NEDJELJNA ČITANJA
Lev 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45

Draga braćo i sestre,
Najviše nas čudi u današnjem evanđelju da Isus kaže izliječenom: "Pazi, nikomu ništa
ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa
Mojsije, njima za svjedočanstvo." Isus je želio poručiti nešto više od samog
oslobođenja od bolesti. On želi otvoriti izvor otkupljenja. Čovjek je pozvan da nasluti
nešto veće. Pavao to nagovještava u čitanju: "Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na
slavu Božju činite" (1 Kor 10,31). U životu sve može poprimiti karakter upozorenja.
Sve je stvoreno od onoga koji se naginje k nama. Tako nam Isus želi reći: gledajte
prema gore! Ne dajte se uhvatiti od potrebitih i dnevnih stvari. One su važne. Ali
usred svega toga Bog je na djelu. Njega otkriti posvuda, to čini svakodnevicu
bogatijom. To je kao kod zaljubljenog čovjeka. On uvijek misli na svoju ljubljenu i u
nemogućim prilikama! Zaljubljeni čovjek uvijek misli na svoju ljubljenu. Slično je i u
vjernika. Bog je stvarno uvijek tu. Tko naslućuje njegovu stvarnost kao izvor svega
života, taj bi mogao njega uvijek i posvuda pustiti u svoje planove.
Isus kaže gubavcu da šuti da drugi ne bi pokušali u svojim željama biti samo zdravi i
da više ne paze na to što je Isus uistinu želio donijeti: biti povezan s Vječnim, dakle
ljubiti Boga i iz toga odnosa oblikovati kontakt s ljudima i također ljubiti ljude. Sam
Isus je natuknuo gubavcu: Budi zahvalan! Zahvaljuj vječnome Ocu i traži ga, misli na
njega, misli o njemu! Tada ćeš ostati čist, i neće ti samo tvoja koža biti bez mrlje,
nego će i u tvojoj nutrini iščeznuti slijepe mrlje. Daj svome životu središte! Tvoj život
će biti bogat jer ćeš spoznati: Vječni gleda na mene, Vječni je iza mene, Vječni me
vodi kroz dane moga života. Nisam izbačen, pripadam njemu i njegovom kraljevstvu.
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