HRVATSKI
3. nedjelja došašća B
Duh Gospodnji na meni je. On me posla
blagovjesnikom biti ubogima, iscijeliti srca
slomljena; zarobljenima proglasiti slobodu,
sužnjima oslobođenje. (Iz 61,1)
Prvo čitanje

Izaija 61,1-2a,10-11

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza! On me posla
blagovjesnikom biti ubogima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenima proglasiti
slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem
se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu jer me odjenu
haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao ženik kad si vijenac
stavi i nevjesta kad se uresi nakitom. Jer kao što zemlja tjera svoje klice, kao što
vrt niknuti daje sjemenju, tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda i
hvala pred svim narodima.

Drugo čitanje

1. Solunjanima 5,16-24

Braćo i sestre! Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne
prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam
Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – i duh vaš i duša i tijelo
– neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega
Isusa Krista. Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.

Evanđelje

Ivan 1,6-8.19-28

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za
Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za
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Svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k
njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?", on prizna; ne zanijeka, nego
prizna: "Ja nisam Krist." Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori:
"Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne." Tada mu rekoše: "Pa tko si, da
dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?" On
odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! – kako
reče prorok Izaija." A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše
ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?" Ivan im odgovori: "Ja
krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi,
komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući." To se dogodilo u Betaniji
s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Za razmišljanje
Na sjeveru Mrtvoga mora, na mjestu gdje je Izrael svojevremeno prešao Jordan kako bi uzeo u
vlasništvo od Boga obećanu zemlju, nastupa Ivan, čovjek poslan od Boga. On poziva na
obraćenje i znakovito krsti vodom one koji su za to spremni: krštenje vodom je čin koji ga s jedne
strane odjeljuje od mnogovrsnih rituala čišćenja različitih sekti onoga vremena, a s druge strane
zbunjuje velike teologe i pismoznance židovskog naroda; ta već dugo vremena se nadahu da će
doći Mesija, od kojega su očekivali konačno krštenje i darove Duha. To treba imati na pameti
kad razmišljamo o ulozi delegacije poslane k Ivanu s pitanjem: "Tko si ti?". Tko je dakle taj
čovjek kojemu hrle kolone ljudi i koji grmi glasom proroka, koji su pred gotovo tri stoljeća
zanijemio?
Ivanov je odgovor iznenađujuće ponizan i za poslane svećenike vjerojatno nezadovoljavajući.
Najprije govori ono što nije: nije Ilija, nije Mesija, nije "prorok". On je "samo" prethodnik,
jednostavni svjedok onoga "koga vi ne poznate" i potpuno podređen onome koga naviješta i
kome poravnava putove. Veličina Ivana Krstitelja je najprije u njegovu pozivu da upućuje na
Mesiju, a potom u savršenoj vjernosti s kojom je ispunio svoju zadaću.
Jesmo li mi toga svjesni, da je naša zadaća zapravo ista kao i ona Ivana Krstitelja? Svijet još ni
danas ne pre-poznaje Mesiju. Mi smo pozvani pokazivati na Krista, koji je skrovito prisutan među
ljudima. No taj poziv ne smije ostati samo usmeno priznanje. Ne moramo svoju vjeru iz-govarati,
već to što službeno vjerujemo u našem konkretnom životu ostvarivati.
Došašće, to "prethodničko vrijeme" prema Božiću, pomaže nam da tu našu zadaću ponovno
dozovemo u svoju svijest. Ako sada započnemo i svakoga dana uložimo barem malo truda, u
nama će porasti ona radost i klicanje koje tako divno navještaju misni tekstovi i čitanje današnje
"Gaudete" nedjelje: "Nek se raduje duša moja u Gospodinu, neka klikće Bogu mojemu jer me
oblači odjećom spasenja. Veliča duša moja Gospodina. Jer velika mi djela učini svevišnji. Duh
Gospodnji počiva na meni. On me posla siromašnima donijeti poruku spasenja. Aleluja!"
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