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Bog je ljubav

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas slavimo svetkovinu Presvetog Trojstva, u kojoj kontempliramo i klanjamo se božanskom
životu Oca, Sina i Duha Svetoga: to je život dubokog zajedništva i savršene ljubavi, izvor i cilj
svega stvorenog svijeta – Bog. U Trojstvu prepoznajemo također sliku Crkve u kojoj smo pozvani
ljubiti se kao što je Isus nas ljubio. Ljubav je konkretni znak koji pokazuje vjeru u Boga Oca, Sina i
Duha Svetoga. Ljubav je prepoznatljivo obilježje kršćanina, kao što nam je Isus rekao: "Po ovom
će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge" (Iv 13,35). Kontradiktorno
je da kršćani jedni druge mrze. To je proturječje! A to je ono što đavao uvijek traži: postići da jedni
druge mrzimo, jer on uvijek sije kukolj mržnje; on ne pozna ljubav: ljubav je od Boga.

Svi smo pozvani svjedočiti i naviještati poruku da "Bog je ljubav", da Bog nije dalek ili neosjetljiv na
ono kroz što prolazimo u svom ljudskom životu. On je blizu, on je uvijek uz nas, kroči s nama da
dijeli naše radosti i naše boli, naše nade i naše teškoće. Ljubi nas toliko da je postao čovjekom,
došao je u svijet ne zato da ga osudi, već da se svijet spasi po Isusu (usp. Iv 3, 16-17). I to je
Božja ljubav u Isusu, ta ljubav koju je vrlo teško shvatiti, ali koju osjećamo kada se približimo
Isusu. A on nam oprašta uvijek, on nas uvijek čeka, on nas toliko ljubi! A Isusova ljubav koju mi
osjećamo je Božja ljubav!
Duh Sveti, dar Isusa Krista, objavljuje nam božanski život i tako nam daje ući u dinamizam
Trojstva, a to je dinamizam ljubavi, zajedništva, uzajamnog služenja, dijeljenja. Osoba koja ljubi
druge zbog same radosti koju daje ljubav je odraz Trojstva. Obitelj u kojoj vlada međusobna ljubav
i uzajamno pomaganje je odraz Trojstva. Župa u kojoj vlada ozračje ljubavi i u kojoj se dijele
duhovna i materijalna dobra je odraz Trojstva.

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_MEZEA8LH


Prava ljubav ne pozna granica, ali zna sebi postaviti granice da pođe ususret drugome, da poštuje
slobodu drugoga. Svake nedjelje idemo na misu, slavimo zajedno euharistiju i euharistija je poput
"gorućega grma" u kojem ponizno prebiva i objavljuje se Trojstvo: zbog toga je Crkva stavila
blagdan Tijelova nakon svetkovine Presvetoga Trojstva. U idući četvrtak, prema rimskoj tradiciji,
slavit ćemo misu u Svetom Ivanu Lateranskom a zatim će biti procesija s Presvetim Oltarskim
Sakramentom. Pozivam Rimljane i hodočasnike da sudjeluju kako bismo izrazili našu želju da
budemo narod "sabrana u jedinstvu Oca i Sina i Duha Svetoga" (sveti Ciprijan). Sve vas očekujem
idućeg četvrtka, u 19 sati, na misi i tijelovskoj procesiji.

Neka nam Djevica Marija, savršeno stvorenje Trojstva, pomogne da o sveg svog života, u malim
gestama i u najvažnijim odlukama, učinimo himan hvale Bogu Ljubavi.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, s iskrenom zabrinutošću pratim zbivanja posljednjih dana u Iraku. Pozivam
sve vas da mi se pridružite u molitvi za dragi irački narod, osobito za žrtve i za one koji najviše trpe
od posljedica porasta nasilja, osobito za mnoge osobe, među kojima je toliko kršćana, koji su
morali napustiti vlastiti dom. Želim cijelom tom narodu sigurnost i mir te budućnost pomirenja i
pravde gdje će svi Iračani, kojoj god da vjeri pripadali, moći zajedno graditi svoju domovinu i učiniti
od nje model suživota. Pomolimo se svi zajedno Gospi za irački narod.

Zdravo Marijo...

Želim danas najaviti da, prihvaćajući poziv albanskih biskupâ i građanskih vlasti, planiram posjetiti
Tiranu 21. rujna. Tim kratkim putovanjem želim učvrstiti u vjeri Crkvu u Albaniji i posvjedočiti svoje
ohrabrenje zemlji koja je dugo trpjela posljedice ideologijâ iz prošlosti.

[...]

I svima želim ugodnu nedjelju i dobar tek. I ne zaboravite moliti za mene. Doviđenja!
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