
            
„Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat 
će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.“ 
(Lk 6,38) 

„Silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i 
Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju…“1 Tim 
nas riječima evanđelist Luka uvodi u dugi Isusov govor u kojemu On 
naviješta blaženstava, iznosi zahtjeve Kraljevstva Božjega i Očeva obećanja 
svojoj djeci. 
Isus slobodno naviješta svoju poruku muževima i ženama različitih naroda i 
kultura koji su pohrlili slušati Ga. To je univerzalna poruka, upućena svima. 
Svi ju mogu prihvatiti kako bi se ostvarili kao osobe koje je Bog stvorio na 
svoju sliku. 

„Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat 
će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.“ 

Isus otkriva ovu novost Evanđelja: svako svoje dijete Otac osobno ljubi 
preobilnom ljubavlju. On mu daje sposobnost sve velikodušnije raširiti 
svoje srce prema braći. To su žurne i zahtjevne riječi: valja davati od svoga, 
obilno, kako materijalna dobra, tako i prihvaćati druge, iskazivati milosrđe, 
praštati, nasljedujući Boga. 
Slika preobilne nagrade natresene u krilo daje nam razumjeti da mjera 
Božje ljubavi prema nama nema mjere i da se njegova obećanja ispunjaju 
iznad naših očekivanja. On nas oslobađa od tjeskobe naših izračuna i naših 
kalendara, od razočaranja što nam drugi nisu dali prema našoj mjeri. 

„Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat 
će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.“ 

U vezi s tim Isusovim pozivom, Chiara Lubich je napisala: „Je li ti se ikada 
dogodilo da si od prijatelja primio poklon i da si osjetio potrebu uzvratiti mu 
istom mjerom? […] Ako se to događa tebi, možeš li zamisliti kako Bog na to 
gleda, Bog koji je Ljubav. On uvijek uzvraća svaki dar koji dajemo 
našim bližnjima u njegovo ime[…] Bog se tako ne ponaša kako bi te 
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