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Pozvani smo postati u svijetu živo evanđelje

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U tekstu Evanđelja ove nedjelje, koji slijedi neposredno nakon blaženstava, Isus kaže svojim
učenicima: "Vi ste sol zemlje… Vi ste svjetlost svijeta…" (Mt 5, 13.14). To nas pomalo iznenađuje,
ako pomislimo kome Isus upućuje te riječi. Tko su bili ti učenici? Bili su ribari, jednostavni ljudi…
Ali Isus ih gleda Božjim očima i njegove riječi treba shvatiti upravo kao posljedicu blaženstava. On
želi reći: ako budete siromašni u duhu, ako budete krotki, ako budete čista srca, ako budete
milosrdni… vi ćete biti sol zemlje i svjetlost svijeta.

Da bi se bolje shvatilo te slike, potrebno je znati da je židovski Zakon propisivao da se na svaki
prinos koji se prikazuje Bogu stavi malo soli, kao znak saveza. Svjetlost je, pak, za Izraela bio
simbol mesijanske objave koja trijumfira nad tamom poganstva. Kršćani, novi Izrael, primaju dakle
jedno poslanje u odnosu na sve ljude: vjerom i ljubavlju mogu usmjeravati, posvećivati, obogatiti
čovječanstvo. Svi mi krštenici smo učenici misionari i pozvani smo postati u svijetu živo evanđelje:
svetim ćemo životom dati "okus" raznim sredinama i obranit ćemo ih od propadanja, kao što to čini
sol; i nosit ćemo Kristovo svjetlo svjedočanstvom iskrene ljubavi. Ali ako mi kršćani izgubimo okus
i izgubimo svoju prisutnost svjetlosti i soli, gubimo djelotvornost. Kako je samo lijepo to poslanje
davati svjetlost svijetu! To je naše poslanje. To je lijepo! Lijepo je također sačuvati svjetlo koje smo
primili od Isusa, čuvati ga. Kršćanin bi morao biti osoba koja donosi svijetlo, koja uvijek daje
svjetlo! Svjetlo koje nije njegovo, već je Božji dar, Isusov dar. A mi nosimo to svjetlo. Ako kršćanin
ugasi to svjetlo, njegov život nema smisla: on je samo kršćanin po imenu, koji ne nosi svjetlo, život
bez smisla. Ali želim vas sada pitati, kako vi želite živjeti? Kao upaljena ili kao ugašena svjetiljka?

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_2OJZ7KL3


Upaljena ili ugašena? Kako želite živjeti? [narod odgovara: Upaljena!] Upaljena svjetiljka! Upravo
nam Bog daje tu svjetlost i mi je dajemo drugima. Upaljena svjetiljka! To je kršćanski poziv.

Nakon Angelusa

Preksutra, 11. veljače, slavit ćemo spomendan Blažene Djevice Marije Lurdske i Svjetski dan
bolesnika. To je zgodna prigoda da se u središte zajednice stavi bolesne osobe. Moliti za njih i s
njima, biti im blizu. Poruka za taj Dan je nadahnuta riječima svetog Ivana: Vjera i ljubav: "I mi smo
dužni živote položiti za braću" (1 Iv 3, 16). Na osobit način, možemo se ugledati na Isusa i njegov
odnos prema bolesnima, koji boluju od svakojakih bolesti: Gospodin se brine za sve, dijeli njihovo
trpljenje i otvara srce nadi.

Mislim također na sve zdravstvene djelatnike: kako je samo dragocjen njihov rad! Hvala vam za
vaš dragocjeni dar. Oni svakoga dana susreću u bolesnicima ne samo tijelâ označena krhkošću,
već osobe, kojima treba pružiti pažnju i prikladan odgovor. Dostojanstvo osobe se nikada ne
ograničava na njezine mogućnosti i sposobnosti i ne nestaje kada je osoba slaba, invalidna i
potrebita pomoći. U mislima sam također s obiteljima u kojima je briga za onoga tko je bolestan
nešto uobičajeno; ali ponekad situacije mogu biti teže… Mnogi mi pišu i želim danas zajamčiti
molitvu za sve te obitelji i poručiti im: ne bojte se krhkosti! Ne bojte se krhkosti! Pomažite se
uzajamno s ljubavlju i osjetit ćete Božju utješnu prisutnost.

Velikodušni i kršćanski stav prema bolesnima je sol zemlje i svjetlost svijeta. Neka nam Djevica
Marija pomogne to provoditi u djelo i neka izmoli mir i utjehu za sve one koji trpe.

Ovih se dana u Sočiju, u Rusiji, održavaju Zimske olimpijske igre. Želim uputiti svoj pozdrav
organizatorima i svim sportašima, sa željom da to bude prava svečanost sporta i prijateljstva.

[…]

Molim za sve one koji trpe štete i nedaće zbog prirodnih nepogoda, u raznim zemljama, pa i ovdje
u Rimu: svima sam im blizu. Priroda nas potiče da budemo solidarni i pažljivo čuvamo stvoreni
svijet, također zato da se spriječe, koliko je to moguće, najteže posljedice.

Prije nego se oprostim od vas sjetio sam se pitanja koje sam postavio: upaljena ili ugašena
svjetiljka? Što želite? Upaljena ili ugašena? Kršćanin nosi svjetlost! To je upaljena svjetiljka! Uvijek
naprijed s Isusovim svjetlom!

Svima želim ugodnu nedjelju i dobar tek. Doviđenja!
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