NEDJELJNA ČITANJA
Jr 20, 10-13; Ps 69, 8-10.14.17.33-35; Rim 5, 12-15; Mt 10, 26-33
U današnjem evanđelju Isus nam daje ohrabrenje u našem djelovanju oko naviještanja
evanđelja i širenja kraljevstva Božjega. Ove riječi zasigurno su pratile i mučenike koji se nisu
bojali ovozemaljskih vlastodržaca već su ispred svega, pa čak i ispred vlastitog života, stavili
Boga. Rezime današnjeg evanđelja mogao bi se sažeti u rečenici prvog pape, sv. Petra apostola,
koji je u prvoj poslanici napisao: Treba se većma pokoravati Bogu nego ljudima. Ovo vrijedi i za
nas danas, da je vrhovni autoritet kojem se trebamo priklanjati i čije zapovijedi trebamo vršiti
Bog. Služiti Bogu ne bojeći se ljudi znači ići protiv struja koje su često vladajuće i sve
pokušavaju okrenuti u smjeru koji s vjerom i Bogom nemaju veze. Primjeri toga su
mnogobrojni. Dok moderni svijet proklamira pobačaj, eutanaziju ili pak homoseksualnost kao
svojevrsne vrednote i prava, vjernik, kojem je doista na pameti ono što je Božje, a ne što je
ljudsko, neće dopustiti da ga nosi ova pogubna struja već će se boriti za ono što je istina koju
je Bog objavio. To nas može skupo koštati, kao što je istina i samog utjelovljenog Boga koštala
smrti na križu. Ali ni pod cijenu vlastitog života ne smijemo zanijekati istinu ili šutjeti o njoj.
Isus je tu vrlo ozbiljan jer nam govori kako će se naše priznanje njegovim pred ljudima
preslikati i na njegovo priznanje našim pred Ocem nebeskim. Drugim riječima, ako prešutimo
svoju pripadnost Kristu, to nas može koštati vječnosti. Stvoreni smo da budemo pšenica, a ne
pljeva, da hranimo ovaj svijet Božjom riječju, a ne da se uklopimo u parazitski način života.
Doista, radi se o ozbiljnoj uputi jer će doći dan polaganja našeg računa i pokazati će se kako se
isplatilo živjeti na način da se treba pokoravati Bogu, a ne svijetu jer ne možemo služiti dvojici
gospodara. Kao kršćani nismo pozvani biti politički korektni već prije svega evanđeoski
djelatni. A to ćemo postati u onom trenutku kada će nam jedino biti na pameti što Bog, a ne
čovjek misli o nama. Tada ćemo doista postati ljudi u službi Krista kojih se on neće postidjeti i
odreći već će nas privesti u svoje nebesko kraljevstvo.

