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 13. NEDJELJA KROZ GODINU   (C) 

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema 
Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko 
selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u 
Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da 
kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše 
u drugo selo. 
Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu 
Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi 
glavu naslonio.« 
Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i 
pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i 
navješćuj kraljevstvo Božje.« 
I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa 
svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire 

natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«                  Lk 9, 51-62 



ONO NAJHITNIJE – IĆI ZA ISUSOM 

Isuse, za tobom ću, samo... Sada mi 
se još ne da. Želim još živjeti onako 
kako se meni čini da mogu, želim još 
biti slobodan. Bojim se, Isuse, ako 
krenem za tobom da ću onda morati 
sve ostaviti, da će se toliko toga u 
mojem životu morati promijeniti, a ja 
nisam spreman na sve to. Bojim se 
da ćeš toliko toga od mene tražiti, a 
ja sve to još ne mogu. 
Imam još puno poslova, brojnih 
planova, velikih obveza koje me 
sputavaju, moram još biti među 
ljudima, moram se ponašati 
normalno i zato još ne mogu, Isuse, 
za tobom. Bojim se ljudi, Isuse. Ako 
odlučno krenem za tobom reći će da 
nisam kao oni, da ne živim normalnim 
životom, da sam čudak ili da sa 
mnom nešto nije u redu.  
Isuse, za tobom ću, ali počekaj malo, 
počekaj da ostarim, da se riješim 
ovog radnog mjesta, da odem u 

mirovinu, počekaj da se moje prilike 
promijene, jer ovako još ne mogu... 
Isuse, za tobom ću, ali nemoj ništa od 
mene tražiti; pusti me slobodna, ne 
zahtijevaj ono što ti ja ne mogu dati. 
Isuse, Gospodine! 
Hoću li ja u stvari za tobom ili za 
sobom? Tražim li je tebe ili sebe? Jer, 
Isuse, ti si Put, a ja tražim uvijek neke 
stranputice i mislim da sam u pravu. 
Ti si, Isuse, Istina, a ja tumaram u 
lažima i tminama i uvjeravam sebe i 
druge da sam u svjetlu. 
Ti si, Isuse, Život, a ja mislim da ću 
promašiti život i da ću izgubiti od 
normalnog života ako krenem za 
tobom! Toliko zabluda, Isuse, u meni 
i oko mene. Pomozi mi. Stavio sam 
ruku svoju na plug. Govoriš: Nije 
dobro okretati se natrag. Pomozi mi 
da to shvatim. Pomozi mi prihvatiti 
tvoj izazov, tvoju ponudu, tvoj život. 
Pomozi mi prihvatiti poziv da budem 
tvoj učenik. Uvijek je bilo, Isuse, ljudi 
koji su bili hrabri. Oni su krenuli. 
Silna privlačnost i snaga tvoje osobe 
privukla ih je zauvijek uz tebe. 
Ustrajali su dokraja. Ostavili su sve. Ti 
si im bio prvi i glavni cilj. 
Nauči me, Isuse, ostaviti sve što ne 
služi tvojim ciljevima. Nauči me da si 
ti jedina i najveća vrednota života, da 
si ti Život Nauči me, Isuse, istinskoj 
mudrosti. Isuse, za tobom ću...  
Daj da to učinim bez onih uvjeta 
"samo ili "ako". Za tobom ću u 



sv. PETAR I PAVAO 

jednostavnosti i poslušnosti vjere, za 
tobom ću, Isuse, jer mi bez tebe 
nema života. Da, Isuse, hvala ti što 
me još uvijek zoveš, što me još uvijek 
čekaš. 

fra Zvjezdan 

U kalendarima postoji cio niz svetaca 
koji se zajednički slave ili zazivaju. 
Navest ću samo neke: Šimun i Juda, 
Fabijan i Sebastijan, Ivan i Pavao, 
Kuzma i Damjan, Gervazije i Protazije, 
Ćiril i Metodije, Henrik i Kunigunda. 
Različiti su razlozi da su ti sveti skupa. 
Zajednički slave i često zazivaju kao 
apostolski prvaci sveti Petar i Pavao. 
Oni su se u životu rijetko susretali, ali ih 
je zajednička mučenička smrt zauvijek 
sjedinila. O njihovu životu najviše znamo 
iz novozavjetnih spisa. U želji za 

kratkoćom i sažetošću mi ćemo baciti 
pogled na te apostole na onim trima 
mjestima gdje su se sreli. 
 
