NEDJELJNA ČITANJA
Sir 24,1-2.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Iv 1,1-18
Evanđelje ove nedjelje, koje se čita i na samu svetkovinu Božića, uvertira je s kojom pisac
uvodi u svoje evanđelje i otvara, tj. objavljuje sadržaj kojeg će u nastavku prepričati. Sržna
rečenica koju svi mi poznajemo iz molitve Anđeo Gospodnji glasi: „I Riječ je tijelom postala
i prebivala među nama“, a govori na o velikom i nedokučivom otajstvu Božje ljubavi da
je Bog postao čovjekom. Zašto je Bog postao čovjekom? Zašto je došao k nama kao dijete?
Odgovor je: ljubav! On to nije učinio jer je morao ili jer bez čovjeka ne bi bio zadovoljan.
On to nije učinio jer bi bio podložan bilo kakvom vječnom prirodnom zakonu koji mu ne
bi dopuštao slobodu; on je to učinio iz nedokučive ljubavi, jer je čovjeku kojeg je stvorio
iz ljubavi, želio biti blizu. Bog nije trebao niti stvorenje niti čovjeka za svoju sreću; on nije
bio ni na koji način upućen na nas. Bog je stvorio svijet i čovjeka u punoj slobodi. Čovjek
kroz svoju duhovnost uzima udjela na tajni Božjoj. On je sposoban za upoznavanje samoga
sebe i za slobodnu odluku. Bog ne želi da se čovjek konačno izgubi, iako se dijeli od Božje
ljubavi i ruši u smrt, on sam postaje čovjek. Kao čovjek dolazi k nama i biva rođen u štali
i položen u jasle. Bog nas ne ljubi samo na božanski način nego i na ljudski način. Po svojoj
ljubavi koja ide do smrti na križu, želi izliječiti ljudsku slobodu, koja je po grijehu ranjena.
Ponovno nam daruje božanski život. Čini nas sposobnima za pravu i nesebičnu ljubav.
Darujmo djetetu Isusu sve naše povjerenje: u njemu nema zlobe i laži, nego samo ljubav i
dobrota. Pripremimo vječnoj Riječi Božjoj koja je postala tijelom, stan u našem srcu, kao
što je to učinila Djevica Marija, njegova Majka u vjeri i ljubavi. Budimo jaslice koje
obuhvaćaju Neobuhvatnog te širimo svijetlo Kristovo i njegov mir svakome koga
susrećemo.

