata" –
krstni ritual spominja na to, kako pomembno je za vse nas, da se z Boûjo pomoËjo odpremo
in da dobimo dostop do naöega skritega izvora kakor tudi do naöega zdravega in svetega,
nedotaknjenega centra, kjer nas nihËe ne more prizadeti.
Nekoliko preseneti Jezusova prepoved, da drugim ne smejo pripovedovati o tem ozdravljenju.
SporoËilo tega je morda to, da Ëudovitih izkuöenj ne moremo deliti zgolj z besedami. Lahko
pa drugim omogoËimo podobne izkuönje. Jezus noËe naöega oznanjevanja z besedami,
temveË da mu sledimo v dejanjih. Kdor je na samem sebi spoznal Boga kot tistega, ki
ozdravlja in te naredi novega Ëloveka, ta se trudi ravnati s soljudmi na podoben naËin. Lahko
opogumimo ljudi, da pogledajo v svojo notranjost in da nam o tem nekaj povedo. Vsak izmed
nas ima besede, ki jih lahko pove samo on sam in nihËe drug in Ëe jih ne pove, je ostala na
tem svetu ena pomembna misel neizreËena.
Ob dnevih, ko jasno obËutimo teûo ûivljenja, nam je lahko v oporo razumevajoË Ëlovek, ki
ravna z nami pozorno in nam daje tolaûbo. »e smo ûe kdaj doûiveli, kako se lahko otresemo
zakrËenosti, ûalosti in besa zaradi ljubeËega dotika in prijaznega odnosa, potem bomo to
darilo ûeleli dati tudi drugim in sicer na tisti naËin, ki ga v tistem trenutku ravno najbolj
potrebujejo.
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