Prvo je mjesto njihova susreta bio 
Jeruzalem, sveti grad, gdje je umro i 
uskrsnuo naš Gospodin, odakle je 
uzašao na nebo; kamo je poslao Duha 
Svetoga. 
 
Drugo mjesto Pavlova susreta s Petrom 
bila je Antiohija. Taj susret opisuje sam 
Pavao u Poslanici Galaćanima. 
 
Treće je mjesto Petrova i Pavlova 
susreta bio Rim. Ondje su za Neronova 
progonstva poginula oba apostola. Svoje 
su propovijedanje zapečatili krvlju, Petar 
razapet naglavce u Vatikanu, a Pavlu je 
na Ostijskoj cesti bila odrubljena glava. 
Sve tamo do g. 130. imamo zajamčenu 
tradiciju o štovanju grobova apostolskih 
prvaka. Nad njihovim se grobovima dižu 
veličanstvene bazilike koje svaki rimski 
hodočasnik s poštovanjem obiđe. No po 
cijelome katoličkome svijetu dižu se 
brojne crkve i katedrale u čast svetih 
apostolskih prvaka. 
 
Kad je na Apostolskom saboru u 
Jeruzalemu „nastalo žestoko 
raspravljanje, digao se Petar" (Dj 15,7) i 
spor se oko pokrštavanja pogana riješio 
autoritativno. "Čemu sada iskušavate 
Boga stavljajući učenicima na vrat jaram 
koji ni naši očevi ni mi ne mogosmo 
nositi? Uostalom, mi vjerujemo da smo 
spaseni, jednako kao i oni - biva pogani 
- milošću Gospodina Isusa" (Dj 15,10-
11). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJEDNI KALENDAR 

Ponedjeljak, 27.   lipnja 

Ćiril Aleks.; Ema; Vlado;  

Utorak, 28.    lipnja 

Irenej; Mirko; Smiljan 

Srijeda, 29.   lipnja 

Sv. Petar i Pavao; Krešimir; Petra 

Četvrtak 30.    lipnja 

Rimski prvomučenici; Kajo;  

Petak, 1.    srpnja 

Aron; Simun; Predrag; Oliver 

Subota, 2.     srpnja 

Oton; Višnja; Mladen; Bernardin 

                   Isusov put u "Jeruzalem" 
Prihvaćanje Isusovog puta (kršćanstva) 
znači prihvaćanje radikalnog obraćenja. Da 
bi se nasljedovalo istinski Isusa potrebna je 
potpuna svjesnost i odlučnost. Istina, uvijek 
je bilo i bit će onih koji ga slijede iz 
radoznalosti, koji očekuju dobitak bilo na 
ovom ili onom svijetu, onih koji idu sa 
svojim poznanicima.... Ipak, Isus ne vodi u 
utopiju, niti je utopija stil njegovog življenja i 
naviještanja. 
 
On je došao mijenjati svijet, mijenjati 
čovjeka, mijenjati ljudske odnose. Polazna 
osnovica sve promjene jest čovjekova 
promjena. Od čovjeka polazi sve, dobro i 
zlo, stari i novi svijet. Novi svijet, novo 
čovječanstvo, proističe iz čovjekove nutrine. 
Onomu koji prihvaća kršćanstvo radi dobiti 
Isus odgovara da "Sin čovječji nema na što 
nasloniti glavu". Ovim je odbačen 
utilitarizam slijeđenja Isusa. Motiv slijeđenja 
Isusa ne može biti koristoljublje, pa čak niti 
koristoljublje na "drugom svijetu". Izgleda 
da se Isusa ne može nasljedovati ako se 
hoće nešto postići ZA SEBE. 
 
…Nasljedovati Isusa danas znači 
neodgodivo živjeti Njegov program ljubavi i 
dobrote. Tko prihvati kršćanstvo, tko istinski 
pođe Isusovim potom, potrebno je da bude 
svjestan kako danas neće osjetiti blagodati i 
dobitke ovoga života, ali će imati novo srce 
i novi pogled, zapravo novu viziju sebe i 
svijeta.                         Marijan Jurčević, OP  
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