
Riječ za život, rujan 2020. 

 

„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 obogatio ili kako bi nas obogatio. To čini 

zato da […] što više imamo, to više mognemo dati; da bismo – kao istinski upravljači Božjim dobrima – 

pomogli da sve kruži u zajednici kojoj pripadamo […]. Isus je nadasve mislio na nagradu koju ćemo 

dobiti u raju, ali što se dogodi na ovoj zemlji već je uvod i jamstvo toga.“2 

 

„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.“ 

 

A što bi se dogodilo kad bismo se zauzeli prakticirati tu ljubav zajedno s mnogim drugim muževima i 

ženama? To bi zasigurno bila klica društvenog obrata. 

Jesùs iz Španjolske pripovijeda: „Supruga i ja radimo u konzaltingu i na obuci ljudi. Oduševili smo se 

načelima Ekonomije zajedništva i poželjeli naučiti drugačije postupati prema ljudima: zaposlenicima što 

pravednije obračunavati plaće i iznalaziti alternativu za nužna otpuštanja; poštovati cijene dobavljača i 

rokove plaćanja te dugoročno graditi dobre odnose; priređivati zajedničke tečajeve s konkurencijom, 

nudeći im naše znanje; kupcima davati savjete po savjesti, pod cijenu odricanja od vlastite koristi. 

Povjerenje izgrađeno takvim postupanjem spasilo nas je kad je 2008. godine nastupila kriza. 

Kasnije smo preko nevladine organizacije „Levántate y Anda“ (Ustani i hodaj) upoznali jednog učitelja 

španjolskog jezika iz Obale Bjelokosti. Želio je poboljšati životne uvjete u svome selu i izgraditi 

rađaonicu. Proučili smo njegov projekt i ponudili mu potreban iznos novca. Nije mogao vjerovati. Morao 

sam mu objasniti da je to dobit tvrtke. Rađaonica „Bratstvo“, koju su zajedno sagradili muslimani i 

kršćani, danas je simbol suživota. Posljednjih se godina dobit tvrtke povećala za deset puta. S drugim 

tvrtkama Ekonomije zajedništva osnovali smo Međunarodnu trgovinu zajedništva i zajedno s 

poduzetnicima Konga investirali u novu tvrtku koja prevozi hranu iz Kinshase u udaljena sela.“ 

 

Letizia Magri 

                                                           
1 Usp. Lk 6, 17-18; 
2 C. Lubich, Riječ života, lipanj 1978. 


