
SVETI MIHAELE, NAJSVJETLIJE 

SUNCE MILOSRĐA, MOLI ZA NAS! 

 

7. dan, 28. rujna 2021.  

 

Nakana:  

Molimo kako bismo imali srčanosti i 

entuzijazma za spašavanje siromašnih i 

oslobođenje tlačenih. 

 

Sveto pismo:  

„Duh Gospodnji na meni je jer me 

pomaza! On me posla blagovjesnikom biti 

siromasima, proglasiti sužnjima 

oslobođenje, vid slijepima, na slobodu 

pustiti potlačene.“  (Lk 4, 18 - 19) 

 

Razmatranje:  

Isus je došao na zemlju, utjelovio se, i 

svojim nam primjerom pokazao kako treba 

izgledati život jednoga čovjeka. Stalni 

odnos s Bogom, vjera, molitva, ljubav, 

poslušnost, prijateljstvo, obrana slabijega, 

nada, požrtvovnost, nošenje križa, žrtva. 

Na isto poziva i nas, svoje učenike, nas 

koji se nazivamo Njegovim imenom – 

kršćani! Ako se tako nazivamo, ne trebamo 

li se onda tako i ponašati? Ne trebam li 

odvajati od sebe, da bih dao drugome? Ne 

mislim tu samo na materijalno, na novac, 

nego na svoje vrijeme, svoj komfor, koji ću 

oduzeti sebi, kako bih bio s drugim, kako 

bih pomogao drugome, kako bih drugome 

navijestio Radosnu vijest. A tolikima je 

potrebna ova Vijest. Svijetu koji živi samo 

od loših, pokvarenih i zlih vijesti, tako je 

potreban Krist, tako je potrebna Radosna 

vijest. A tko je treba prenositi? Samo 

svećenici i časne? Naravno da ne. To je 

prijateljice/prijatelju i tvoj zadatak. 

Zadatak koji imaš od samoga Boga. 

Zadatak koji treba izvršavati zbog ljubavi 

prema Bogu i bližnjemu, zadatak koji treba 

vršiti strastveno i entuzijastično, kao da je 

to najvažnije na svijetu. Zašto? Zato što je 

najvažnije! Ne postoji veća vijest od 

Kristove, ne postoji bolja vijest od 

Kristove. Niti jedna druga vijest ne donosi 

ljubav i mir, niti jedna druga vijest ne 

otvara oči, niti jedna druga vijest ne donosi 

slobodu. Zato, odvaži se jer si i ti pomazan. 

Osposobljen si od Boga za ovaj zadatak. 

Zašto onda čekaš?    

 

Molitva:  

Milosrdni Isuse! Skepticizam, 

nepovjerenje, kritika i izrugivanje subili 

dio i Tvoga života doksi hodao zemljom. 

No, to te nije obeshrabrilo ili ponukalo da 

prestaneš. Ne dopusti da se to dogodi 

nama. Ne dopusti da mi podsmjehivanje, 

izrugivanje ili vrijeđanje budu razlog za 

prestanak vršenja moga kršćanskog 

poslanja. Pomozi mi da poput Tebe, 

srastom nesporazuma, ljubomore ili mržnje 

prema meni, u meni jačaju razumijevanje, 

ljubaznost i ljubav. Pomozi mi da u Tvoje 

ime zlo pretvaram u dobro, suze u radost, 

patnju u spasenje, smrt u život. Pomozi mi 

ljubiti svakogačovjeka, onako kako nas Ti 

ljubiš. Pomozi mi da Ti dopustim da još 

više djeluješ kroz mene. Amen. 
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