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Korizma - prigoda za obraćenje
Protekle smo srijede započeli korizmu, a danas slavimo prvu nedjelju ovog liturgijskog vremena,
koje potiče kršćane da se još više zauzmu u hodu priprave za Uskrs. Danas nas Evanđelje
podsjeća da se, nakon što je bio kršten u rijeci Jordanu, potaknut Duhom Svetim, koji je sišao nad
njega objavljujući ga kao Krista, Isus povukao na četrdeset dana u Judejsku pustinju, gdje je
nadvladao iskušavanja Sotone (usp. Mk 1,12-13). Slijedeći svoga Učitelja i Gospodina, i kršćani,
da bi se skupa s Njime suočili s "borbom protiv duha zla", duhom ulaze u korizmenu pustinju.
Slika pustinje prilično je rječita metafora ljudskoga stanja. Knjiga Izlaska pripovijeda o iskustvu
izraelskoga naroda koji je, izašavši iz Egipta, četrdeset godina hodočastio pustinjom Sinaj prije
nego je stigao u obećanu zemlju. Za vrijeme toga dugog puta, idovi su iskusili svu snagu i
ustrajnost napasnika, koji ih je poticao na gubitak pouzdanja u Gospodina i na povratak; no, u isto
su vrijeme, zahvaljujući Mojsijevu posredovanju, naučili slušati glas Boga koji ih je pozivao da
postanu njegov sveti narod. Razmatrajući ovu stranicu Biblije, shvaćamo da, kako bismo u
potpunosti ostvarili ivot u slobodi, valja nadići kušnju što je donosi sama sloboda, a to je napast.
Jedino oslobođena ropstva lai i grijeha, ljudska osoba, zahvaljujući poslušnosti vjere koja je otvara
za istinu, nalazi puni smisao svoga postojanja, te postie mir, ljubav i radost.
Upravo stoga korizma predstavlja prikladno vrijeme za pozorno sagledavanje ivota u sabranosti, u
molitvi i u pokori. Duhovne vjebe, koje će prema tradiciji trajati od večeras do sljedeće subote
ovdje, u Apostolskoj palači, pomoći će meni i mojim suradnicima u Rimskoj kuriji da još većom
sviješću zakoračimo u ovo korizmeno ozračje. Draga braćo i sestre, dok vas molim da me pratite
svojim molitvama, jamčim vam da vas se sjetiti pred Gospodinom, kako bi svim kršćanima ova
korizma bila prigoda za obraćenje i još hrabrije usmjeravanje prema svetosti. Zazovimo stoga
majčinski zagovor Blaene Djevice Marije. Nakon molitve Anđeo Gospodnji: U subotu 11. oujka u
17 sati u dvorani Pavla VI. odrat će se marijansko bdijenje što ga organiziraju mladi rimski
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sveučilištarci. U njemu će sudjelovati, zahvaljujući radio-televizijskoj vezi, i brojni studenti iz ostalih
europskih i afričkih zemalja. Bit će to prava prilika da se Djevici Mariji uputi molitva kako bi
Evanđelje otvorilo nove putove suradnje među narodima Europe i Afrike. Dragi mladi, očekujem
vas u velikom broju!
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