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Drugima pokazati i darivati Isusa

Draga braćo i sestre, dobru vam nedjelju želim!

Liturgija današnje druge nedjelje po Božiću stavlja nam pred oči Proslov iz Evanđelja svetog Ivana
u kojem se svečano proglašava da "Riječ tijelom postade i nastani se među" (Iv 1, 14). Ta Riječ,
koja prebiva na nebu, to jest u Božjoj dimenziji, je došla na zemlju da je mi slušamo i da možemo
upoznati i izravno dotaći Očevu ljubav. Riječ Božja je sâm Jedinorođeni Sin Božji, koji je postao
čovjekom, pun ljubavi i vjernosti (usp. Iv 1, 14), to je sâm Isus.

Sv. Ivan ne krije dramatičnost utjelovljenja Sina Božjega, ističući kako dar Božje ljubavi nije bio
prihvaćen među ljudima. Riječ je svjetlo, ali su ljudi više voljeli tamu; Riječ je došla svojima, ali je
oni nisu prihvatili (usp. rr. 9-10). Zalupili su vrata Sinu Božjem. To je misterij zla koje vreba također
naš život i zbog toga trebamo biti budni i pažljivi, kako ono ne bi prevladalo. U Knjizi Postanka ima
jedna lijepa rečenica koja nam pomaže to shvatiti: kaže se da je zlo "kao zvijer na pragu što na te
vreba" (usp. 4, 7). Jao nama ako dopustimo zlu ući u naš život; tada će ono zatvoriti naša vrata
svima drugima. Pozvani smo, naprotiv, širom otvoriti vrata svog srca Božjoj Riječi, Isusu, kako
bismo tako postali njegova djeca.

Na Božić je već bio svečano proglašen taj svečani početak Ivanova Evanđelja; danas ga slušamo
iznova. To je poziv svete Majke Crkve da prihvatimo tu Riječ spasenja, to otajstvo svjetla. Ako ga
prihvatimo, ako prihvatimo Isusa, rast ćemo u spoznaji Gospodina i ljubavi Gospodnjoj, naučit
ćemo biti milosrdni poput njega. Neka se, na poseban način u ovoj Svetoj godini milosrđa,
evanđelje sve više uozbiljuje u našim životima. Čitati Evanđelje, nad njim meditirati i ucjepljivati u
svakodnevni život najbolji je način da se Isusa upozna i nosi drugima. Ovo je poziv i radost
svakoga krštenika: drugima pokazati i darivati Isusa; ali da bismo to mogli trebamo ga mi sami
poznavati i imati u sebi, kao Gospodina svojega života. A on nas brani od zla, zloduha, koji uvijek
vreba na našem pragu, na vratima našeg srca, i želi ući.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2016/1/3/angelus.html


S novim poletom sinovske predanosti još se jednom povjeravamo Mariji: njezin mili lik Isusove i
naše majke razmatrajmo u ovim danima u jaslicama.

Nakon Angelusa

[…]

Na ovu prvu nedjelju u godini još jednom svima upućujem želje za mirom i dobrom u Gospodinu.
U sretnim i tužnim trenucima, povjeravajmo se njemu, koji je naše milosrđe i naša nada!
Podsjećam također na obavezu koju smo preuzeli na novu godinu, na Dan mira: "Pobijedi
ravnodušnost i osvoji mir"; s Božjom milošću to ćemo moći provesti u djelo. Podsjećam također na
onaj savjet koji sam vam već toliko puta dao: svakoga dana pročitati po odlomak Evanđelja, kako
bismo bolje upoznali Isusa, kako bismo širom otvorili vrata svojega srca Isusu i tako pomogli
drugima da ga bolje upoznaju. Nositi malo Evanđelje u džepu, u torbi: to će biti dobro za nas. Ne
zaboravite: svakoga dana pročitajmo odlomak Evanđelja.

Želim vam ugodnu nedjelju i dobar tek. I, molim vas, molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Do
viđenja!
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