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32. NEDJELJA KROZ GODINU - U GODINI „A“

EVO ZARUČNIKA! IZIĐITE MU U SUSRET!
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo
će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u
susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše
svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa
svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve
one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika!
Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje
svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase
nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i
vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti,
dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore
se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine!
Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne
poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« Mt 25, 1-13

BUDNI BUDITE JER NE ZNATE ČAS
ospodine, ti si svjetlo svijeta.
a mi smo samo svjetlo od
tvoga svjetla. Ti si sunce, a
mi smo samo svjetiljke
pripaljene na tvome svjetlu. Ti si u
punini živio svoje poslanje, a nas
zoveš da s upaljenim svjetiljkama
znademo dočekati tvoj dolazak.
Darovao si nam svjetlo da
neprestano gori u
našim srcima, da
budemo i mi svjetlo
ovoga svijeta.

G

Deset je djevica bilo.
Različito
su
se
vladale. Umor života
često nadvlada želju
da
neprestano
bdijemo. Tijelo je
slabo. I ne tražiš od
nas
nadljudske
napore. Ali ono što tražiš, Isuse, to
je posjedovanje svjetla i svega
onog čime se to svjetlo hrani i
uzdržava da se ne ugasi. Svjetlo
vjere se može ugasiti sumnjom i
ravnodušnošću. Svjetlo vjere
može doći u pitanje ako se ne
hrani molitvom i drugovanjem s
tobom. Svjetlo vjere može doći u
pitanje ako se ne vrše djela ljubavi
jer je vjera bez djela mrtva. Upravo
ljubav je ono do čega ti je najviše
stalo. Neće se spasiti samo oni
koji
govore
"Gospodine,
Gospodine!" nego oni koji vrše
tvoje riječi. Neće te znati dočekati

s upaljenim svjetiljkama oni koji
nisu znali budno i revno u životu
otkrivati prostore za ostvarivanje
djelotvorne ljubavi. Svaki je čovjek
pozvan na ljubav, a ti si,
Gospodine, svoje učenike pozvao
na
nasljedovanje
sebe
u
posvemašnjem predanju i ljubavi
do kraja.
Zoveš na život ljubavi. To je
osnovni
poziv
tvojih
učenika. Bez toga se ne
može shvatiti hod za
tobom. To je u isto vrijeme i
duboko osobni poziv i
izazov za svakoga. U tome
ne može nitko nadomjestiti
ili
zamijeniti
drugoga,
budući da je svatko na svoj
način i iz svojeg srca pozvan
da ljubi. Poziv na ljubav ne
može se ostvariti tuđom uslugom,
po trećoj osobi koja bi mjesto
mene ispunila ono na što sam ja
osobno pozvan. To je osobni poziv,
nenadomjestiv i nitko drugi ne
može svojom ljubavlju ispuniti
ono na što sam ja osobno pozvan
i što se od mene u planu Božjem
očekuje. To ulje ljubavi za nekoga
je neotuđivo i neposuđivo jer je
tako osobno, jer je na to svatko
pozvan, jer je to prilika svakog
čovjeka da ostvari svoje poslanje
na ovom svijetu.

Darovao si nam svjetlo vjere,
Isuse! Hvala ti! Ljubio si nas do
kraja, Isuse! Hvala ti! Pozvao si
nas da budemo svjetlo ovome
svijetu i da srcem i djelima ljubavi
nosimo to svjetlo čitavog života.
Nismo to uvijek činili. Hvala ti što

se vrata tvoje dvorane, vrata tvoga
srca još nisu zatvorila. Još uvijek
imamo vremena ići i nabaviti ulja.
Molim te, Isuse, neka nikoga na
ovom svijetu tvoj dolazak ne
zateče bez kapi ulja u svjetiljkama
srca.
fra Zvjezdan

SVETI NIKOLA TAVELIĆ, prvi hrvatski svetac i mučenik
Nikola je ugledao svjetlo svijeta oko god.
1350. Potekao je od plemenite obitelji
šibenskih Tavelića.

U mladosti je bio ponesen idealom sv.
Franje pa je stupio u franjevački red.
Želja za misionarskim radom dovela ga

je god. 1379. u Bosnu, gdje je 12 godina
u najvećim poteškoćama bogumilimapaterenima
propovijedao
pravu
kršćansku vjeru te ih mnoštvo vratio
u krilo Katoličke crkve.
Nikola Tavelić je s dvojicom svoje
subraće franjevaca – fra Adeodatom
iz Ruticinija i fra Petrom iz Narbone
– kao misionar pošao u Svetu
Zemlju. To će ga s dvojicom
spomenutih i još s fra Stjepanom iz
Kunea dovesti do mučeničke smrti. I
o tom se mučeništvu mnogo pisalo,
raspravljalo, polemiziralo. Valja
priznati da je sve ipak bilo temeljito
proučeno, ispitano, odmjereno, jer
inače ne bi nikad došlo do
kanonizacije te četvorice mučenika.
Šibenski biskup Antun Josip Fosco,
postavši biskupom, pokrenuo je god.
1880 postupak da bi Sveta Stolica
dopustila štovati Nikolu Tavelića kao
blaženika. Ona je to učinila
posebnim dekretom god. 1889. za
šibensku biskupiju, a g. 1898. za
cijeli franjevački red. Dvije godine
kasnije štovanje je odobreno i za Svetu
Zemlju. Svecem je proglašen 1970.
godine.

JAO ONIMA KOJI BOGA KORISTE ZA SVOJ
PROFIT!
Je li kršćanska vjera opijum ili otuđenje? Sigurno
ne kad se istinski živi. Da, kada je ona samo
lijepa ideologija kojoj ne odgovara život. Ona je
nijema u onome koji ju upotrebljava kao fasadu
svojim interesima. Ta napast lijepog uvjerenja i
sadržaja te drukčijeg življenja, trajna je napast. I
tu nema izuzetka. Svi smo u tome napastovani.
Ta neusklađenost između vjerovanja i življenja
biva sablazan i smetnja da se povjeruje.
Skoro bi se moglo reći da Isus ne donosi novu
vjeru ali uvodi novu životnu praksu. Kod njega je
vjerovanje i življenje jedno. Zato je on govorio
'kao nitko do sada'. On je božanski svjedok
vječne istine. Kako su Isusa titulirali za vrijeme
njegovog zemaljskog života? Obični ljudi su ga
nazivali njegovim imenom: "Isuse, smiluj nam se"
(Lk 17,13), "Isuse sjeti me se" (Lk 23,42). Pa i zli
duhovi zvali su ga: "Što hoćeš od nas, Isuse
Nazarećanine? (Mk 1,24).
Mnogi na sebe stave plašt kršćanstva, a u dubini
sve usmjeruju na sebe. Čak bi htjeli da im i Bog
'služi'. Tada to nisu sluge Božje nego gospodari
(tirani) 'u ime Boga'. I sve se to događa u ime
brige za 'kraljevstvo Božje'. Iza religioznosti dosta
se toga skriva i prikriva što nema veze s vjerom.
U tome smislu Crkva se uvijek mora pročišćavati i
oslobađati natruha koje su vjekovima ušle u nju i
zalijepile se za njezinu kožu. Uzmimo samo
tituliranje svećenika i crkvenih prelata.
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