NEDJELJNA ČITANJA
Mudr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1Sol 4,13-18; Mt 25,1-13

Draga braćo i sestre,
Crkva se potpuno može usporediti s jednom djevicom koja čeka na dolazak zaručnika. Krist
je nju zaručio, on joj je vjeran i obećaje joj vječno dovršenje u nebeskom kraljevstvu. Spremnost
čekanja bit će izražena i ostvarena kroz stav vjere kao i djela ljubavi. Također i mi kao vjernici
sudjelujemo u tom stavu očekivanja Crkve. Dovršenja još nema ali nam je obećano, i mi
smijemo ići u radosti našim putom, da ispunimo našu životnu zadaću i činimo dobro koje nam
je moguće. Kako je drukčiji stav materijaliste, koji ne vjeruje u nastavak čovjekova života
poslije smrti i koji poznaje kao jedini "smisao" života zemaljsko blagostanje. Jednom i taj
čovjek mora umrijeti. Možda se na času smrti pokaje, i požali da je uvijek mislio samo na sebe
i nije imao otvoreno srce za druge. On spoznaje privremenost zemaljskoga života i možda se
okrene Kristu. Neka ne bude kasno za njega! Neka i on otvori srce za ljubav Božju, da bi
svjetiljku svoga srca još jednom napunio uljem koje mu je potrebno, da pođe ususret Kristu.
Anđeli i sveci neba radovat će se nad onim grešnikom koji se u posljednji čas obrati. Za nas ta
izvanredna milost obraćenja koja je mnogima darovana u njihovom posljednjem času, ne smije
biti izgovor i opravdanje. Mi ne smijemo kazati: "Što me briga vjera! Kad budem star mislit ću
na Boga." Kao prvo, mi ne znamo kako ćemo biti stari, a kao drugo, hoćemo li tada još biti u
stanju misliti na Boga i obratiti se. Konačno vrijedi i to: mi ne smijemo govoriti o Bogu prezrivo
kao da je on loš nadomjestak i trebamo ga jedino kao pomoć u nevolji i smjesta nam mora
pomoći. Tko tako misli, taj još nije shvatio ljubav Božju. U toj ljubavi Bog nam je sve darovao
u svome sinu Isusu Kristu, kojega je predao za nas. Zar ne bismo trebali odgovoriti na tu ljubav
svim srcem i svom dušom? Tko je ispunjen ljubavlju prema Bogu i bližnjemu, taj neće brojiti i
računati, nego velikodušno dati i djelovati, dok je dan. Dolazak Gospodinov njega neće
iznenaditi nespremna, nego će to biti početak jedne nikada izgubljene vječne radosti u
zajedništvu s Bogom, sa svetom Djevicom Marijom i svim anđelima i svetima.

