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On – on je mir!
(Video)

Draga braćo i sestre!
Sa Četvrtom nedjeljom došašća Rođenje Gospodinovo nam je sada već vrlo blizu. Liturgija,
riječima proroka Miheja, poziva upraviti pogled u Betlehem, gradić u Judeji, svjedok velikoga
događaja: „A ti, Betleheme Efrato, / najmanji među kneževstvima Judinim, / iz tebe će mi izaći onaj
koji će vladati Izraelom; / njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena" (Mih 5,1). Tisuću godina
prije Krista, u Betlehemu je rođen veliki kralj David, kojeg knjige Svetog pisma složno predstavljaju
kao Mesijina pretka. Lukino Evanđelje pripovijeda da se Isus rodio u Betlehemu jer je Josip,
Marijin zaručnik, budući da je bio iz „doma Davidova", morao poći u taj grad radi popisa pučanstva
i upravo tih dana Marija je donijela na svijet Isusa (usp. Lk 2,1-7). I samo Mihejevo proroštvo u
nastavku stavlja naglasak upravo na misteriozno rođenje: „Zato će ih Jahve ostaviti – kaže prorok
– / dok ne rodi ona koja ima roditi. / Tada će se Ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj" (Mih
5,2). Postoji dakle Božji naum koji obuhvaća i objašnjava vremena i mjesta dolaska Sina Božjega
na svijet. To je naum mira, kao što naviješta isti prorok govoreći o Mesiji: „On će se uspraviti, na
pašu izvodit' svoje stado silom Jahvinom, / veličanstvom imena Boga svojega. / Oni će u miru
živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast / sve do krajeva zemaljskih. / On - on je mir!" (Mih 5,3-4a).
Upravo ovaj posljednji vidik proroštva, mesijanski mir, nekako nas sam od sebe navodi na
zaključak da je Betlehem također grad-simbol mira, u Svetoj zemlji i u čitavom svijetu. Nažalost, u
našim danima, taj grad ne predstavlja postignuti i trajni mir, već mir kojeg se naporno traži i željno
iščekuje. Bog se, međutim, nikada ne miri s tim stanjem stvari, stoga i ove godine, u Betlehemu i u
cijelom svijetu, ponovit će se u Crkvi otajstvo Božića, proroštvo mira za svakog čovjeka, koje
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potiče vjernike sići u zatvorenosti, u, često nepoznate i skrivene, drame kao i u sukobe koji vladaju
u životnim sredinama, sa Isusovim osjećajima, kako bi posvuda postali oruđa i glasnici mira te
kako bi, prema lijepim izrazima poznate franjevačke molitve, donosili ljubav tamo gdje je mržnja,
opraštanje tamo gdje je uvreda, radost tamo gdje je žalost i istinu tamo gdje je zabluda.
Danas, kao i u Isusovo vrijeme, Božić nije bajka za djecu, nego Božji odgovor na dramu ljudskoga
roda koji traži pravi mir. „On - on je mir!", kaže prorok misleći na Mesiju. Naša je zadaća otvoriti, i
to širom, vrata kako bi on ušao. Učimo od Marije i Isusa: stavimo se s vjerom u službu Božjeg
nauma. Iako ga ne shvaćamo potpuno, pouzdajmo se u njegovu mudrost i dobrotu. Tražimo prije
svega Božje kraljevstvo i providnost će nam pomoć.
Sretan Božić svima!
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