Božja Riječ i Marijina vjera

„Fiat lux!“ – „Neka bude svjetlost!“ To su Božje prve riječi u Bibliji. Tim
je riječima Bog započeo stvaranje svijeta. „Fiat!“ – „Neka bude!“ Tko će
razumjeti veličinu i značaj te riječi! Kroz tu je riječ Bog sve izveo ni iz čega!
Ta riječ je stvorila samu stvarnost i istinu koja nas okružuje, vrijeme,
prostor i bitak u kojemu živimo! Ta je riječ toliko moćna i toliko velika da
nije samo jedna istina od mnogih, već je ona zapravo izvor, uzrok i razlog
svake istine i stvarnosti koja nas okružuje! Ta riječ „drži“ – kako bi to
Goethe rekao – „cijeli svijet u svojoj nutrini“! Ta je riječ jednostavno
božanstvena, jedinstvena, neponovljiva i nenadmašiva! Ili?
Zanimljivo je da je Marija, Isusova majka, istu riječ izgovorila kad je
primila živi sjemen Božje Riječi i začela Isusa Krista po Duhu Svetome: „Fiat
mihi...! – „Neka mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1,38) Tim je riječima započelo
zapravo novo stvaranje i otkupljenje svijeta. Tako je postao Božji Fiat
početak stvaranja, a Marijin „Fiat“ početak otkupljenja. Kroz jedan i drugi
Fiat nastalo je svjetlo, ali razlika je velika! Jer kroz Božji Fiat nastalo je
stvoreno svjetlo, ali kroz Marijin Fiat došlo nam je nestvoreno svjetlo, tj.
„svjetlo svijeta“ i „svjetlo života“ (Iv 8,12), „svjetlo istinsko koje prosvjetljuje
svakog čovjeka!“ (Iv 1,9) Božji Fiat dao nam zemaljski i ljudski život, ali
Marijin Fiat nam je donio nebeski i božanski život! „Nebo i zemlja“ koji su
stvoreni kroz Božji Fiat „će proći“, ali „Riječ“ koja je došla kroz Marijin Fiat
„neće nikada proći!“ (Mt 24,35) Božji Fiat nam je dao stvorenje, ali Marijin
Fiat nam je dao samog Stvoritelja, Isusa Krista, živoga Boga! Koliko god,
dakle, nebo nadmašuje zemlju, koliko god vječnosti nadmašuje vrijeme i
koliko god sam Bog nadmašuje čovjeka, toliko više nadmašuje Marijin Fiat
Božji Fiat, jer nas je Bog kroz svoj Fiat „divno stvorio“, ali kroz Marijin Fiat
„još divnije otkupio“ (Rimski misal, Vazmeno bdjenje)! Slava Bogu na visini
za takvu i toliku veliku ljubav koju je Mariji dao, te ona postade majka Božje
Riječi, majka Otkupitelja i majka i „uzrok naše radosti“ (Lauretanske
litanije)!
Kroz Marijin Fiat,dakle, Bog nam objavljuje veliko otajstvo! Riječ tog
otajstva pobjeđuje tjeskobu, brigu i strah ovoga svijeta: „to jest Riječ vjere
koju propovijedamo!“ (Rim 10,8) Gospa je povjerovala Bogu i tako mu je
omugućila da se kroz nju utjelovi i spasi cijeli svijet! Zato kaže sveti Ivan:

„Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi
svijet: vjera naša.“ (1 Iv 5,4)
Dakle, draga braćo i sestre, ako se pitate kako ćemo pobijediti ovu
korona krizu i kako će opet nastati mir u svijetu, onda ima samo jedan jedini
odgovor: kroz vjeru! Vjerujmo dakle od svega srca Bogu i Isusu Kristu, da On
želi i može spasiti ovaj svijet! Otvorimo mu poput Gospe vrata našega srca,
zazivajmo ga žarkom vjerom i molitvom i molimo ga od svega srca da dođe
na ovaj svijet, da pobijedi svako zlo na ovome svijetu, da vrati čovječanstvo
opet k sebi u svoju svjetlost i istinu i da nam da opet novo proljeće vjere i
mira na svijetu! Amen.

