NEDJELJNA ČITANJA: Sir 27,4-7; Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16;1Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45
U današnjem evanđeoskom odlomku (Lk 6, 39-45) čitamo nekoliko Isusovih preporuka za
duhovni život, koje je sveti Luka stavio zajedno u svom Evanđelju. Svaka od ovih preporuka
je rečena vrlo jasnim i upečatljivim slikama koje Isus uzima iz svakodnevnoga života tako da
mogu biti razumljive svima koji ga slušaju. Jedna od tih usporedbi je i slika slijepe osobe koja
nije u stanju voditi drugu osobu, jer obojici onda prijeti opasnost da ne završe u jamu i tako
naude samima sebi: Može li slijepac slijepca voditi? Jasno je, naime, kako Isus nije imao
namjeru govoriti o tjelesnoj sljepoći, nego je samo uočio zakonitosti svakodnevnoga života
kojih se svi drže, te ih je primijenio na duhovni život. Očito je primijetio kako se svi ne drže
dosljedne logike kad je u pitanju duhovni život, kao što se nje drže kad je riječ o tjelesnom
životu i svakodnevnoj razboritosti. No isto tako, valja odgovoriti i na neke druge upite, upravo
znajući kako Isus ima namjeru upozoriti svoje slušatelje na duhovnu sljepoću. Pitanje je vrijede
li te riječi za nas u današnje vrijeme kada čovjek sebe drži samosvjesnim i odraslim. Upravo
jer je to tako u današnjem društvu, tim je više aktualnija Isusova riječ. On je prepoznao ljudske
tendencije koje nisu bile samo sklonosti ljudi onoga vremena, već su na neki način uvijek
prisutne u ljudskoj slaboj naravi. Upravo pred svime rečenim čovjek ipak u dnu bića osjeća i
priznaje slabost, pogotovo što je u taj proces ušao odbacujući Boga. On vrlo dobro zna kako
mu treba pomoć, što se osjeća upravo onda kad se želi prikazati velikim i snažnim. Ovo je
stoga prigoda priznati svoju sljepoću, jer doista u pitanjima vječnoga života nijedan se čovjek
ne može pohvaliti kako dobro i jasno vidi. Nakon toga, pružimo ruku Isusu i dopustimo mu
da nas on povede, jer je on kao pravi čovjek s nama u svemu jednak, osim u grijehu, to jest
sljepoći. Ako smo već slijepci na putu, onda to budimo s Gospodinom i dopustimo mu da nas
vodi kao Bog ljubavi kojemu je stalo do našega spasenja. (pripremio: Frano Bijelić, bogoslov)

