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PASTIRSKO PISMO – KORIZMA 2022. 

Danas se sve više i više govori o ”pomoć za smrt” nego o 

”pomoć za život”. Kao kršćani vjerujemo da je život pobijedio. 

„Pobjeda proguta smrt. Gdje je smrti tvoja pobjeda? Gdje je 

smrti tvoj žalac“ (1.Kor 15,54)? Svojim uskrsnućem od mrtvih 

Isus je slomio vladavinu smrti. Naša je velika radost kao 

Isusovih učenika da u svim okolnostima možemo pokazivati 

na život kao neprocjenjivi dar kojeg moramo njegovati i 

poštovati. Mi koji smo dobili povlasticu roditi se u život, 

imamo također i dužnost i povlasticu štititi nepovredivost 

ljudskog života u svakom pogledu. Istovremeno dolazimo u 

sukob sa kulturom smrti. To nas ne smije zastrašivati da još 

vatrenije djelujemo na rastu civilizacije života i ljubavi. 

Nasljedujući Isusa i uz pomoć Duha možemo naviještati 

radosnu poruku riječima i djelima. „Zato, braćo moja 

ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u 

Gospodnjem djelu svagda, znajući da vaš trud nije uzaludan u 

Gospodinu“ (1.Kor 15,58), govori nam Pavao kako bi nas 

ohrabrio da djelujemo u službi života prema svima kojima je 

potrebna naša pomoć. 

Riječ „pomoć za život“ mogla bi ukratko  izložiti ono što je naš 

životni zadatak kao kršćana ovdje i sada. Zadatak i poziv Crkve 

je pomagati nama ljudima kako bismo živjeli jedan dobar i 

opravdan život u nasljedovanju Isusa, kako bismo dospjeli u 

vječni život. Život koji smo dobili bez naše zasluge, 

zahvaljujući Božjoj dobroti i dobrohotnoj pomoći roditelja, 

jest neprocjenjivi dar kojeg moramo nježno njegovati. To će 

postati blagoslov nama samima i svima koje susrećemo – a i 
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kao hvala i slava Bogu. „Dobar čovjek iz dobra blaga svojega 

srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zla blaga iznosi zlo“, kaže 

nam Isus (Lk 6,45). On nam cijelo vrijeme želi pomoći da 

dobrim blagom napunimo pričuvu svoga srca kako bismo 

mogli darovati našeg bližnjega u svim njegovim potrebama. 

Govorite o pomoći za život! Upravo je važno, za vrijeme ovog 

korizmenog vremena, nama svima dozvoliti da Isus napuni 

ovu pričuvu. Moramo si priuštiti vrijeme za molitvu, čitanje 

Svetog Pisma, za ispovijed i pokoru, da više sudjelujemo u 

svetoj Misi sada kada su nam crkve otvorile svoja vrata za sve 

nas. Nama samima je potrebna duhovna pomoć života i 

radost života kako bismo kasnije mogli pomoći drugima u 

njihovu životu. Svatko od nas smije i može kasnije moliti za 

Božju pomoć kako bismo mogli posredovati ovu „pomoć za 

život“ ljudima u našoj blizini ili daleko od nas. Pokora i post 

koju smo ugradili u svoj život, može nas osloboditi sebičnosti i 

tiranije škrtosti, tako da možemo pružiti „pomoć za život“ 

onomu kojemu je potrebna naša podrška. 

„Svako se stablo poznaje po svome rodu“, kaže Isus (Lk 

6,44). Mi smo dobili život kao dar kako bismo donosili dobar 

rod. Nisu naše ideje ili mišljenja što odlučuje da li ćemo biti 

plodonosni u službi života, nego ono što činimo. „Ne hvali 

nikoga prije nego što čuješ kako govori, jer se po tome ljudi 

dokazuju“ (Sir 27.7). Cijeli život smo izloženi ispitivanjima 

kako bi se sadržaj naše vjere i ljubavi razotkrio. Nikada se nije 

kasno obratiti. U svom neshvatljivom milosrđu, Bog nam daje 

svakog trenutka našega života poziv na obraćenje na život koji 

je više ispunjen ljubavlju, Njemu na uslugu, a i našem 

bližnjemu. Govorite o „pomoći za život“! Božja milost je 
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stalni dar, koji od trenutka do trenutka, može obnoviti naš 

