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S vjerom je sve moguće!
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Proslavite Božić istinskom vjerom – potaknuo je papa Franjo jutros u propovijedi u Domu svete
Marte u Vatikanu i protumačio događaj iz evanđelja današnje liturgije koje govori o ozdravljenju
uzetoga. Bila je to također zgodna prilika da istakne kako vjera ulijeva hrabrost i pomaže dotaknuti
Isusovo srce.

Tražili smo vjeru u otajstvo Boga koji je postao čovjekom – rekao je Papa i napomenuo – Vjera i
danas, u evanđelju, pokazuje kako dodiruje Gospodinovo srce. Gospodin se često vraća na
katehezu o vjeri i uporan je. „Vidjevši njihovu vjeru“ – kaže evanđelje. Isus je vidio tu vjeru, jer
trebalo je hrabrosti napraviti otvor na krovu i spustiti krevet s bolesnikom. Ti hrabri ljudi imali su
vjere! Znali su da će bolesnik ozdraviti ako dođe pred Isusa.  

Isus se divi vjeri tih ljudi kao i onih u slučaju rimskoga stotnika koji je molio za ozdravljenje svojega
sluge; Sirofeničanke koja je molila za kćer opsjednutu zloduhom i žene koja je ozdravila od
krvarenja dotaknuvši samo rub Isusova plašta – rekao je Sveti Otac i naglasio – No, Isus je
prekoravao malovjerne poput Petra koji je sumnjao. S vjerom je sve moguće!

Danas smo u drugom tjednu došašća molili za milost da se vjerom pripremimo za slavlje Božića –
rekao je papa Franjo i primijetio – Istina je da se Božić, to svi znamo, često slavi bez velike vjere
na svjetovan i poganski način. No, Gospodin traži da ga slavimo u vjeri te u ovom tjednu moramo
moliti za tu milost da ga možemo slaviti u vjeri. Nije lako sačuvati i braniti vjeru.

Ozdravljenje slijepca u 9. poglavlju Ivanova evanđelja i njegov čin vjere pred Isusom kojega



prepoznaje kao Mesiju, za Papu je simboličan događaj iz kojega proizlazi njegov poticaj da Bogu
povjerimo svoju vjeru, braneći je od napasti ovoga svijeta.

Zato je Sveti Otac rekao: Pomoći će nam danas i sutra, pa i tijekom tjedna, ako uzmemo 9.
poglavlje Ivanova evanđelja i čitamo taj tako lijepi događaj o slijepcu od rođenja. Dobro je da
čitanje završimo u svojem srcu činom vjere: „Vjerujem Gospodine. Pomozi mojoj slaboj vjeri. Brani
je od svjetovnosti, praznovjerja, od stvari koje nisu u skladu s vjerom; od svođenja na teorije, pa i
ako su teološke i moralne. Daj nam vjere u tebe Gospodine!“ – zaključio je papa Franjo.
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