NEDJELJNA ČITANJA
Iz 35,1-6a.10; Ps 146,6c-10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11
Današnja čitanja govore nam o velikim znakovima koji će se dogoditi kada se pojavi
Krist, kojega nam kroz došašće naviještaju kako Izaija tako i Ivan Krstitelj. Dok je
prošlog tjedna prikazan kao osoba koja sve usmjeruje na Isusa u kojemu prepoznaje
Mesiju te djeluje kao glas koji izvikuje Božju riječ, Ivan Krstitelj u tamnici postavlja
jedno pitanje sumnje, pitanje čovjeka koji se pomalo čudi onome što se događa. Naime,
iako je po Duhu spoznao da je Isus ostvarenje svih proroštava, Ivan se, nalazeći u
tamnici i svjestan kako će njegov život uskoro završiti, pita o tome je li stvarno Isus Sin
Božji. Narod je očekivao Mesiju koji će biti politički vođa, izbavitelj od tlačitelja, a ovaj
što ga gledaju druži se s grešnicima i carinicima, pristupa onima koji su po Zakonu
odbačeni i prijateljuje s njima. Ivan stoga šalje svoje učenike da provjere kod Isusa tko
je on, da on sam kaže da li je Mesija ili treba drugoga čekati. Isus ne odgovara
potvrdno, ne potvrđuje se svojom riječju, već djelima. Ivanov bi se potez mogao, u
svijetlu onoga što je prethodilo ovom događaju, okarakterizirati kao potez pravog
vjernika. Učenici su došli k utamničenom Ivanu, ali on ne traži sažaljenje, ne traži da
se ljudi navezuju na njega, već ih šalje k Kristu, upućuje ih da se sami svojim očima i
ušima osvjedoče da je Isus Bog i da krenu za njim. To je potez velikog čovjeka, pravog
i uzornog vjernika koji sve i svakoga usmjerava na Boga. Ostvarimo u svom životu
poziv koji nam upućuje današnja nedjelja, koja se prema staroj tradiciji naziva
Gaudéte, što je skraćeno od Gaudéte in Dómino semper, a prevedeno s latinskog znači
„Radujte se u Gospodinu uvijek!“A uvijek radosni možemo biti samo ako se redovito
susrećemo s Bogom, ako s njim prijateljujemo, ako ga u drugima prepoznajemo i
vjerno mu služimo. Braćo i sestre, radujte se, jer približilo se vaše otkupljenje, jer sam
Bog dolazi da vas spasi i da vam objavi otajstvo svoje ljubavi. Otvorimo mu vrata
svoga srca kako bi se on u nama nastanio i s nama ostao zauvijek.

