„HOĆU DAKLE DA MUŠKARCI
MOLE NA SVAKOME MJESTU,
PODIŽUĆI ČISTE RUKE BEZ
SRDŽBE I RASPRE.” (1 Tim 2, 8)
24. dan, 20. ožujka 2020.
Nakana:
Molimo
neka
Gospodin
nastavi
blagoslivljati sve napore koje ulažemo u
ekumensku inicijativu 40 dana za život i da
se pouzdajemo u Njega da će inicijativa
dati plodove.
Sveto pismo:
„A eto, oni su tvoje sluge i tvoj narod, koji
si izbavio svojom velikom moći i snažnom
rukom svojom. Ah, Gospode, neka uho
tvoje bude pažljivo na molitvu slugu
tvojih, koji su spremni bojati se tvoga
Imena. Smjerno te molim, udijeli danas
sreću sluzi svome i učini da nađe milost
pred ovim čovjekom.“ (Neh 1, 10 - 11)
Razmatranje:
Ime Nehemija znači utješen od Boga.
Čovjek koji, iako je i sam trebao biti
utješen, cijeli svoj život proživio je noseći
Božju utjehu ugnjetavanima.
Ni gotovo sto godina nakon povratka iz
babilonskoga
sužanjstva,
obnova
Jeruzalema nije još gotova. Ljudi su
uništili Božje prebivalište, ali o ljudima je
ovisila i njegova obnova. Tek jednom
odlukom
jednog
smrtnog
čovjeka
promijenila se povijest cijelog jednog
naroda. Nehemija je dobio kraljevo
dopuštenje otputovati u Jeruzalem s
materijalnom podrškom za obnovu grada.
Znao je kako ga čeka tek ostatak ostatka
naroda. Iz te mrvice trebalo je izdvojiti
sposobne za rad. Došao je i organizirao
radove „kako više ne bi bili izloženi
ruglu“. Pripadnici okolnih naroda nisu se
slagali s time. Neprijatelji izvana, i

protivnici unutar naroda, prijetili su
Nehemiji i graditeljima. Stoga su
organizirali straže i obranu: „polovica
momaka obavljala je posao, a ostali su
držali koplja, štitove, lukove i oklope“.
Vjerovali su u Božju pomoć. Nastala je i
unutarnja pobuna zbog nameta. On je i to
riješio. Neprijatelji su ga opet htjeli
napasti, ali nisu uspjeli. Zid je završen za
52 dana. To je bilo veliko iznenađenje: „A
kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi
pogani oko nas, bilo je to čudo u očima
njihovim, jer su shvatili da je Bog naš
učinio to djelo.“ Tada je mogla početi i
duhovna obnova.
Nekada se susrećemo sa svojim
pregaženim djelom, mišlju, željom i
nakanom. Ljudi vrlo lako znaju pregaziti i
uništiti, a mrvica je tek među nama ljudima
koji grade i nose utjehu drugima. Samo
svijest da gradimo i obnavljamo Božji
Hram u nama daje snage za dalji put.
Molitva:
Gospodine, i najdulji put počinje prvim
korakom, najveće građevine s najmanjim
kamenčićem. Mi smo na 24. koraku i
kamenčiću u izgradnji puta za novi život.
Ako se nađu rušitelji - daj nam ljude za
obnovu. Ako se nađu prepreke - daj nam
milost izdići se iznad njih. Smjerno Te
molimo, udijeli nam milost zagovora pred
Čovjekom Isusom.
Obnovi se Betleheme za Kralja nad
kraljevima.
Po Kristu Gospodinu našemu, amen.
s. Navkratija Pap, OSBM

