8. dan, 24. veljače 2021.
Nakana:
Molimo da duh i primjer dobrog Samarijanca ispune srca i
umove svih naših građana.
Sveto pismo:
„Isus prihvati i reče: "Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u
Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše pa
odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem
silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit:
prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac
putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i
povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na
svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj.
Sutradan izvadi dva denara, dade ih gostioničaru i reče:
'Pobrini se za njega. Ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad
se budem vraćao." "Što ti se čini, koji je od ove trojice bio
bližnji onomu koji je upao među razbojnike?" On odgovori:
"Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i
ti čini tako!"“ (Lk 10, 30 - 37)
Razmatranje:
Jedan zakonoznanac kuša Isusa pitanjem što mu je činiti da
život vječni baštini. Isus ga na to pita što piše u Zakonu, a
on nadalje odgovara: „Ljubi Gospodina Boga svojega iz
svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom
svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe
samoga” Tada zakonoznanac postavlja drugo pitanje: “Tko
je moj bližnji?” (usp. Lk 10, 25 - 27). Tada Isus odgovara s
prispodobom o “milosrdnom samarijancu”. U ovom
evanđeoskom ulomku nalaze se dva ključna pitanja, na koja
je svatko od nas pozvan dati odgovor cijelim svojim
životom. Dva su pitanja koja se ne smiju i ne mogu
razdvojiti. Prvo je pitanje: “Što mi je činiti da život vječni
baštinim?” Mi kršćani vjerujemo u uskrsnuće, u život vječni.
Vjerujemo da smo samo hodočasnici na ovozemaljskom
putu i da idemo prema kući Očevoj, koji je na nebesima.
Svakoga dana, svakoga jutra moramo se pitati: što mi je
činiti danas da bi zadobio život vječni? I odgovor za sve one
koji žele imati život vječni je ljubav - prema Bogu i prema
bližnjemu. Znamo da nije uvijek tako lako ljubiti iskreno,
ljubiti bez ikakvog interesa, bez da bismo očekivali da nam
se nešto uzvrati. Ljubav je žrtva, odricanje, samopredanje,
ljubav je živjeti za one koje ljubimo. Lako je to samo
riječima ispovijedati, ali mora se živjeti svakoga dana. Pred
nas se stavlja i drugo pitanje: „Koji je moj bližnji kojega
moram ljubiti?“ Ovo pitanje može biti postavljeno jednako
od onoga koji hoće pomoći, kao i od onoga kome je
potrebna pomoć, koji je upao među razbojnike, koji pati.
Možda smatramo da danas nama ne treba pomoć. Možda
smo zdravi, imamo posao, obitelj i prijatelje koji su uz nas.
To znači da naše pitanje mora biti: kome ja danas mogu
pomoći? Kome je potrebna moja pomoć, moja ljubav, moj
zagrljaj ili samo moje riječi? Nema mjesta na svijetu gdje ne

žive ljudi koji pate, koji su potrebni pomoći. Jedni pate u
tijelu, drugi pak u duši. Oni su oni koji nam mogu pomoći
živjeti evanđelje, biti kršćani ne samo riječima, nego i
djelima. Možda smo danas mi oni koji smo pali, oni udareni
i ostavljeni, sami u patnji. Koji je moj bližnji u tim
trenucima, kad sam na tlu? Trebamo otvoriti srce i dopustiti
da nam pomognu ljudi od kojih to nismo očekivali. Moguće
je da će se dogoditi i nama kao u evanđelju: čekamo pomoć
od bližnjih, a dobijemo je od jednog “stranca”. Ljudi koje mi
osuđujemo jednoga dana mogu biti naša pomoć. Zato
svakoga trebamo prihvatiti i ljubiti kao bližnjega, kao brata.
Molitva:
Milosrdni i dobri Oče, ti si iz ljubavi stvorio čovjeka na
svoju sliku i dao mu slobodu, koju je čovjek na krivi način
iskoristio i sagriješio neposlušnošću. Ni tada ga nisi ostavio,
jer tvoje je milosrđe neizmjerno. Vodio si ga, pripravljao i
učio za dolazak tvoga Sina. Iz ljubavi prema nama i kako bi
nas spasio, on se rodio od Djevice, uzeo naše smrtno tijelo
kako bi nama vratio besmrtnost. Živeći među ljudima, svima
je iskazivao ljubav i milosrđe, dao nam zapovijed ljubavi, a i
primjer kako živjeti ljubav, služeći Bogu i braći ljudima.
Tvoj je Sin zapečatio tvoju ljubav prema, s njegovom krvlju
na drvetu križa, kako bi svima nama otvorio rajska vrata i
dao vječnu baštinu na nebesima. Stoga te molimo, pomozi
nam da uvijek možemo slijediti primjer tvoga Sina, našega
Spasitelja, čineći dobra i milosrdna djela i ne daj da ikad
zaboravimo da smo samo putnici u ovom zemaljskom životu
i da si nam pripravio vječnu baštinu u tvojoj kući. Dobri
Isuse, koji si zakonoznancu rekao: „Idi pa i ti čini tako.”,
govoriš sada i svakome od nas: „Idi, traži onoga kome je
potrebna tvoja pomoć, tvoja vjera, tvoja prisutnost.“ Ne daj
da ikoga susretnemo, a da mu milosrđe ne iskažemo. Daj da
uvijek budemo „milosrdni samarijanci“. Amen.
vlč. Milan Mihai Sima, svećenik na postdiplomskom studiju
pedagogije u Rimu (Temišvarska biskupija, Rumunjska)
PSALAM 1
Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u zakonu Jahvinu,
o zakonu njegovu misli dan i noć.
On je k’o stablo zasađeno
pokraj vódâ tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.
Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su k’o pljeva što je vjetar raznosi.
Stoga se opaki neće održati na sudu,
ni grešnici u zajednici pravednih.
Jer Jahve zna put pravednih,
a propast će put opakih.

