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Nakana:  

Molimo za medicinsku zajednicu, da 

spoznaju istinu o ljudskom tijelu i da se 

dive Bogu koji ih je stvorio. 

 

Sveto pismo:  

„Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve 

već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su 

mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.“ 

(Ps 139, 16) 

 

Razmatranje:  

Započeo bih s riječima iz Ivanovog 

evanđelja: "U početku bijaše Riječ i Riječ 

bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona 

bijaše u početku u Boga. Sve postade po 

njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što 

postade u njoj bijaše život i život bijaše 

ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i 

tama ga ne obuze." (Iv 1, 1 - 5) Svijet još 

nije upoznao Svjetlo! Svi imamo potrebu 

upoznati Svjetlo kako bismo postali djeca 

Božja to jest djeca svjetla. Djeca Božja 

postaje se po vjeri roditelja, vjeri Crkve. 

Vjera je nadnaravni Božji dar, svi imamo 

potrebu moliti za dar vjere. Po vjeri 

razumijemo i prihvaćamo da je čovjek 

Božje stvorenje i na njega možemo gledati 

kao cjelinu koja obuhvaća tijelo, duh i 

dušu. Tijelo i duh imaju i životinje, no 

duša je svojstveni element čovjeka; ona je 

besmrtna, pozvana da bude jednog dana 

skupa sa svojim preobraženim tijelom u 

zajednici svih svetih. Ova činjenica govori 

o velikom dostojanstvu ljudske osobe 

stvorene na sliku i priliku Božju, a da bi 

bili toga svjesni treba imati vjere. Čitavo 

evanđelje nam nudi dar samoga sebe, Riječ 

koju Otac šalje u tijelu svoga Sina u kojem 

gledamo slavu, a odsjaj te slave smo mi 

sami. Istina o ljudskome tijelu bit će nam 

poznata kad ćemo se gledati licem u lice. 

Sveti Ivan od Križa kaže: "U tvojoj ljepoti 

vidjet ću sebe, a ti u mojoj sebe. Tako ću ja 

biti ti u tvojoj ljepoti, a ti ćeš biti ja u 

mojoj ljepoti jer tvoja ljepota bit će i moja. 

 

Molitva:  

Molimo za medicinsko osoblje kako bi po 

velikom naporu kojega ulaže svaki dan 

moglo napredovati na putu svetosti, 

spoznati istinu o ljudskom tijelu i 

prepoznati u svakom pacijentu lice Isusa 

Krista Spasitelja. Udjeli im Isuse dar vjere 

da se mogu diviti Bogu koji nas je 

savršeno stvorio, njemu zahvaljivati, a 

braći neumorno služiti. Amen. 

 

don David Pahor, župnik župe sv. Vida, 

Trsteno i sv. Juraja, Osojnik 


