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Božja svjetlost raspršuje tmine ovoga svijeta

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Slavimo danas svetkovinu Bogojavljenja, to jest Gospodinovo očitovanje svim narodima: naime,
spasenje koje je Krist ostvario ne poznaje granica, ono je za sve. Bogojavljenje nije neko drugo
otajstvo, to je uvijek isto otajstvo Rođenja, gledano, međutim, u njegovoj dimenziji svjetlosti:
svjetlost koja osvjetljuje svakog čovjeka, svjetlost koju treba prihvatiti u vjeri i svjetlost koju treba
drugima nositi u ljubavi, u svjedočanstvu, u naviještanju Evanđelja.

Izaijino viđenje, koje donosi današnja liturgija (usp. 60, 1-6), odzvanja u naše vrijeme aktualnije
nego ikad prije: „A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode!“ (r. 2). U ovom horizontu prorok
naviješta svjetlost: svjetlost koju je Bog dao Jeruzalemu i koja je predodređena da obasjava put
svih naroda. Ta svjetlost ima snagu privući sve, one koji su blizu i one koji su daleko, svi koračaju
prema njoj (usp. r. 3). To je viđenje koje otvara srce, širi grudi i poziva na nadu. Naravno, tmina je
prisutna i prijeti u svačijem životu i u povijesti čovječanstva, ali Božja svjetlost je jača. Treba je
samo prihvatiti kako bi mogla zasjati svima. Ali možemo se zapitati: gdje je ta svjetlost? Prorok ju
je nazreo izdaleka, ali i to je već bilo dovoljno da se srce Jeruzalema ispuni neobuzdanom
radošću.

Gdje je ta svjetlost? Evanđelist Matej, pak, prepričavajući zgodu s Mudracima (usp. 2, 1-12),
pokazuje da je ta svjetlost Betlehemsko Dijete, to je Isus, premda njegovo kraljevstvo ne
prihvaćaju svi. Štoviše, neki ga odbacuju, poput Heroda. On je zvijezda koja se pojavila na
horizontu, iščekivani Mesija, onaj po kojem Bog ostvaruje svoje kraljevstvo ljubavi, svoje
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kraljevstvo pravde, svoje kraljevstvo mira. Rođen je ne samo za neke, nego za sve ljude, za sve
narode. Svjetlost je za sve ljude, spasenje je za sve narode.

I kako dolazi do toga „zračenja“? Kako se Kristova svjetlost širi na svakom mjestu i u svakom
vremenu? Ima svoju metodu širenja. Ne čini to moćnim sredstvima carstava ovoga svijeta, koja
uvijek nastoje zagospodariti njime. Ne, Kristova svjetlost širi se naviještanjem evanđelja.
Navještaj, riječ i svjedočenje. I istom onom „metodom“ koju je Bog izabrao da dođe među nas, a to
je utjelovljenje, to jest postati bližnji drugome, susreti se s njim, preuzeti na sebe njegovu stvarnost
i nositi svjedočenje naše vjere, svaki pojedini. Samo na taj način Kristova svjetlost, koja je Ljubav,
može sjati i onima koji ga prihvaćaju i privlačiti druge. Kristovo svjetlo ne širi se samo riječima,
lažnim, poduzetnim metodama… Ne, ne. Vjera, riječ, svjedočanstvo: tako se Kristova svjetlost
proširuje. Zvijezda je Krist, ali zvijezda možemo i moramo biti i mi za našu braću i sestre kao
svjedoci blagâ beskrajne dobrote i milosrđa koje Otkupitelj besplatno nudi svima. Kristova svjetlost
ne širi se prozelitizmom, ona se širi svjedočenjem, ispovijedanjem vjere. Pa i mučeništvom.

Uvjet za to je, dakle, prihvatiti tu svjetlost u sebi, prihvaćati je sve više i više. Jao nama ako
mislimo da je posjedujemo, ja nama ako samo mislimo da moramo njome samo „upravljati“! I mi
smo poput Mudraca pozvani dopustiti Kristu uvijek da nas očara, privuče, vodi, prosvjetljuje i
obraća: to je put vjere, kroz molitvu i kontemplaciju Božjih djela, koja nas neprestano ispunjavaju
radošću i čuđenjem, uvijek novim čuđenjem. Čuđenje je uvijek prvi korak naprijed u toj svjetlosti.

Zazovimo Marijinu zaštitu na sveopću Crkvu da uzmogne po čitavome svijetu širiti Kristovo
evanđelje, svjetlost svih ljudi, svjetlost svih naroda.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre!

Budno i sa zebnjom pratim zbivanja u Srednjoafričkoj Republici, gdje su nedavno održani izbori
kojima je narod izrazio želju da nastavi putom mira. Stoga pozivam sve strane na bratski i smjerni
dijalog, da odbace mržnju i izbjegavaju sve oblike nasilja.

S ljubavlju se obraćam braći i sestrama istočnih, katoličkih i pravoslavnih, crkvi koji, prema svojoj
tradiciji, slave sutra Rođenje Gospodinovo. Njima upućujem svoje iskrene želje za svetim
Božićem, u svjetlu Krista, našeg mira i naše nade.

Na današnji blagdan Bogojavljenja slavi se Svjetski dan misijskog djetinjstva u koji je uključeno
mnogo djece i mladih iz čitavoga svijeta. Zahvaljujem svakom od njih i potičem ih da budu radosni
Isusovi svjedoci, nastojeći uvijek nositi bratstvo među svoje vršnjake.
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