
15. NEDJELJA KROZ GODINU  (A)

Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede 
uz more. I nagrnu k njemu silan svijet 
te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono 
mnoštvo stajaše na obali. I zborio im 
je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe 
sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja 
pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. 
Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje 
nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu 
jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce 
ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, 
osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje 

uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade 
na dobru zemlju i davaše plod: jedno 
stostruk, drugo šezdesetostruk, treće 
tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!« 
I pristupe učenici pa ga zapitaju: »Zašto 
im zboriš u prispodobama?« On im 
odgovori: »Zato što je vama dano znati 
otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima 
nije dano. Doista, onomu tko ima dat 
će se i obilovat će, a onomu tko nema 
oduzet će se i ono što ima.  
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U ovoj paraboli o sijaču Isus nam objavljuje 
tri čovjekova stanja u kojima se prima Riječ, 
Isus i njegova riječ: stanje površnosti, stanje 
tvrdoglavosti i stanje otvorenosti. Vrlo često 
se pitamo zašto mi ili drugi neke istine ne 
primamo.
Mnoge vrijedne istine i blagosti ostaju od 
nas neprihvaćene. Može nam se naviještati 
s neba, ipak riječ i poruka neće ući u nas. 
Sve zavisi ne od istine nego od nas i našega 
stanja. Od nas zavisi zašto ne upoznajemo 
Boga i bližnje ljude. Nekada se pitamo zašto 
neki ljudi ne prihvaćaju niti ljubav niti istinu. 
Nije nevrijednost ljubavi i istine u pitanju. U 
pitanju je subjekt koji prihvaća odnosno ne 
prihvaća ponuđenu stvarnost.
Današnja parabola prvenstveno nas vraća 
nama samima da se upitamo u kojem smo 
mi duševnom stanju. Trebamo postati svjesni 
sebe i svojeg stanja. Istina, za to treba imati 
kuraža. Iz mnogih svjedočanstava drugih, a i iz 

vlastitog iskustva znamo da tek kad se u sebi 
promijenimo, kad promijenimo svoje stanje 
tada nam mnoge stvari ulaze u srce i u glavu. 
Možda se najviše bojimo sami sebe i svojeg 
stanja. Mnogo toga ovisi o nama samima. 
Mnogo toga mi bi mogli promijeniti.
Ono što je bitno u ovoj paraboli jest da mi ipak 
možemo promijeniti svoje stanje.
I Bog i ljudi nam nude svoju dobrotu i svoju 
istinu kojima se treba otvoriti. Nijedan 
karakter nije negativan niti se može reći da 
je netko po rođenju fi ksiran na određeni 
stav. Svi karakteri su po sebi otvoreni i Bogu i 
bližnjemu. Svi ljudi su otvoreni ljubavi i istini. 
Također se može reći da nekada stojimo pred 
misterijem ljudskog opredjeljenja za zlo. To 
očito nije normalno stanje.
To je bolesno stanje. Često će neki vlastitu 
odgovornost prebacivati na razna ‘opsjednuća’ 
ili neke zle sudbine. Bog svakome daje 
dovoljno milosti da se opredijeli za dobro i 
plemenitost. Isto tako je dobro spomenuti da 
smo svi mi također odgovorni jedni za druge.
Kako pristupamo drugome čovjeku? Da li on 
u našem pristupu doživljava da mu želimo 
dobro ili imamo svoj interes? Nekada možda 
i iznosimo istinu i nudimo dobro, ali na način 
pobjednika i podcjenjivanja drugoga. Bog 
u svojem odnosu prema čovjeku poštuje 
njegovu slobodu.
Sloboda je Božji dar pa i onda kada ju 
upotrebljavamo na svoje zlo. Svima nama je 
upućena Isusova riječ i svima donosi smisao i 
smirenje. A ako ne donosi rod, stvar je u nama 
a ne u riječi. Isus nas poziva da se opredijelimo 
na otvorenost, da budemo plodno tlo za istinu 
i ljubav. I doći će mir i sigurnost u nas. Bog će 
prebivati u nama.
                                                 Marijan Jurčević, OP
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Crkva 16. srpnja slavi blagdan Gospe 
od brda Karmela. To brdo u Palestini 
uz obalu Sredozemnoga mora bilo je 
mjesto odakle je prorok Ilija vatreno 
branio vjeru u Izraelu.

