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IZ OBILJA SRCA USTA GOVORE.
U ono vrijeme:
Kaza Isus učenicima prispodobu: »Može li
slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu
upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je
posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.
Sto gledaš trun u oku brata svojega, a brvna
u oku svome ne opažaš? Kako možeš kazati
bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji
ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš?
Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u

oku bratovu.
Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim
plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo
dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom
plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti
se s gloga grožđe trga.
Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi
dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca
usta mu govore.«
Lk 6, 39-45

POZVANI SMO BITI POUZDANI I MUDRI VOĐE

Današnji odlomak iz Evanđelja predstavlja
kratke usporedbe kojima Isus želi pokazati
svojim učenicima put kojim valja ići da bi
se mudro živjelo. Pitanjem „Može li slijepac
slijepca voditi?“ (Lk 6, 39), On želi naglasiti
da vođa ne može biti slijep, nego mora dobro
vidjeti, to jest mora posjedovati mudrost da
može mudro voditi, inače riskira da našteti
ljudima koji se na njega oslanjaju.
Isus tako skreće pažnju onih koji imaju
odgojno-obrazovne
ili
odgovornosti
upravljanja: dušobrižnike, predstavnike vlasti,
zakonodavce, učitelje i roditelje, pozivajući ih
da budu svjesni svoje osjetljive uloge i da znaju
razaznati pravi put kojim moraju voditi ljude.
I Isus posuđuje mudrosni izraz kako bi prikazao
sebe samoga kao uzor učitelja i vođe kojeg
treba slijediti: „Nije učenik nad učiteljem. Pa
i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov
učitelj“ (r. 40). To je poziv da slijedimo njegov
primjer i njegovo učenje kako bi bili pouzdani
i mudri vođe. I to je učenje posebno sadržano
u Govoru na gori, koji nam unatrag tri nedjelje
liturgija nudi u Evanđelju, ukazujući na stav
krotkosti i milosrđa kako bismo bili iskrene,
ponizne i pravedne osobe. U današnjem
odlomku nalazimo i drugi znakoviti izričaj koji

nas potiče da ne budemo umišljeni
i licemjerni. On kaže: „Što gledaš
trun u oku brata svojega, a brvna
u oku svome ne opažaš?“ (r. 41).
Mnogo puta, kao što svi znamo,
lakše je odnosno komotnije opaziti
i osuđivati mane i grijehe drugih, a
da nam ne polazi za rukom jednako
jasno uvidjeti svoje vlastite. Mi uvijek
skrivamo svoje pogreške, skrivamo
ih i od sebe samih; lako je, naprotiv,
uvidjeti nedostatke drugih.
Kako možemo razumjeti je li naše
oko slobodno ili se u njemu prepriječio balvan?
Isti Isus nam to objašnjava: „Nema dobra stabla
koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla
nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta
svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja
se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga“
(rr. 43-44). Plod su djela, ali i riječi. Kvaliteta
stabla se poznaje također po riječima.
Naime, tko je dobar izvlači iz svog srca i usta
dobro, a tko je zao izvlači zlo, čineći ono što je
najštetnije među nama, kao što je mrmljanje,
naklapanje, loše govoriti o drugima. To
uništava; uništava obitelj, uništava školu,
uništava radno mjesto, uništava susjedstvo.
Ratovi počinju od jezika.

Razmislimo malo o ovom Isusovu učenju
i zapitajmo se: govorim li loše o drugima?
Nastojim li uvijek ocrnjivati druge? Je li
mi lakše vidjeti mane drugih nego svoje
vlastite? I pokušajmo barem malo same
sebe ispraviti: to će biti dobro za sve.
Zazovimo Marijinu pomoć i zagovor kako
bismo slijedili Gospodina na tom putu.
Papa Franjo

BRVNA I TRUNJE

Isus nam uvijek govori na stvarnim
životnim primjerima kako nam je i što
nam je činiti. Danas su to oči i vid koji su
tako važni svakom čovjeku. Kako je teško
živjeti čovjeku koji ne vidi, on se teško
orijentira, ne vidi ili teško vidi svijetlost
sunca, ljepotu cvijeta, ne vidi kako
izgleda brat čovjek, ovisi od dobrote
drugih ljudi - da li će mu pomoći ili neće.
Slijepac ne može voditi drugog slijepca
jer se može dogoditi da zajedno padnu
u provaliju.
Isus ne želi slijepce ostaviti da propadnu,
da padnu u provaliju, već im otvara oči
i čini to kao čudo. Sjetimo se tih opisa
iz Svetog pisma. Ali čini to onima koji
vjeruju, koji imaju pouzdanje u Njega.
Daj mi Gospodine da progledam jer
vjerujem da mi samo Ti možeš pomoći.
No, Isus nam danas ne govori toliko o
ﬁzičkom sljepilu, već govori o duhovnom
sljepilu, o tome da oči naše duše ne vide
ili vide ne dovoljno dobro, pa se zato i
pita da li takav slijepac koji ne vidi jasan
put u svojemu životu može pomagati
i voditi istog takvog čovjeka - pa oba
mogu otići u propast. Isus to ne želi, zato

