NEDJELJNA ČITANJA
Izl 17,8-13; Ps 121,1-8; 2Tim 3,14 – 4,2; Lk 18,1-8
Često se kaže da zdrav čovjek ima tisuće želja, a bolestan samo jednu, a ta je da ozdravi.
Tko god ima iskustvo bolesti zna da je doista tako. A znala su to i desetorica iz
današnjeg evanđelja koji bolesni od gube prilaze Isusu i traže da im se smiluje. Guba
je bila opaka i ružna kožna bolest, koja je u ono vrijeme bila neizlječiva, pa bi nakon
višegodišnje muke najčešće završavala smrću. Ova desetorica koja prilaze Isusu krše
zakon jer se u stanju te bolesti nisu smjeli približavati naselju, a sama se bolest smatrala
kaznom za grijeh. Gubavci su se osjećali odbačenima od sviju, i od ljudi pa i od Boga.
Zato ova desetorica zastaju i izdaleka viču Isusu: smiluj nam se! Zanimljivo je da čak ne
traže ozdravljenje nego traže da prema njima ima sućuti. Činjenicom kako je gubavaca
deset, što je broj punine, evanđelist Luka želi poručiti kako je cijeli narod, cijelo
čovječanstvo na neki način gubavo. Nitko nije čist jer svatko u sebi nosi grijeh uslijed
kojega je udaljen od Boga i ljudi. Gubavci će ozdraviti, ali ne odmah nego nakon što
su čuli Isusovu riječ i krenuli. Kršćanin treba iskoračati puno koraka dok s njega ne
otpadne guba uslijed koje se osjeća udaljen od Boga, zbog koje izbjegava ljude, koja
mu opterećuje savjest. Gubavci su čuli riječ ozdravljenja i po njoj krenuli prema
svećeniku kako bi ozdravljenje bilo priznato, a oni se mogli vratiti u društvo. Sva
desetorica otiđoše putem ozdravljenja, ali samo jedan se vratio. Zanimljivo, nije to bio
vjerni Židov već tuđinac, Samaritanac, za ondašnje vjerne Židove bio je heretik. Isus u
prvi plan stavlja njegovo slavljenje Boga. I drugi su ozdravili, ali su ozdravili za sebe!
Iako su im tijela očišćena, srca su im i dalje u gubi. Koža je ozdravila, ali ne i srce.
Moguće je poslušati Isusa i sve učiniti, ali i dalje ostati besplodna smokva. Samaritanac
osjeća kako Isus prema njemu nije ispunio dužnost. Zna da mu je pružio ono što nije
morao i stoga jedini kreće nazad prema njemu te jedini dobiva od Isusa garanciju da
ga je njegova vjera spasila. Neka i nama to bude poticaj da zamolimo Gospodina da
nas očisti od gube koja kalja naše srce, naš odnos prema Bogu i čovjeku, da umnoži
našu vjeru kako bi svako od nas mogao od Isusa čuti: „Tvoja te vjera spasila!“

