NEDJELJNA ČITANJA
Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1Iv 4,7-10; Iv 15,9-17
Jedna od najkorištenijih riječi jest ljubav. Svaki čovjek gaji ljubav prema nekome ili
nečemu. Zaljubljena osoba osjeća ljubav prema voljenoj osobi, majka i otac prema
djetetu, prijatelj prema prijatelju. Netko osjeća ljubav prema automobilima,
putovanjima, hobijima i mnogim drugim stvarima koje nas čine sretnima. I baš to što
volimo stvari koje nas čine sretnima, otkriva nam kako se ne radi o ljubavi već se
nerijetko radi o sebičnosti. Ljubav se ne očituje kroz osobne zahtjeve već se sastoji u
tome da dajemo sebe onome koga volimo. Isus kaže kako je najveća ljubav položiti
život za druge. Tu nema osobne računice ni dobiti, već se gleda isključivo dobrobit
drugoga, točnije, vječno spasenje čitavog čovječanstva. Tko nije spreman na žrtvu,
odricanje, davanje, taj nema ljubavi u sebi. Onaj tko ljubi Boga, ostaje u Kristu,
nasljeduje ga, čini njegova djela, odudara od drugih, biva prepoznatljiv jer je njegova
vjernost Bogu opipljiva. Kriterij prepoznavanja onoga tko ljubi bila bi radost koja
proizlazi iz susreta s Bogom koji jest ljubav koja nas neizmjerno ljubi, koja umire na
križu da bi nam otvorila rajska vrata. Radost je svojstvena kršćanstvu, a mi izgledamo
kao da svaki dan imamo sprovod, kao da Krist još leži u grobu, kao da nakon ovog
života nema ničega. Ako u životu nema radosti, to znači da nema ni Krista! Radost
proizlazi iz svijesti da nas Bog neizmjerno ljubi, da nas je po smrti svoga Sina spasio i
Duhom Svetim nanovo rodio za djecu Božju. Stoga ne biti radostan znači ne vjerovati
Bogu. Isus svoje apostole, pa tako i nas naziva prijateljima i to zato što nam je priopćio
Boga. Onaj koji s drugim dijeli intimu smatra tu osobu prijateljem te zahtjeva vjernost
tom savezu. A kriterij prepoznavanja Kristovih prijatelja je činiti ono što nam je
zapovjedio. Ako to ne činimo, varamo sebe, ljude i Boga. Prijatelj misli na dobro
dugoga, biva drugome brat, daje drugome ljubav. Kao i ljubav, i prijateljstvo je u
inflaciji, jer se skupljaju stotine pa i tisuće virtualnih prijatelja, a u svakodnevici nema
iskrenih međuljudskih, a kamo li prijateljskih odnosa. Prijatelj je onaj koji me poznaje
u potpunosti, ali me unatoč svih spoznaja i dalje prihvaća i ljubi. Biti kršćanin znači
ljubiti drugoga, tko god taj bio. Imajmo na umu da nas Bog ljubi ništa manje nego
svoga jedinorođenoga Sina. Neka nam pomogne da i sami po toj kreposti budemo
prepoznati kao njegova djeca, da ostanemo u ljubavi Kristovoj te zavrijedimo biti
dionicima njegove nebeske slave.

