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Krist je istinski "liječnik" čovječanstva
Jučer, 11. veljače, o liturgijskom spomendanu Blaene Djevice Lurdske, obiljeili smo Svjetski dan
bolesnika. Ove su godine u Adelaidi, u Australiji, tom prilikom odrani najvaniji događaji, uključujući
i Međunarodni skup s uvijek aktualnom temom o mentalnom zdravlju. Bolest je vlastita crta
ljudskoga stanja, dotle da moe postati i njegova metafora, kao što to dobro izriče sveti Augustin u
jednoj od svojih molitava: "Smiluj mi se, Gospodine! Pogledaj: ne skrivam ti svoje rane. Ti si
liječnik, a ja bolesnik; ti si milosrdan, a ja bijedan" (Conf., X,39). Krist je istinski "liječnik"
čovječanstva, kojega je nebeski Otac poslao u svijet kako bi izliječio čovjeka, u tijelu i u duhu
obiljeena grijehom i njegovim posljedicama. Upravo kroz ove nedjelje, Evanđelje po Marku
predstavlja nam Isusa koji se, na početku svojeg javnog djelovanja, u potpunosti posvećuje
propovijedanju i liječenju bolesnika po galilejskim mjestima. Bezbrojni čudesni znakovi što ih on
čini nad nemoćnima potvrđuju "radosnu vijest" Kraljevstva Bojega.
Danas evanđeoski odlomak opisuje izlječenje gubavca te velikom jasnoćom izriče jačinu odnosa
između Boga i čovjeka, sadranu u čudesnom dijalogu: "Ako hoćeš, moeš me očistiti!", kae
gubavac. "Hoću, budi čist!", odgovara mu Isus, dotičući ga rukom i oslobađajući ga gube (Mc 1,4042). U tome kao da vidimo skupljenu čitavu povijest spasenja: onaj pokret Isusov, kojim prua ruku i
dotiče prignuto tijelo osobe koja ga zaziva, savršeno otkriva Boju volju iscjeljenja paloga stvorenja,
kojim mu daje "ivot u izobilju" (Iv 10,10), ivot vječni, ivot pun i radostan. Krist je "ruka" Boja pruena
prema čovječanstvu, kako bi ono moglo izaći iz ivoga pijeska bolesti i smrti, ponovno stati na noge
na čvrstu stijenu Boje ljubavi (usp. Ps 39,2-3).
Htio bih danas Mariji "zdravlju bolesnih" povjeriti sve bolesnike, posebice one koji, u svim
krajevima svijeta, osim zbog nedostatka zdravlja, trpe i zbog osamljenosti, bijede i napuštenosti.
Posebno misli upravljam i onima koji u bolnicama i u bilo kakvim drugim centrima skrbe o
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bolesnicima te nastoje oko njihova ozdravljenja. Neka Blaena Djevica svima pomogne da nađu
utjehu u tijelu i duhu, zahvaljujući prikladnoj zdravstvenoj skrbi i bratskoj ljubavi koja se znade
pretvoriti u konkretnu i solidarnu panju. Prije dva dana u Torinu su otvorene 20. zimske olimpijske
igre. Upućujem svoj srdačan pozdrav organizatorima, odgovornima iz Međunarodnog olimpijskog
odbora, kao i svim sportašima, pristiglima iz svih dijelova svijeta. Moja je elja da se ovo lijepo
sportsko natjecanje odvija u znaku olimpijskih vrijednosti poštenja, radosti i bratstva, dajući tako
doprinos miru među narodima. Upravo danas, 12. veljače, obiljeava se 75. obljetnica osnutka
Radio Vatikana i prve radijske poruke svijetu pape Pija XI., koji je zaduio znanstvenika Guglielma
Marconija da izradi vatikansku radio postaju. Uz pomoć radija, a potom i televizije, poruka
Evanđelja i riječi papa mogle su najbre i najlakše stići do svih naroda.
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