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Prvo čitanje: 
Iz 35, 4-7a 
Uši će se gluhih otvoriti, njemákov će jezik klicati. 
Čitanje Knjige proroka Izaije 
Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, 
ne bojte se! Evo Boga vašega, 
odmazda dolazi, Božja naplata, 
on sam hita da vas spasi!« 
Sljepačke će oči tad progledati, 
uši se gluhih otvoriti, 
tad će hromi skakati ko jelen, 
njemákov će jezik klicati. 
Jer će u pustinji provreti vode, 
i u stepi potoci, 
sažgana će zemlja postat jezero, 
a tlo žedno izvori. 
Riječ Gospodnja. 
 
Otpjevni psalam: 
Ps 146, 6c-10 
Pripjev: 
Hvali, dušo moja, Gospodina! 
  
On ostaje vjeran dovijeka, 
potlačenima vraća pravicu, 
a gladnima kruha daje. 
 
Gospodin oslobađa sužnje, 
Gospodin slijepcima oči otvara. 
Gospodin uspravlja prignute, 
Gospodin ljubi pravedne. 



 
Gospodin štiti pridošlice, 
sirote i udovice podupire, 
a grešnicima mrsi putove. 
Gospodin će kraljevati dovijeka, 
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. 
 
Drugo čitanje: 
Jak 2, 1-5 
Nije li Bog izabrao siromahe baštinicima Kraljevstva? 
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola 
Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s pristranošću! Dođe li 
na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći 
i vi se zagledate u onoga što nosi sjajnu odjeću te reknete: »Ti lijepo ovdje sjedni!«, a siromahu 
reknete: »Ti stani — ili sjedni — ondje, podno podnožja moga!«, niste li u sebi pristrano sudili 
te postali suci što naopako sude? Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu 
siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga 
ljube? 
Riječ Gospodnja. 
 
Evanđelje: 
Mk 7, 31-37 
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku 
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u 
krajeve dekapolske. 
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od 
mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi 
pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše 
uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. 
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Mudra duhovna misao: 
"Kad bismo jednom htjeli početi zahvaljivati Bogu za sve njegove darove, ne bismo ga više 
stigli moliti za bilo što."  
Takva bi spoznaja mogla promijeniti čitav naš život i učiniti ga veselijim i zahvalnijim. Ujedno 
bi mogla oživjeti i produbiti naš odnos prema Bogu.  
Moramo se izgleda najprije razboljeti kako bismo shvatili da je zdravlje divan dar. Tek posjet 
domu slijepih ili gluhonijemih posvješćuje nam kako je bogat i obdaren čovjek koji može 
vidjeti, čuti i govoriti. Tko je vidio sirotinjske četvrti velikih gradova, možda će mu se za 
trenutak smrknuti: kako je zapravo besmisleno pripadati jednoj trećini posjednika. Taj više neće 
samouvjereno reći, da mu sve pripada i da ima na to pravo, a da ne zna komu će zahvaliti i čemu 
će se veseliti.   
Stoga se čini da u ovom svijetu postoji paradoks: da se siromašno dijete može tisuću puta više 
veseliti malom daru, negoli razmaženo dijete svom izobilju.  
Tko misli da njegovo dijete ne smije ni u čemu oskudijevati te mora imati sve, čini mu najgoru 
uslugu, jer mu zagrađuje put k radosti divljenja i zahvalnosti. Mnogi mladi ljudi što se "osjećaju 
frustriranima" i život gledaju kao nametnuti teret, redovno dolaze iz bogatih obitelji.  



Ljudi u Evanđelju počeli su se diviti i klicati zbog ozdravljenja tog jadnog gluhog mucavca. 
Razumijemo reakciju. Tu je čovjek komu su napokon otvorena mogućnost po kojoj može naći 
put prema ljudima kao i oni prema njemu. Napokon je sposoban razabrati čudesni svijet 
zvukova: riječ prijatelja i Isusovu riječ koji ga je dotakao i izveo iz samoće u zajednicu. Najzad 
je sposoban reći nekom čovjeku i ovom Isusu što se s njim zbiva. "Stade pravilno govoriti!" U 
toj rečenici izražena je potpuna radost toga "moći govoriti", priopćiti se, izreći se: radost zbog 
tako divnog dara koji uzimamo kao nešto naravno, te ga i zloupotrebljavamo kao nešto 
naravno.  
Mnoštvo je shvatilo veličinu dara: "Dobro je sve učinio!" I zahvalilo se za to, zadivljeno i 
radosno.  
Današnji su se ljudi navikli Boga stalno zvati na odgovornost i predbacivati mu za sve što 
nije dobro učinio:  "Kad bi postojao Bog, kako bi mogao ..."  
Ne bismo li mogli na koncu shvatiti da je on sve dobro učinio, a mi ljudi stalno 
zloupotrebljavamo njegove darove što nam ih je dao za naše dobro!  
Mogli bismo ispravno govoriti. Zašto govorimo krivo?  
Mogli bismo čuti toliko toga lijepoga. Zašto s takvom radošću slušamo ono ružno?  
Naše nam oči otvaraju svijet pun ljepote.  
Zašto kao ukleti buljimo u zlo?  
Naš razum je sposoban stvarati svijet u kojem svi mogu živjeti.  
Zašto se koristimo razumom da svijet razaramo i ubijamo ljude?  
"On je sve dobro učinio", ali mi zloupotrebljavamo njegove dobre darove.  
Zato i razumijemo neobičnu riječ: "On uzdahnu," prije negoli je je izgovorio "Effata" – otvori 
se!.  
Razumijemo zašto je Isus uzdahnuo prije nego je uveo jadnog čovjeka u radost potpunog života, 
prije nego mu je otvorio ona čula što se mogu divno upotrijebiti, ali i tako užasno zloupotrijebiti.  
Isus zna da će ozdravljeni ovim čudom postati ranjiv, a i sam će moći ranjavati.  
Sad su mu vrata otvorena, ali ne samo u svjetlo nego i u tamu. Nosimo, kako kaže Pavao: "to 
blago u glinenim posudama" .  
I Jakov apostol zna, da iz "istih usta izlazi i hvala i prokletstvo" Bog nam je dao naša osjetila 
kao vrata za nebo, ali zna da mogu postati i vratima pakla. Zato on uzdiše prije nego otvara uši i 
razrješuje jezik.  
"Dobro je sve učinio", ali smo stalno u opasnosti zloupotrijebiti te Božje darove.  
Ne možemo optuživati Boga, ali njegovi darovi optužuju nas, kad izokrenemo njihov smisao.  
Svijet bi bio u ovom trenutku svijet spasa, kad bi se o čovjeku moglo reći ono što s pravom 
možemo o Bogu reći: "Sve je dobro učinio."  
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