
NEDJELJNA ČITANJA 
Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39  

  
Draga braćo i sestre, 
Evanđelje današnje nedjelje pokazuje nam da od Boga darovano otkupljenje već u ovom životu 
ovdje na zemlji ima učinak. Zacijelo: mi očekujemo vječno i blaženo ispunjenje i dovršenje naše 
nade u nebu, kada ćemo smjeti gledati Boga licem u lice. Ipak već ovdje na zemlji tako reći 
daruje nam se zalog, kapara, predokus onoga što treba doći. 
Mnoga čudesa i znakovi koje je Isus činio, trebali su posvjestiti ljudima: danas je došlo Božje 
spasenje k vama. Bog je uistinu činio velike stvari u svome narodu, on je svima koji se njemu 
nadaju, darovao otkupljenje. Ozdravljenja bolesnika i istjerivanje demona iz opsjednutih bili 
su moćni dokazi dobrote Božje, koja se očitovala u Isusu Kristu. Kraljevstvo Božje je blizu! 
Isus je morao ići od jednoga mjesta do drugoga, budući su ljudi čekali na njega. Iako još nisu 
upoznali tajnu njegova božanstva, u kojoj je on jedno s Ocem i Duhom Svetim, ti su ljudi 
jednostavno osjećali: u Isusu iz Nazareta Bog nam je na jedinstven način blizu. Istinski dar 
kojeg su primali oni koji su vjerovali u njega, nisu bila tjelesna ozdravljenja, nego zajedništvo 
s Bogom. To je u sebi nešto nevidljivo budući se ispunja i događa u srcu čovjeka. "Novo srce" 
koje nam Bog daruje u milosti Duha Svetoga, pokazuje se također u "novim djelima", baš u 
djelima ljubavi. Tako nam naš Gospodin Isus Krist uvijek nanovo pojašnjava da nije dovoljno 
nasljedovati njega samo radi čudesa i vanjskih znakova. Obraćenje srca i vjera u njega, koja je 
djelotvorna u ljubavi, to je ono bitno. Ne dajmo se iritirati kroz mnoge događaje u Crkvi i 
svijetu! Isus Krist i danas korača svijetom i smijemo biti njegovi svjedoci. Ljubav prema Bogu 
i jednih prema drugima  treba biti znak raspoznavanja sviju koji vjeruju u Isusa Krista. Iako 
katkad dođe do međusobnih sukoba, uvijek nanovo treba biti otvoren put za izmirenje. Neka 
Bog pokaže svoju spasavajuću moć na svima koji trpe tjelesno i duševno; neka sve oslobodi iz 
tame zablude i grijeha i osposobi nas sve za novo zajedništvo . 

  
  

  

 


