NEDJELJNA ČITANJA
Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33

Draga braćo i sestre!
Evanđelje današnje nedjelje pokazuje nam da od Boga darovano otkupljenje već u ovom životu
ovdje na zemlji ima učinak. Zacijelo: mi očekujemo vječno i blaženo ispunjenje i dovršenje naše
nade u nebu, kada ćemo smjeti gledati Boga licem u lice. Isus je morao ići od jednoga mjesta
do drugoga, budući su ljudi čekali na njega. Iako još nisu upoznali tajnu njegova božanstva, u
kojoj je on jedno s Ocem i Duhom Svetim, ti su ljudi jednostavno osjećali: u Isusu iz Nazareta
Bog nam je na jedinstven način blizu. Istinski dar kojeg su primali oni koji su vjerovali u njega,
nisu bila tjelesna ozdravljenja, nego zajedništvo s Bogom. To je u sebi nešto nevidljivo budući
se ispunja i događa u srcu čovjeka. "Novo srce" koje nam Bog daruje u milosti Duha Svetoga,
pokazuje se također u "novim djelima", baš u djelima ljubavi. Tako nam naš Gospodin Isus
Krist uvijek nanovo pojašnjava da nije dovoljno nasljedovati njega samo radi čudesa i vanjskih
znakova. Obraćenje srca i vjera u njega, koja je djelotvorna u ljubavi, to je ono bitno. Bog ne
pravi razliku kakav je "predživot" provodio čovjek: bitno je da pogođena osoba počne ozbiljno
raditi na svome životu u vjeri, ukoliko ju je dotakao Božji poziv! Mi ljudi često sudimo i
mislimo drukčije; za nas su mnogi ljudi u krajnjoj liniji već otpisani. Mi nismo spremni pružiti
tim ljudima jednu, dvije šanse ako su podbacili. "Taj i onaj je nepopravljiv." Tako i slično
sudimo i ne razmišljamo kako kroz takav stav vlastite nepogrešivosti upadamo u opasnost da
sami sebe isključimo iz spasenja. Također se slično i apostol Pavao nije štedio kao ni njegov
Učitelj i Gospodin. On je u nasljedovanju Krista išao od jednoga mjesta do drugoga i ljudima
navješćivao radosnu vijest o Isusovoj smrti i uskrsnuću. U čitanju smo čuli da se on tako reći
dobrovoljno "učinio slugom da ih što više stekne." Neka revnost apostola Pavla za duše ispuni
i nas. Bog šalje sve koji u njega vjeruju, da poruku spasenja predaju drugima.. U prvom redu
ovdje se traži osobni dobar primjer. Tada ćemo moći druge uvjeravati.

