
9. dan, 2. ožujka 2023.  

 

Nakana:  

Molimo kako bismo rasli u radosti znajući da 

služimo Bogu živomu. 

 

Sveto pismo:  

„I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i 

vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao 

Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.“ (Iv 1, 

14) 

 

Razmatranje:   

Ako pitaš oca ili majku za najljepši trenutak 

njihova života, bez sumnje će to svakako biti datum, 

sat i minuta kad je njihovo dijete ugledalo svjetlo 

dana i došlo na ovaj svijet. To je trenutak koji se 

pamti. Jer svjedoči o ljubavi dvoje ljudi, o njihovim 

snovima i željama. Trenutak u kojem plod te 

ljubavi dolazi među njih i prvi put ga gledaju, 

nježno dotiču i dive mu se jer im se čini da grleći 

dijete obuhvaćaju čitavi svemir. Nema radosnijeg 

trenutka, iako i otac i majka znaju da s rođenjem 

djeteta dolazi i pitanje „što će s njim biti“ i „kako 

će se snaći u ovom svijetu?“ 

Kristovo rođenje također svjedoči da radost zbog 

rođenja djeteta ništa drugo ne može nadmašiti. Čak 

ni onda kada životne okolnosti nisu najsretnije i 

najpovoljnije, sve one nestaju pred jednim 

osmijehom djeteta. Koliko ta radost postaje veća 

kad se radi o božanskom Djetetu. Jer njegovo 

rođenje donijelo je radost svemu svijetu. I postao je 

svijeta razveselitelj. 

Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama – 

tko god je Boga doživljavao dalekim ili 

nezainteresiranim za ovaj svijet neka pogleda u 

jaslice, u pogledu Djeteta prepoznat će Boga koji je 

postao čovjek, jedan od nas. Tu će vidjeti i slavu 

njegovu, jer kako kaže sveti Irenej: „Živi čovjek je 

slava Božja.“ Bog svoju slavu ne zadržava za sebe. 

Dijeli je s nama. Nama u svemu jednak, osim u 

grijehu. 

Dijete dolaskom na ovaj svijet promijeni sve u 

životu svojih roditelja. Božansko Dijete svojim 

dolaskom mijenja čitavi svijet. Radost postaje još 

veća. Čovjek postaje važniji, a njegov život 

ispunjeniji.  

Istina koju nam Krist svojim rođenjem naviješta je 

da je svaki čovjek važan i jednako vrijedan bez 

obzira bio zdrav ili bolestan, potpuno sposoban ili 

s nekim nedostatkom, rođen ili se još nerođen 

nalazio zaštićen u majčinoj utrobi. Svatko ima 

pravo na život. Jer se ne radi o ljudskoj nego o 

Božjoj stvari. 

 

Molitva:  

Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji,  

ti si došao na ovaj svijet kako bismo mi mogli 

živjeti. Ti si došao od Oca da rasvijetliš tmine 

našega života i da nas iz mrklih krajeva povedeš 

tamo gdje sve odsijeva životom.  

Mi smo u tome prepoznali i svoje poslanje i žarko 

molimo da svako začeto dijete ugleda svjetlost 

ovoga svijeta i da donesemo smisao kad god se u 

srcu roditelja pojave sumnje i strahovi.  

Tebe molimo da naše poslanje blagosloviš, nas 

ojačaš i sačuvaš nas od mlakosti i malodušja. Ti si 

došao da naša radost bude potpuna. Obnavljaj zato 

neprestano u nama svijest da služeći malenima 

služimo tebi te da jednoga dana možemo čuti tvoj 

poziv dođite blagoslovljeni Oca mojega.   

 

don Ivan Marić 

 

PSALAM 75:  

Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, 

pripovijedamo čudesa tvoja. 

»Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu. Pa neka 

se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam 

učvrstio stupove njezine.« 

Drznike opominjem: »Ne budite drski!«, 

bezbožnike: »Ne budite tako rogati!« Ne dižite 

roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na 

Boga! 

Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti 

sa bregova?… Bog je koji sudi: ovoga snizuje, 

onog uzvisuje! Jer je u Božjoj ruci pehar pun vina 

pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on 

napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori 

svijeta. 

A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu. 

Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će 

podići glavu. 