nutarnji život i dovesti nas u stanje da činimo što je dobro i 

istinito. „Pravednik će cvjetati kao palma i rasti kao 

libanonski cedar“ (Ps 92,13). U životu svetaca možemo vidjeti 

što Bog može učiniti u običnom ljudskom životu. Svi smo mi 

pozvani da se posvetimo i promijenimo Božjom milošću i tako 

postanemo plodonosni u službi života. Uvijek postoji nešto 

što možemo učiniti kako bismo Evanđelje pretvorili u život i 

učinili Isusovu poruku plodonosnom u našem okruženju. 

Često postoji veća otvorenost za Boga u čovjekovu srcu nego 

što bismo vjerovali. Ako drugi vide nešto od Isusove ljubavi u 

našem životu, to nešto može probuditi i život u njima. Svi 

možemo sudjelovati u ovoj pomoći za život, što čini da život 

dobije dublje značenje ljudima u našem okruženju. Nije 

„pomoć za smrt“ koja nam je potrebna nego „pomoć za 

život“. Također teško i neizlječivo bolesni žele radije živjeti, 

ako dobiju pomoć za život koja ima je potrebna: liječenje 

lijekovima s potrebnim ublažavanjem boli, kao i ljudska briga i 

ljubav. To je naše zvanje kao Isusovih učenika u službi života 

da drugima pomognemo na ovaj način. Tada zadnji dani 

života mogu postati plodonosni. Ponekad je, upravo tada, 

vrijeme za pomirenje i oproštenje, vrijeme koje može imati 

zadnju riječ. 

„Kao što peć prokuša posudu lončara, tako čovjekovo 

raspravljanje pokazuje kakav je“ (Sir 27,5). Božanski lončar 

stvara samo jedinstven majstorski rad. Svaki čovjek je stvoren 

na sliku Božju. On dobiva život na dar kako bi donio plod i 

zračio nešto od Božje dobrote i istine. Istovremeno, čovjek 

stavljen na iskušenje cijelog svoga života, svime što događa. 
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Svojom milošću Bog nam želi pomoći u svim životnim 

izazovima i poteškoćama. Govorite o „pomoći života“! Bog 

nam je dao ljudsku slobodu kako bismo izabrali pravi put. 

Zato se moramo naučiti otvarati Božjoj volji i prihvatiti 

Njegovo vodstvo. Ovo je prekrasan zadatak Crkve – da nam 

ovo posreduje. Zato moramo dobro slušati glas Crkve kad 

nam želi prenijeti poruku:“ Božju pomoć za život“. U našem 

individualističkom vremenu, mnogima je teško da se otvore 

onomu što nam Crkva želi posredovati. Pomutnja i sve vrste 

teorija konspiracije šire se brzinom svjetlosti munje. Zato se 

ne smijemo umoriti u našim molitvama i djelima pokore za 

vrijeme ovih svetih dana Korizme. Neka to bude dio naše 

pomoći životu kako bismo ojačali jedinstvo u Crkvi i pomogli 

svima u Božjem narodu da žive od živuće poruke Uskrsa i 

pretvoriti sve to u djela u našem društvu, gdje kultura smrti 

postaje sve prisutnija. Posebno molimo za mir u Ukrajini. 

Pavao nam kaže: „Zato braćo moja ljubljena, budite stalni i 

nepokolebljivi, puni revnosti u Gospodnjem djelu svagda, 

znajući da vaš trud nije uzaludan u Gospodinu“ (1.Kor 15,57). 

Isus je uistinu pobjednik na križu, a i svojim uskrsnućem. 

Pobjeda Uskrsa promijenila je cijeli naš život. Zato moramo 

živjeti od ove pobjede i širiti ovu radosnu vijest riječima i 

djelima. Prihvatimo ovo za vrijeme ove Korizme, kako bismo 

mogli posredovati „pomoć zaživot“ svima koje Bog šalje na 

put našega života. 

 

Stockholm, Gospa Lurdska, 11.02.2022. 

+ Anders Arborelius OCD 