nas i upozorava. On želi, on od nas traži
da operemo i očistimo oči naših duša, da
iz njih izvadimo raznorazna nakupljena
brvna. Ta brvna ogovaranja, klevetanja,
laži, mržnje, netrpeljivosti, nedostatka
ljubavi nas ograničavaju da vidimo ono
što je dobro i vrijedno kod brata mog i
sestre moje. Brvna u našim očima krive
naš vid i zato vrlo često vidimo trun u
oku brata svog. Moramo bratu svom
pomoći da izbaci trun iz njegovog oka,
ali prvo moramo mi imati čisto naše oko.
U nekim narodima se kaže da su oči
odsjaj duše. Zato dok govorimo o
drugima, nismo ni svjesni da na neki
način govorimo o sebi. Govoreći o
trunu u oku drugoga u opasnosti smo
da govorimo o brvnima u našim očima.
Dobro je, spasonosno i mironosno
tražiti ono dobro u ljudima. Koliko god
se u nekim stvarima s nekim ne slagali,
uvijek u svakom čovjeku možemo i
moramo pronaći ono dobro.
Gospodine, pomozi nam da u svojim
očima vidim brvna koja nam ne daju
da ljubimo Tebe i brata čovjeka, pomozi
nam da braći svojoj izvadimo trun iz oka
njihovog, ali da to učinimo tek kada iz
naših očiju izvadimo sva brvna. Učini da
oči svih ljudi budu blistavi odsjaj duša
u kojima živi ljubav, mir, strpljivost,
razumijevanje, spremnost zaštite i
pomaganja. Otkloni od nas brvna i trunje
koje nas opterećuje da vidimo Ljubav.
Josip

NE TRUN NEGO
SUZA U BRATOVU OKU

Čuli smo tri Isusove mudre izreke,
mudroslovice, usporedbu o slijepim vođama
slijepih, zatim o učitelju i učeniku te trunu
u tuđem, a balvanu u vlastitom oku. Prema
Mateju slijepi su vođe farizeji. Slijep je tko
želi druge učiti ili voditi Božjim putem, a sam
ne poznaje Božji put, i na kraju će povući sve
druge sa sobom u propast, na sud i osudu.
Farizeji s jedne strane ne razumiju ništa ni
o Bogu, ni o sebi, ni o čovjeku pored sebe,
ali su umišljeni i misle da mogu pokazivati
mjerodavno pravi put u život. Luka upozorava
pred duhovnom sljepoćom, upozorava kako
ih ima koji imaju pogrješne kompase u svojim
rukama i glavama. Poput lađe. Ima li krive
navigacijske sprave, ona mora nužno voditi
u katastrofu. Primjerice, za velikih tropskih
oluja – uragana - može se magnetna igla
pomaknuti, upravo kao i čovjekovo srce, ako
je krivo izbaždareno te se otima bilo kakvoj
kontroli.
Isus jasno veli prije dvije tisuće godina: Teški
je promašaj suditi ljude i o ljudima na temelju
njihovih pogrješaka. Nitko nema pravo prema
nekome popisu grijeha lomiti nad drugima
koplje. Prepustimo pravedni sud jedinome
Bogu. Sud je njegov. Na nama je usvojiti
nešto od Božjih svojstava već ovdje na zemlji i
to će biti onda kraj suđenju, početak ispravna
življenja, u općem bratstvu.
fra Tomislav Pervan
www.franjevci-zemun.com

TJEDNI KALENDAR
Ponedjeljak, 28. veljače
Roman, Teoﬁl, Bogoljub
Utorak, 1. ožujka
Albin. Jadranko, Zoran
Srijeda, 2. ožujka

Pepelnica (post i nemrs)
Četvrtak 3. ožujka
Kuniguanda, Marin, Kamilo
Petak, 4. ožujka
Kazimir, Eugen, Natko, Kvirin
Subota, 5. ožujka
Lucije, Adrijan, Vedran
Nedjelja, 6. ožujka
1. Korizmena, Koleta, Viktor
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RASPORED EUHARISTIJSKIH SLAVLJA
Nedjeljom u 9 i u 17 sati. Radnim danom u 17 sati.
Ponedjeljkom, srijedom i subotom nema svetih misa.

