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Korizma je vrijeme pokore a ne žalosti

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Na Prvu korizmenu nedjelju Evanđelje nam doziva u pamet teme napasti, obraćenja i Radosne
vijesti. Evanđelist Marko zapisao je: „I odmah ga Duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset
dana, gdje ga je iskušavao Sotona" (Mk 1, 12-13). Isus odlazi u pustinju da bi se pripremio za
svoje poslanje u svijetu. Nije mu potrebno obraćenje, ali kao čovjek mora proći kroz tu kušnju,
kako zbog sebe samog da bi poslušao volju Očevu, tako radi nas da bi nam dao milost pobjede
nad napastima. Ta se priprema sastoji u borbi protiv zlog duha, odnosno protiv đavla. Za nas je
također korizma vrijeme „jačanja borbenoga duha", duhovne borbe. Pozvani smo suočiti se
molitvom sa zloduhom da bismo bili sposobni, uz pomoć Božju, pobijediti ga u svojem
svakidašnjem životu. Zlo je nažalost, kao što znamo, na djelu u našem životu i oko nas; tamo gdje
se događa nasilje, odbacivanje drugih, zatvaranje prema drugima, ratovi i nepravde. Sve su to
djela zlog duha i zla.

Odmah nakon napastî u pustinji, Isus počinje propovijedati evanđelje, to jest Radosnu vijest, to je
druga riječ. Prva je bila „napast", druga je „Radosna vijest". I ta Radosna vijest traži od čovjeka
obraćenje i vjeru. On naviješta: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje", a zatim
upućuje poziv: „Obratite se i vjerujte evanđelju", a to znači: vjerujte Radosnoj vijesti da je
kraljevstvo Božje blizu. U našem životu uvijek nam treba obraćenje – iz dana u dan! – i Crkva nas
uči moliti za to. Naime, nikada nismo dovoljno usmjereni prema Bogu, i Njemu moramo
neprestano usmjeravati svoje misli i srce. Da bismo to činili trebamo imati hrabrosti odbacivati sve
ono što nas odvraća od Isusova puta; lažne vrijednosti koje nas obmanjuju privlačeći na
podmukao način našu sebičnost. Mi se, naprotiv, moramo uzdati u Gospodina, u njegovu dobrotu i
njegov naum ljubavi koji ima sa svakim od nas. Korizma je vrijeme pokore, ali nije žalosno vrijeme!
To je radosna i ozbiljna obaveza da se oslobodimo svoje sebičnosti, svojeg starog čovjeka, i da se
obnovimo po milosti svojeg krštenja.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/2/18/angelus.html


Samo Bog nam može dati istinsku sreću: beskorisno je gubiti svoje vrijeme tražeći je negdje
drugdje, u bogatstvu, užicima, moći, karijeri… Kraljevstvo je Božje ostvarenje svih naših želja, zato
jer je, u isto vrijeme, spasenje čovjeka i slava Božja. Na ovu Prvu korizmenu nedjelju pozvani smo
pažljivo slušati i prihvatiti Isusov poziv da se obratimo i vjerujemo evanđelju. Potaknuti smo da
zauzeto otpočeti put prema Uskrsu, kako bismo mogli sve više primati milost Boga koji želi
preobraziti svijet u kraljevstvo pravde, mira i bratstva.

Neka nam Presveta Djevica Marija pomogne živjeti korizmu u vjernosti Božjoj riječi i u neprestanoj
molitvi, kao što je Isus činio u pustinji. To nije nemoguće! Trebamo živjeti svoj svagdašnji život sa
željom prihvaćanja ljubavi koja dolazi od Boga i koja želi preobraziti naš život i cijeli svijet.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, za mjesec dana, od 19. do 24. ožujka, oko 300 mladih iz cijelog svijeta doći
će u Rim na pripremni sastanak za listopadsku sinodu. Međutim, jako bih želio da svi mladi mogu
biti sudionici te pripreme. Stoga će oni moći sudjelovati putem interneta, preko jezičnih skupina
koje će voditi drugi mladi. Doprinos „internet grupa" ujedinit će se s onim koji će dati mladi
okupljeni u Rimu. Dragi mladi, sve obavijesti možete naći na mrežnoj stranici Tajništva Biskupske
sinode. Hvala vam na vašem doprinosu zajedničkom hodu!

[…]

Na početku korizme koja je – kao što sam rekao – put obraćenja i borbe protiv zla, želim se
posebno obratiti zatvorenicima: draga braćo i sestre koji ste u zatvoru, ohrabrujem svakoga od vas
da živite korizmeno vrijeme kao priliku za pomirenje i obnovu svojega života, pod milosrdnim
Gospodinovim pogledom. On se nikada ne umara opraštati.

Molim sve vas da se u svojim molitvama sjetite mene i suradnika iz Rimske kurije koji večeras
započinjemo jednotjedne duhovne vježbe.

Žalim vam ugodnu nedjelju! Dobar tek i doviđenja!
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