U srednjem vijeku vjernici su počeli 
slaviti uspomenu na zaštitu Majke 
Božje, što ju je Gospa pružila nosiocima 
karmelskoga škapulara. Škapular je, 
zapravo, komad gornje odjeće što je 
nose mnogi redovnici: benediktinci, 
cisterciti, premonstratenzi, karmelićani. 
Simbolički škapular, koji se sastoji od 
komadića platna, počeli su kasnije nositi 

i svjetovnjaci kao znak sudjelovanja u 
povlasticama i zaslugama pojedinih 
redova. Najpoznatiji je od tih škapulara 
karmelski koji nose kao zalog posebne 
zaštite Majke Božje u prvom redu 
karmelićani i karmelićanke, a onda 
i mnogi vjernici u svijetu koji na taj 
način postadoše dionicima duhovnih 
dobara karmelskoga reda. Taj je red 
za vrijeme križarskih vojna 1155. 
osnovao križar Bertold iz Kalabrije. U 
lijepoj karmelićanskoj crkvi na brdu 
Karmelu u Haifi  razni natpisi uklesani u 
mramor još i danas svjedoče o postanku 
karmelskoga reda. Novoosnovani 
red doživio je bujan procvat  za 
vrijeme svoga trećega generala Sv. 
Šimuna Stocka, koji je upravljao 
karmelićanskom zajednicom od 1242. 
do 1262.

Kao sveto brdo Karmel je slika i naročite 
Božje blizine. Najveći mistik i naučitelj 
iz karmelskoga reda Sv. Ivan od Križa 
dao je naslov svome djelu, u kojem 
je sadržana uputa kako će čovjek 
naći Boga, Uspon na brdo Karmel. Za 
njega taj uspon u prvom redu znači 
oslobođenje od svega onoga što nije 
Bog. Ne može se uspeti do Božje blizine 
bez žrtvovanja osjetnih stvari. Ne dolazi 
se do kontemplacije Boga ako srce nije 
što više očišćeno od svega onoga što 
nije Bog.

GOSPA KARMELSKA
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16. KROZ GODINU

IZIĐE SIJAČ SIJATI.
Gospodin naš Isus Krist u svojoj 
prispodobi o zrnju pokazuje nam kako 
zrnje pada na dobru zemlju i donosi 
rod, a drugo pada na manje plodno tlo 
i donosi samo malo roda ili ništa. Time 
nam pokazuje da Riječ Božja posijana 
među ljudima biva na različite načine 
prihvaćena. Kod toga se jasno pokazuje 
vrijednost ustrajnosti i vjernosti, jer se 
može dogoditi da je netko na početku 
pun revnosti i svetog oduševljenja, a 
tada popušta i malo se oslanja na riječ 
vjere koju je jednom primio.

Vjera u Isusa Krista prije svega treba 
zaživjeti u obitelji kojoj je predana. 
Dobre obitelji trude se dati primjer 
svojoj djeci, i uče ih moliti. One ih 
poučavaju na način primjeren djeci o 
temeljnim istinama vjere i upućuju ih 
od dobi shvaćanja da s njima redovito 
idu u crkvu i nedjeljom posjećuju 
misu. Vaš primjer i vaša zauzetost dragi 
roditelji su nezamjenjivi. 

Nijedan svećenik i vjeroučitelj kasnije 
ne mogu postići i izvršiti ono što je 
njemu kao glasniku Božjem naloženo, 
ako već prije nije postavljen dobar 
temelj kroz riječ i primjer roditelja.
                                             fra Jozo Župić


