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Isus nas oslobađa fatalizma i lažnih apokaliptičkih vizija

Draga braćo i sestre, dobar dan!
Evanđelje ove nedjelje (Lk 21, 5-19) sastoji se u prvom dijelu od Isusova govora o posljednjim
vremenima. Isus ga izgovara u Jeruzalemu, u blizini hrama, a poticaj za to mu je dao upravo
narod koji je govorio o hramu i njegovoj ljepoti. Tada reče Isus: "Doći će dani u kojima se od ovoga
što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen" (Lk 21, 6). Naravno da su ga pitali:
kada će se to dogoditi? Koji će biti znaci? Ali Isus skreće pozornost s tih sporednih aspekata –
kada će biti?, kako će to biti? – na prava pitanja. Riječ je o dva pitanja. Prvo: ne dopustiti da nas
prevare lažne mesije i ne dopustiti da nas paralizira strah. Drugo: živjeti vrijeme očekivanja kao
vrijeme svjedočenja i ustrajnosti. A mi smo u tom vremenu očekivanja, očekivanja Gospodinova
dolaska.
Taj je Isusov govor trajno aktualan, također za nas koji živimo u 21. stoljeću. On nam ponavlja:
"Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime" (r. 8). To je poziv na razlučivanje, te
kršćanske kreposti kojom shvaćamo gdje je duh Gospodnji a gdje zli duh. I danas, naime, ima
lažnih "spasitelja" koji se pokušavaju postaviti na Isusovo mjesto: lideri ovog svijeta, pretvorice,
osobe koje žele privući sebi duhove i srca, napose mladih. Isus nas upozorava: "Ne idite za
njima".
Gospodin nam također pomaže da se ne bojimo: u ratovima, revolucijama, ali i prirodnim
katastrofama, epidemijama, Isus nas oslobađa fatalizma i lažnih apokaliptičkih vizija.
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Drugi nas aspekt interpelira upravo kao kršćane i kao Crkvu: Isus nagoviješta bolne kušnje i
progone koje će njegovi učenici morati podnijeti poradi njega. Ipak on jamči: "Ali ni vlas vam s
glave neće propasti" (r. 18). Jamči nam da smo potpuno u Božjim rukama! Protivštine na koje
nailazimo zbog naše vjere i našeg prianjanja uz evanđelje su prigode za svjedočanstvo; ne smiju
nas udaljiti od Gospodina, već nas potaknuti da se još više predamo njemu, snazi njegova Duha i
njegove milosti.
U ovom trenutku su mi u mislima, i mislimo svi. Učinimo to zajedno: mislimo na toliku braću i
sestre kršćane, koji trpe progone zbog svoje vjere. A njih je mnogo. Možda više no u prvim
stoljećima. Isus je s njima. I mi smo ujedinjeni s njima svojom molitvom i svojom ljubavlju. I divimo
se njihovoj hrabrosti i njihovu svjedočanstvu. To su naša braća i sestre, koji u tolikim krajevima
svijeta trpe zbog svoje vjernosti Isusu Kristu. Pozdravimo ih od srca i s ljubavlju.
Na kraju, Isus daje obećanje koje je jamstvo pobjede: "Svojom ćete se postojanošću spasiti" (r.
19). Kolike li nade u tim riječima! One su poziv na nadu i strpljivost, one nas pozivaju da znamo
čekati sigurne plodove spasenje, uzdajući se u duboki smisao života i povijesti: kušnje i teškoće su
sastavni dio jednog većeg nauma; Gospodin, gospodar povijesti, sve privodi svojoj punini.
Usprkos neredima i katastrofama koji potresaju svijet, naum dobrote i milosrđa će se ispuniti! A to
je naša nada: ići tako, tim putem, u Božji naum koji će se ispuniti. To je naša nada.
Ta nas Isusova poruka potiče na razmišljanje o našoj sadašnjosti i daje nam snage nositi se s
njom s odvažnošću i nadom, u društvu Gospe, koja je uvijek uz nas.

Nakon Angelusa
Pozdravljam vas, obitelji, udruge i skupine, koji ste došli iz Rima, Italije i mnogih dijelova svijeta:
Španjolske, Francuske, Finske, Nizozemske. Poseban pozdrav hodočasnicima Vercellija, Salerna,
Lizzanella; motoristički klub Lucania iz Potenze, mlade iz Montecassina i Caserte.
Danas eritrejska zajednica u Rimu slavi blagdan svetog Mihaela. Od srca ih pozdravljamo!
Danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve prometa. Jamčim svoju molitvu i potičem da se nastavi
rad na prevenciji, jer su oprez i poštivanje propisa prvi oblik zaštite sebe i drugih.
Želim sada svima vama preporučiti jedan lijek. Ali netko će pomisliti: "Ma je li to Papa sada postao
ljekarnik?". To je poseban lijek za konkretiziranje plodova Godine vjere, koja se bliži kraju, lijek od
59 zrnaca za srce. Riječ je o "duhovnom lijeku" koji se zove Misericordin. To je kutijica od 59
zrnaca za srce. U njoj se nalazi lijek kojeg će vam volonteri dijeliti dok budete napuštali Trg.
Uzmite je! Unutra je krunica kojom se može moliti također "mala krunica božanskog milosrđa",
duhovnu pomoć za našu dušu i zato da posvuda širimo ljubav, oproštenje i bratstvo. Ne zaboravite
je uzeti, jer je to dobro za vas. Dobro za srce, dušu i čitav život!
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Svima od srca želim ugodnu nedjelju. Do viđenja i dobar tek!
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