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Primjer mučenika - trajno nadahnuće kršćanskog ivota
Ove, XX. nedjelje u vrijeme kroz godinu, liturgija nam predstavlja jedinstveni primjer vjere: enu
Kanaanku, koja moli Isusa da ozdravi njezinu "teško opsjednutu" kći. Gospodin se opire njezinim
upornim prošnjama te se čini kao da neće popustiti ni kada sami njegovi učenici mole za nju, kako
to prenosi evanđelist Matej. Na kraju, međutim, suočen s ustrajnošću i poniznošću te neznanke,
Isus pristaje: O eno! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako eliš (usp. Mt 15,21-28).
O eno, velika je vjera tvoja!. Tu poniznu enu Isus pokazuje kao primjer nesputane vjere. Njezina
ustrajnost u traenju Kristova djelovanja za nas je ohrabrenje da nikada ne očajavamo, da ne
posustanemo ni u najteim ivotnim kušnjama. Gospodin ne zatvara oči pred potrebama svoje
djece, a ako se katkad čini neosjetljivim na njihove molbe, to je samo stoga da bi iskušao i utvrdio
njihovu vjeru. To je i svjedočanstvo svetaca, to je posebice svjedočanstvo mučenika, koji su
najtješnje zdrueni s Kristovom otkupiteljskom rtvom. Proteklih dana spomenuli smo se nekolicine
mučenika: papa Poncijana i Siksta II., svećenika Hipolita, đakona Lovre s njegovim drugovima
ubijenima u Rimu u osvit kršćanstva. Spomenuli smo se i mučenice iz našega doba, svete
Terezije Benedikte od Kria Edith Stein, suzaštitnice Europe, ubijene u koncentracijskom logoru; a
upravo danas liturgija nam predstavlja mučenika milosrđa, koji je svoje svjedočanstvo ljubavi za
Krista zapečatio u bunkeru gladi u Auschwitzu: svetoga Maksimilijana Mariju Kolbea, njega koji se
dragovoljno rtvovao umjesto jednoga oca obitelji.
Pozivam svakoga krštenika, a na osobiti način mlade koji sudjeluju u Svjetskom danu mladih, da
upru pogled prema tim svijetlim primjerima evanđeoskoga junaštva. Zazivam na sve njihovu
zaštitu, a posebice zaštitu svete Terezije Benedikte od Kria, koja je nekoliko godina svoga ivota
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provela upravo u karmelu u Koelnu. Neka bdije nad svakim od vas uz majčinsku ljubav Marije,
Kraljice mučenika, koju ćemo sutra promatrati u njezinu slavnu uznesenju na nebo.
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