NEDJELJNA ČITANJA
Iz 40, 1-5.9-11; Ps 85, 9ab-14; 2Pt 3, 8-14; Mk 1, 1-8
Današnje evanđelje govori nam o tome kako Josip i Marija ispunjavaju Zakon prikazujući
prvorođenog Sina u Hramu. Zanimljivo je ovdje zapaziti prvi advent. Naime, latinski pojam
adventus (grč. parousia), označava trenutak kada Bog dolazi u svoj hram, trenutak kada se ono što
je dugo iščekivano konačno događa. U današnjem evanđelju Bog u ljudskom obliku ulazi u Hram
i čini ga na poseban način svetim prostorom. Snažna prisutnost Boga u Hramu potiče starca
Šimuna i proročicu Anu da prepoznaju taj trenutak. I po euharistiji se događa taj trenutak ulaska
Boga u njegov hram, samo je pitanje jesmo li sposobni prepoznati tu prisutnost, zahvaća li nas Duh
Božji toliko da smo na unutarnjoj razini sposobni prepoznati Boga i čuti njegov glas koji nas potiče
na vršenje njegovih zapovijedi koje nisu teret već pomoć da ne promašimo cilj života. Obitelj Isusa,
Marije i Josipa treba nam svima biti uzor obitelji kako vjerom i zajedništvom postići svrhu života.
Svaki od članova te obitelji svojevrsni nam je primjer kako se ponašati da to ostvarimo. Evanđelje
ne bilježi nijednu riječ koju je Josip izrekao, ali ističe kako je izvršio sve što je Bog tražio od njega.
Marija je ona koja je pristala na volju Božju da bude Bogorodica, koja se u potpunosti podredila
planu spasenja, koja usmjerava na Krista govoreći nam: "Što god vam rekne, učinite." Konačno,
Isus je onaj koji je bio poslušan svojim roditeljima, koji je vršio volju Oca nebeskoga, koji se sav
predao da navijesti Evanđelje Božje i da nas spasi. I mi smo pozvani biti vjernici koji će biti
navjestitelji Evanđelja poput Isusa spremni se žrtvovati do kraja za dobro drugih. Pozvani smo
šutke djelima prihvaćati i vršiti Božju volju poput Josipa te uvijek upućivati na Krista prebirući u
srcima velika djela koja nam učini Svevišnji poput Marije. Sve to treba činiti s ljubavlju koja je
povezivala ovo troje ljudi u jednu obitelj, te vjerom koja i nemoguće čini mogućim. Ustrajmo u
svetim krepostima kako bismo živeći po uzoru na Svetu obitelj i sami postali jednom dionici
nebeske obitelji Božje.

