NEDJELJNA ČITANJA
Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1Iv 4,11-11; Iv 17,11b-179
Evanđelje nam donosi dio Isusove Velikosvećeničke molitve koju je na posljednjoj
večeri uputio nebeskom Ocu. Prvi zahtjev molitve je jedinstvo svih koji u Krista
vjeruju. Na žalost, znamo da ovo nije realnost jer u svijetu postoji preko 37 000 raznih
kršćanskih denominacija i da su se u povijesti vodili ratovi između kršćana, a ni danas
nije bez određenih tenzija između nas koji se izjašnjavamo kršćanima, iako nerijetko
način našega života dokazuje suprotno. Isus nadalje konstatira kako je čuvao svoje
učenike u svome imenu, tj. sačuvao ih je u Božjoj blizini, osim jednoga koji se u svojoj
slobodi odredio protiv Boga. Tu je odgovor na problematiku zašto postoje podjele
među kršćanima, a taj je što u svojoj slobodi čovjek može činiti što god želi, ali to ne
znači da je ono što čini nužno dobro, pa čak i ako osobno smatra da čini pobožnu stvar.
Iduće za što Isus moli je radost njegovih sljedbenika, da unatoč teškoćama budu ljudi
radosti koja proizlazi iz svijesti da nas je Bog stvorio i otkupio, da nam je po Kristu
otvorio pristup vječnosti. Ključan kriterij prepoznavanja Isusovih učenika jest to da ih
svijet mrzi. To znači da se kršćani trebaju jasno i otvoreno boriti za vrednote kojima
nas uči Krist po svojoj riječi i Crkvi. Onaj tko pripada Kristu za njega nema
kompromisa. Tko bi se za takvo što odlučio izdao bi svog božanskog Učitelja koji nije
bio čovjek kompromisa već je do kraja izvršio svoj poslanje. Isus moli da budemo
očuvani od Zloga koji vreba na svakom koraku i nudi nam primamljive stvari kojima
bismo zamijenili Boga, a nerijetko se događa da postavimo neka svoja božanstva
kojima se klanjamo, dok zanemarujemo nedjeljnu euharistiju, svakodnevnu molitvu,
redovitu ispovijed. Tako i sami često prodajemo Boga za sitnice poput Jude. A Isus
moli da nam se ne dogodi ono što i Judi, on moli Oca da nas sačuva u istini. Sam Sin
Božji upućuje molitvu za nas koji se nalazimo pred izazovima svijeta kako bismo
osnaženi snagom odozgo mogli izvršiti svoje poslanje na ovome svijetu kojemu smo
poslani navijestiti radosnu vijest spasenja, ali smo pozvani i boriti se protiv
zamamnosti ovoga svijet svjesni kako naša domovina nije ovdje već smo samo na
jednom proputovanju prema vječnoj domovini. Isus moli Oca da nas sačuva i posveti.
To je njegov dar nama da budemo zaštićeni od zla i da ustrajemo na putu suobličavanja
njemu samome.

