4. dan, 20. veljače 2021.
Nakana:
Molimo da tajna Utjelovljenja poveća naš
žar za očuvanjem života.
Sveto pismo:
„No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta
našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i
roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On
će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega.
Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje
Davida, oca njegova, i kraljevat će nad
domom Jakovljevim uvijeke i njegovu
kraljevstvu neće biti kraja.«” (Lk 1, 30 33)
Razmatranje:
Ovaj redak iz evanđelja govori o
neizmjernoj tajni. O tajni utjelovljena
samoga Boga. Vječna Riječ postaje,
tijelom, postaje nama sličan, nama nalik.
Koliku li je čast Nebeski Otac učinio nama
ljudima upravo tim činom svoga
utjelovljenja. Osim toga na ovaj način
posvetio je i naša tijela, posvetio je i sve
tjelesno što postoji. Posvetio i otkupio.
Često na naše tijelo gledamo jednim
krivim lažnim pogledom kao nešto protiv
čega se moramo boriti, što moramo
pobijediti ili čak odbaciti. No to je
pogrešno, jer samo u tijelu možemo
zadobiti spasenje, ono nije ništa manje
vrijedno ili manje bitno od našega duha ili
duše jer ćemo jednoga dana u tijelu
uskrsnuti i u tijelu ćemo gledati Boga
licem u lice. Samo se dobro može
utjeloviti dok je zlu utjelovljenje
nedostižno, nemoguće i ostaje vječna želja.
Kao što je anđeo Gabrijel pozvao Mariju
da se ne boji i nas zove na hrabrost, na
odbacivanje straha. Poziva nas također i da
prihvatimo milost koju smo našli kod
Boga. Da prihvatimo tijelo koje nam je On
sam darovao i za koje kad ga vidje kako je
stvoreno na početku kaže da je dobro.

Molitva:
Nebeski Oče. Danas ti želimo zahvaliti na
daru utjelovljenja tvoga Sina. Želimo se u
dubini svoga srca pokloniti pred tom za
nas nedokučivom tajnom Božje ljubavi i
Božjeg milosrđa. Pomozi nam da i mi u
našem tijelu prepoznamo onu dobrotu koju
si ti izrekao u trenutku našega stvaranja te
da nam ono postane istinski suputnik i
pomoćnik na putu spasenja. Molimo te da
tajna tvoga Utjelovljena u nama probudi
gorljivost i ustrajnu molitvu za zaštitu
života u cijelosti od njegova začeća pa do
prirodne smrti. U toj gorljivosti neka nas
prati primjer i zagovor našeg dragog
blaženika Alojzija Stepinca. Po njegovom
zagovoru i po svome utjelovljenom sinu
Isusu Kristu primi i u usliši naše smjerne
vapaje, Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke
vjekova. Amen.
vlč. Martin Krizmanić, svećenik na
postdiplomskom studiju moralne teologije
u Rimu (Zagrebačka nadbiskupija)
PSALAM 93
Jahve kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Jahve zaodjeven moći i opasan.
Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona,
ti si od vječnosti!
Rijeke podižu, Jahve,
rijeke podižu glase svoje,
rijeke podižu svoj bučni huk.
Jači od glasova voda golemih,
silniji od bijesnoga mora:
silan je Jahve u visinama.
Tvoja su svjedočanstva predostojna,
svetost je ures doma tvojega,
Jahve, u sve dane!

