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BLAGDAN ISUSOVA KRŠTENJA

Kako je samo velik dar krštenja!

 

Draga braćo i sestre!

Na današnju nedjelju koja slijedi svetkovinu Bogojavljenja, slavimo Krštenje Gospodinovo. Bio je
to prvi čin njegova javnog ivota, koji opisuju sva četiri Evanđelja. Napunivši tridesetu godinu ivota,
Isus je napustio Nazaret, otišao na rijeku Jordan i, sred mnoštva, dao se krstiti od Ivana. Piše
evanđelist Marko: "I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje
silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Mk 1,10-11). U
tim riječima "Ti si Sin moj, Ljubljeni!" otkriva se što je vječni ivot: to je sinovski odnos s Bogom,
onaj odnos koji je Isus ivio i objavio ga i podario nama.

Jutros sam, prema tradiciji, u Sikstinskoj kapeli, podijelio sakrament krštenja trinaest
novorođenčadi. Roditelje, kumove i kume predvoditelj slavlja pita: "Što traite od Crkve Boje za
svoje dijete?"; na njihov odgovor: "Krštenje", on uzvraća: "Što nam daje krštenje?"; "Vječni ivot",
oni odgovaraju. Čudesne li stvarnosti: osoba, po krštenju, biva pridruena jedincatom i
jedinstvenom Isusovu odnosu s Ocem, tako da se riječi koje su zaorile s neba o Sinu
Jedinorođenom obistinjuju na svakom muškarcu i svakoj eni koji se ponovno rađaju iz vode i Duha
Svetoga: Ti si sin moj, ljubljeni!

Dragi prijatelji, kako je samo velik dar krštenja! Kada bismo postali toga potpuno svjesni, naš bi
ivot postao trajno zahvaljivanje. Kolika je samo radost za kršćanske roditelje, koji su doivjeli da je
iz njihove ljubavi rođeno jedno novo stvorenje, donijeti to dijete na krsni zdenac i vidjeti ga kako se



ponovno rađa iz krila Crkve, za ivot koji neće imati kraja! Dar je to i radost, ali i odgovornost!
Roditelji, naime, zajedno s kumovima moraju odgajati djecu prema evanđelju. To mi doziva u
pamet temu VI. Svjetskog susreta obitelji, koji će se slijedećih dana odravati u Ciudad de Mexicu:
"Obitelj odgajateljica u ljudskim i kršćanskim vrijednostima". Taj veliki obiteljski susret, koji je
organiziralo Papinsko vijeće za obitelj, bit će podijeljen u tri dijela: najprije će biti odran teološko
pastoralni kongres, na kojem će se produbljivati spomenuta tematika, također putem razmjene
dubokih iskustava; slijedit će zatim slavlje i svjedočenje, iz kojeg će izbiti na vidjelo ljepota susreta
obitelji iz svih dijelova svijeta, koje ujedinjuje ista vjera i ista zadaća; na kraju će biti odrano
svečano euharistijsko slavlje, kao zahvala Gospodinu za darove enidbe, obitelji i ivota. Zaduio
sam kardinala dravnog tajnika Tarcisija Bertonea da me predstavlja na tome skupu, ali i osobno ću
sa ivim zanimanjem pratiti taj izvanredni događaj, pratiti ga molitvom i obratiti se na
videokonferenciji. Pozivam vas, draga braćo i sestre, da već od sada molite da se na taj vani
svjetski susret obitelji izlije obilje boanskih milosti. Činimo to zazivajući majčinski zagovor Djevice
Marije, Kraljice obitelji.
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