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Draga braćo i sestre,

25. oujka svetkovina je Navještenja Blaenoj Djevici Mariji. Ove godine poklapa se s korizmenom
nedjeljom pa će biti proslavljena sutra. Htio bih se ipak zaustaviti na ovom čudesnom otajstvu
vjere kojega se spominjemo svakoga dana dok molimo Anđeo Gospodnji. Navještenje,
ispripovijedano na početku Evanđelja po sv. Luki, događaj je obiljeen poniznošću, sakriven - nitko
ga ne vidi, nitko za njega ne zna, osim Marije - no u isto je vrijeme i odlučujući za povijest
čovječanstva. Kad je Djevica Marija izrekla svoj "da" kao odgovor na anđelovo navještenje, začet
je Isus, a s njime je započela nova era povijesti, koja će biti potvrđena o Uskrsu kao "novi i vječni
savez". Zapravo, Marijin "da" savršeni je odraz onoga "da" Kristova što ga je izrekao ulazeći na
svijet, kao što piše Poslanica Hebrejima tumačeći Psalam 39: "Evo dolazim! U svitku knjige piše
za mene: 'Vršiti, Boe, volju tvoju!'" (Heb 10,7). Poslušnost Sina odraava se u poslušnosti Majke i
tako je, u susretu ovih dvaju "da", Bog mogao uzeti na sebe lik čovjeka. Eto zašto je Blagovijest i
kristološki blagdan: jer slavi središnje otajstvo Krista - njegovo Utjelovljenje.

"Evo slubenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" Ovaj Marijin odgovor anđelu nastavlja se
u Crkvi koja je pozvana uprisutniti Krista u povijesti, nudeći svoju raspoloivost kako bi Bog mogao i
dalje pohoditi čovječanstvo svojim milosrđem. Isusov i Marijin "da" obnavlja se u onom "da" što ga
izriču sveci, a osobito mučenici koji su ubijeni poradi Evanđelja. Ističem to spominjući da je jučer,
24. oujka, bila obljetnica ubojstva mons. Oscara Romera, nadbiskupa San Salvadora, te je
obiljeen Dan molitve i posta za misionare mučenike: biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i
laike, koji su tako spriječeni u svome misijskom djelu evangelizacije i promidbe humanosti. Oni,
misionari mučenici, kao što to izriče i ovogodišnja tema toga Dana, "nada su svijeta", jer svjedoče
da je Kristova ljubav snanija od nasilja i mrnje. Nisu oni traili mučeništvo, nego su bili spremni dati
svoj ivot kako bi ostali vjerni Evanđelju. Kršćansko je mučeništvo opravdano samo ako je riječ o
najvišem činu ljubavi prema Bogu i prema braći.



U ovo korizmeno vrijeme češće razmišljamo o Majci Bojoj koja na Kalvariji potvrđuje ono "da"
izrečeno u Nazaretu. Sjedinjena s Isusom, svjedokom Očeve ljubavi, Marija je proivjela
mučeništvo duše. Pouzdano zamolimo njezin zagovor, kako bi Crkva, vjerna svome poslanju, dala
svijetu odvano svjedočanstvo Boje ljubavi.

Nakon molitve Anđeo Gospodnji:

Sljedeće nedjelje proslavit ćemo svečanu i dojmljivu liturgiju Cvjetnice, kojom započinje Veliki
tjedan. Tom prilikom obiljeit će se i 22. svjetski dan mladih, kojemu je ove godine tema Isusova
zapovijed: "Kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge" (Iv 13,34). U pripravi za ovaj
događaj i proslavu Uskrsa, pozivam mlade rimske biskupije na pokorničko bogosluje koje ću
predvoditi u četvrtak 29. oujka poslijepodne u bazilici Sv. Petra. Koji budu eljeli, imat će priliku
pristupiti sakramentu ispovijedi, tom pravom susretu s Bojom ljubavlju koja je potrebna svakom
čovjeku da bi mogao ivjeti u radosti i miru.
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