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S Isusom u domu vlada radost

Draga braćo i sestre, draga djeco, dragi mladi, dobar dan!

Unatrag dva tjedna vrijeme došašća nas poziva na budnost u duhu da bismo pripravili put
Gospodinu koji dolazi. Na ovu treću nedjelju liturgija nam predlaže drugi nutarnji stav kojim treba
živjeti to iščekivanje Gospodina, a to je radost. Isusova radost, kao što kaže onaj tamo
transparent: "S Isusom u domu vlada radost". Dakle, predlaže nam Isusovu radost!

Čovjekovo srce želi radost. Svi želimo radost, svaka obitelj, svaki narod žudi za radošću. Ali koja
je to radost koju je kršćanin pozvan živjeti i svjedočiti? Ona koja se rađa iz Božje blizine, njegove
prisutnosti u našem životu. Od kada je Isus, svojim rođenjem u Betlehemu, ušao u povijest, ljudski
je rod primio klicu Kraljevstva Božjega, kao što tlo prima sjeme, u kojem se krije obećanje buduće
žetve. Ne treba više drugdje tražiti! Isus je došao donijeti radost svima i zauvijek. Nije riječ tek o
priželjkivanoj radosti ili radosti koju ćemo uživati tek u nebu: kao da bismo ovdje na zemlji smo
tužni, a u raju ćemo biti radosni. Ne! To nije ta radost već je riječ o radosti koja je već stvarna i već
se sada može iskusiti, jer sâm Isus je naša radost, a S Isusom u domu vlada radost, kao što kaže
vaš transparent: sa Isusom radost je u kući. Ponovimo svi to: "S Isusom u domu vlada radost". Još
jednom: "S Isusom u domu vlada radost". Ima li radosti bez Isusa? Nema! Dobri ste! On je živ, on
je Uskrsli, i djeluje u nama, poglavito riječju i sakramentima.

Svi mi krštenici, djeca Crkve, pozvani smo uvijek iznova primati Božju prisutnost među nama i
pomagati drugima otkriti je odnosno ponovno je pronaći ako su je zaboravili. Riječ je o predivnom
poslanju, nalik onom Ivana Krstitelja: usmjeravati ljude prema Kristu – ne prema nama samima! –
jer on je cilj prema kojem teži ljudsko srce kada traži radost i sreću.
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Nadalje, Sveti Pavao, u današnjoj liturgiji, navodi uvjete koje moramo ispuniti da bismo bili
"misionari radosti": ustrajno moliti, uvijek Bogu zahvaljivati, duha ne trnuti, tražiti dobro i izbjegavati
zlo (usp. 1 Sol 5, 17-22). Ako to bude naš način života, tada će Radosna vijest moći ući u mnoge
domove i pomoći osobama i obiteljima ponovno otkriti da je u Isusu spasenje. U njemu je moguće
naći nutarnji mir i snagu da bismo se svakodnevno mogli hvatati u koštac s raznovrsnim životnim
situacijama, pa i onim najtežima. Nikada se nije čulo za žalosnog sveca ili za sveticu s licem kao
da je na pogrebu. To se nikada nije čulo! Bilo bi to kontradiktorno. Kršćanin je osoba čije je srce
ispunjeno mirom jer zna staviti svoju radost u Gospodina i kada prolazi kroz teške životne
trenutke. Vjerovati ne znači da nećemo doživjeti teške trenutke, već znači da ćemo imati snagu
nositi se s njima, svjesni da nismo sami. A to je mir kojeg Bog daje svojoj djeci.

Pogleda upravljena u Božić koji je pred nama, Crkva nas poziva svjedočiti da Isus nije tek
povijesna ličnost; on je Božja Riječ koja i danas nastavlja prosvjetljivati čovjekov put; njegovi čini –
sakramenti – su očitovanje Očeve nježnosti, utjehe i ljubavi prema svakom čovjeku. Neka nas
Djevica Marija, "Uzrok naše radosti", učini uvijek radosnima u Gospodinu, koji nas dolazi osloboditi
od mnogih unutarnjih i vanjskih ropstava.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, zaboravio sam kako ide onaj izričaj. Evo, pogledajmo: "S Isusom u domu
vlada radost". Ponovimo svi zajedno: "S Isusom u domu vlada radost".
[...]
Dok pozdravljam poljske vjernike, u molitvi se pridružujem njihovim sunarodnjacima i čitavoj
Poljskoj, koji danas pale "Božićnu svijeću" i ponovno potvrđuju obavezu solidarnosti, osobito u
ovoj Godini Caritasa koja se slavi u Poljskoj.
A sada od srca pozdravljam djecu koja su došla radi blagoslova kipićâ Djeteta Isusa, kojeg
organizira Centro Oratori Romani. Čestitke! Vi ste dobri, bili ste hrabri ovdje na trgu, čestitam vam!
A sada ponesite blagoslovljene jaslice. Draga djeco, zahvaljujem vam na vašoj prisutnosti i želim
vam sretan Božić! Kada budete molili u svome domu, pred vašim jaslicama, sjetite se moliti i za
mene, kao što se ja sjetim vas u svojim molitvama. Molitva je disanje duše: važno je pronaći
trenutke u danu u kojima ćemo otvoriti srce Bogu, također s jednostavnim i kratkim molitvama
kršćanskog puka. Zbog toga sam sve vas koji ste ovdje na trgu odlučio darivati, riječ je o jednom
iznenađenju, daru: dat ću vam mali džepni molitvenik s molitvama za razne trenutke u danu i za
razne životne situacije. To je ovaj (pokazuje molitvenik)! Dobrovoljci će ga podijeliti. Neka svaki od
vas uzme taj molitvenik i nosite ga uvijek sa sobom, kao pomoć da živite dan s Bogom. I zato da
ne zaboravimo onu tako lijepu poruku koju ste uputili onim transparentom: "S Isusom u domu
vlada radost". Još jednom: "S Isusom u domu vlada radost". Dobri ste!

Svima od srca želim ugodnu nedjelju i dobar tek. Ne zaboravite, molim vas, moliti za mene.
Doviđenja! I želim vam puno radosti!
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