
Le pogum, vstani! 

Ves svet se nahaja v porodnih bolečinah. Slabe novice so povsod okrog nas. Vojna/-e, poplave, 

potresi, podražitve, energetska kriza, odpuščanja delavcev, bolezni … Ali še obstaja upanje v 

svetu? DA, obstaja! UPANJE je prišlo na svet pred 2000 leti in od takrat je še vedno na svetu. 

To upanje ni v reševanju prej naštetih problemov, ki težijo svet. Ti problemi so bili in bodo, 

dokler obstaja svet. Zato je iskati upanje v rešitvi sveta napačna pot. Prava pot je iskati upanje 

pri osebi, ki je upanje za svet. To je storil slepi Bartimáj, Timájev sin, ko je slišal, da prihaja 

Jezus v njegovo mesto Jeriho. Usedel se je ob poti in čakal na prihod Jezusa. Ko je Jezus prišel 

blizu, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj 

umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: 

»Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj 

plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu 

je dejal: »Rabuni, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je 

spregledal in šel po poti za njim.« (Evangelij po Marku 10,47–52) 

Tudi v tistem času so bili mnogi reveži. Tudi v tistem času so se borili za preživetje. Tudi v tistem 

času so plačevali visoke davke in pristojbine od svojih mizernih prihodkov. Tudi takrat so bili 

lačni, bolni, ljudje brez upanja. Vsi so čakali na boljše dneve, ki jih ni in ni bilo na obzorju. No, 

ne vsi. Nekateri so vedeli, da upanje obstaja. Vedeli so, da ni v sistemu, politiki, izobrazbi, 

bogastvu ... Vedeli so, da je upanje v osebi, ki se imenuje Jezus Kristus. 

Če želimo, da bi upanje obstajalo med nami, v naši deželi, moramo verovati v osebo, ki ima 

vso moč in oblast, da nam pomaga, da spremeni našo situacijo, in ne čakati, da se bo svet 

spremenil. Storiti moramo enako, kot je to storil slepi Bartimáj pred 2000 leti. Pomoč in upanje 

moramo iskati pri osebi, ki nam lahko pomaga. Ta oseba je Bog, Jezus Kristus, Vsemogočni 

Bog, Čudoviti svetovalec, Knez miru. Upanje moramo iskati v osebi, ki lahko edina pomaga in 

da pravo rešitev tudi danes. Spremembo in pravo rešitev za tvojo situacijo. 

Upanje je na voljo, a samo tistim, ki bodo vpili kot Bartimáj: »Jezus, Davidov sin, usmili se 

me!« Tistim, ki bodo v veri priznali, da je Jezus Kristus njihova rešitev. 

Zelo sem vesel, da je ekipa organizatorjev maratona izbrala za geslo in vabilo na Svetopisemski 

maraton 2023 besede: Le pogum, vstani! Z njimi naznanja vsem nam, da nas želi spodbuditi 

in voditi k Jezusu, kjer bomo dobili upanje in pravo rešitev za svoj problem. 

Moja molitev je, da se vsi odzovemo kot Bartimáj, ki je stekel k Jezusu. 

Le pogum, UPANJE JE! 
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