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Dar jakosti

Draga braćo i sestre, dobar dan!
U proteklim smo katehezama razmišljali o tri dara Duha Svetoga: mudrosti, razumu i savjetu.
Danas mislimo na ono što čini Gospodin: on dolazi uvijek da nas podupre u našoj slabosti i to čini
posebnim darom: darom jakosti.
1. Ima jedna prispodoba, koju je ispripovijedao Isus, koja nam pomaže shvatiti važnost toga dara.
Sijač izađe sijati; no sve sjeme ne donosi roda. Ono koje završi na putu pojedu ptice; ono koje
padne na kameno tlo i u trnje nikne ali brzo izgori osušeno na suncu ili ga uguši trnje. Jedino ono
koje završi na dobrom tlu može rasti i dati ploda (usp. Mk 4, 3-9 // Mt 13, 3-9 // Lk 8, 4-8). Kao što
sâm Isus tumači svojim učenicima, taj sijač predstavlja Oca, koji obilno raspršuje sjeme svoje
Riječi. Sjeme međutim nailazi na suhoću našeg srca i, također onda kada je prihvaćeno, u
opasnosti je da ostane besplodno. Darom jakosti, međutim, Duh Sveti oslobađa tlo našega srca,
oslobađa ga od tromosti, nesigurnosti i svih strahova koji mu mogu stati na put, tako da se
Gospodinova riječ provodi u djelo, na autentičan i radostan način. Taj dar jakosti je prava pomoć,
daje nam snage, oslobađa nas također od svih zapreka.
2. Postoje također teški trenuci i ekstremne situacije u kojima se dar jakosti očituje na izvanredan,
egzemplaran način. To je slučaj sa onima koji prolaze kroz posebno teška i bolna iskustva, koja
potresaju njihov život i život njima dragih osoba. Crkva sja svjedočanstvom mnoge braće i sestara
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koji nisu oklijevali dati svoj život kako bi ostali vjerni Gospodinu i njegovu evanđelju. I danas ima
kršćana koji u mnogim dijelovima svijeta i dalje slave i svjedoče svoju vjeru, s dubokim uvjerenjem
i ozbiljnošću, i ustrajavaju također kada znaju da to može tražiti da plate najvišu cijenu. I mi, svi
mi, poznajemo ljude koji su prošli kroz teške, vrlo bolne situacije. Ali, sjetimo se onih muškaraca i
žena koji teško žive, koji se bore za boljitak svoje obitelji, da odgoje i školuju djecu: sve to čine jer
postoji duh jakosti koji im pomaže. Koliki samo muškarci i žene – ne znamo im ni imena – služe na
čast našem narodu, našoj Crkvi jer su jaki: jaki jer donose boljitak svome životu, svojoj obitelji,
svome poslu, svojoj vjeri. Ta su naša braća i sestre sveci, sveci svakodnevice, sveci skriveni
među nama: imaju dar jakosti da obave svoju dužnost kao ljudi, očevi, majke, braća, sestre,
građani. Mnogo ih je među nama! Zahvaljujmo Gospodinu za te kršćane koje resi jedna skrovita
svetost: Duh Sveti kojeg imaju u sebi je taj koji ih tjera naprijed! Dobro je sjetiti se tih ljudi: ako oni
to čine, ako oni to mogu to učini, zašto ne mogu i ja? Bit će nam dobro također moliti Gospodina
da nam dadne dar jakosti.
3. Ne treba misliti da je dar jakosti nužan samo u nekim prigodama ili pojedinim situacijama. Taj
dar mora predstavljati temeljno obilježje našeg kršćanskog bića, u običnosti našeg svakodnevnog
života. Kao što sam rekao, u svim danima svakodnevnog života moramo biti jaki, trebamo tu
jakost, da donesemo boljitak svom životu, svojoj obitelji, svojoj vjeri. Apostol Pavao je rekao jednu
rečenicu koju nam je dobro čuti: "Sve mogu u Onome koji me jača!" (Fil 4, 13). Kada se hvatamo u
koštac sa svakodnevnim životom, kada dođu teškoće, sjetimo se toga: "Sve mogu u Onome koji
me jača!". Gospodine daje jakost, uvijek, neće dopustiti da nam je ponestane. Gospodin nas ne
kuša iznad onoga što možemo podnijeti. On je uvijek s nama. "Sve mogu u Onome koji me jača!"
Dragi prijatelji, katkad možemo osjećati da smo u napasti da dopustimo da nas obuzme lijenost ili,
još gore, malodušnost, osobito kada nas snađu nevolje ili kušnje života. U tim slučajevima ne
klonimo duhom, zazovimo Duha Svetoga, da nas darom jakosti podigne i donese novu snagu i
zanos našem životu i našem nasljedovanju Isusa.

Apel Svetog Oca
Draga braćo, pozivam vas da molite za rudare koji su jučer poginuli u rudniku u Somi, u Turskoj, i
za one koji se još uvijek nalaze zarobljeni u rudarskim oknima. Neka Gospodin primi pokojne u
svoj dom i udijeli utjehu članovima njihovih obitelji.
Molimo također za osobe koje su ovih dana izgubile život u Sredozemnom moru. Neka se na prvo
mjesto stave ljudska prava – molimo za to: da se na prvo mjesto stave ljudska prava – i neka se
ujedine snage kako bi se spriječili ti sramotni pokolji.
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