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22. NEDJELJA KROZ GODINU (A)
HOĆE LI TKO ZA MNOM,
NEKA SE ODREKNE SAMOGA SEBE.

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati
učenike kako treba da pođe u Jeruzalem,
da mnogo pretrpi od starješina, glavara
svećeničkih i pismoznanaca, da bude
ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati:
»Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se
tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene
i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono!
Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je
Božje, nego što je ljudsko!«
Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li

tko za mnom, neka se odrekne samoga
sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za
mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit
će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene,
naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako
sav svijet stekne, a životu svojemu naudi?
Ili što će čovjek dati u zamjenu za život
svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi
Oca svoga s anđelima svojim i tada će
naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
Mt 16, 21-27

SIN ČOVJEČJI TREBA TRPJETI

misliti? Želim biti tvoj
učenik, a bojim se križa,
ne shvaćam ga, otimam
se njegovu doticaju. Želim
biti tvoj učenik, Isuse, a
svakog dana zakažem.
Ti tražiš vjeru svakog
dana, tražiš svakodnevno
ustrajno i vjerno nošenje
križa. Da, vjerujem da
Dobri Isuse, došao si kao Spasitelj svijeta.
si nas došao spasiti, ali
Došao si otkupiti svijet od zla, izbaviti spasiti od besmisla, spasiti od neprihvaćanja
ljude od nevolje. A opet na ovom svijetu i od očaja, spasiti od nevjere i mržnje. Došao
ima toliko neprilika, toliko patnje, tolika si nas spasiti od naše vlastite zatvorenosti
zla i nakon tvog djela otkupljenja. Ljudi u vrtlogu naše gluposti i sebičnosti. Došao
još uvijek trpe, nevini stradaju, događaju si nam pomoći nositi križ, kako ne bismo
se nesreće. Neprestano o tome čitamo u nikome svaljivali na leđa veći križ ili svoje
crnim kronikama naših glasila. Sve je to muke. Došao si otkupiti svijet u našem srcu
neshvatljivo. Zašto, Isuse? Zašto još uvijek u nama samima, kako bi na svijetu bilo sve
toliko zla i patnje, toliko križeva i muka? više ljubavi. Došao si kao Spasitelj, ali na
Što ne valja? Što bi trebalo promijeniti da svoj način, a ne kako bismo to mi htjeli.
se svijet okrene na dobro. U čemu se sastoji Zato nas otkupi, Isuse, od nekog
tvoje djelo spasenja?
neljudskog spasenja, od nekog magijskog,
Ništa me ne iznenađuje, moj Isuse, reakcija scientističkog ili alkemijskog spasenja, od
svetoga Petra kad si govorio o svom hodu u neke želje da spasenje shvaćamo isključivo
Jeruzalem. Rekao si da će te tamo uhvatiti, u rješenju vlastitih problema i poteškoća.
osuditi, pogrditi, da će te ubiti i treći ćeš Daj nam, Isuse, shvatiti da je spasenje u
dan uskrsnuti. Izgleda da Petar nije svojim tebi, da si ti Spasitelj, da je naš život i naša
razmišljanjem niti došao do tog uskrsnuća sreća upravo u tome da krenemo za tobom.
jer mu se sve smračilo na pomisao da će te I da nema pod nebom drugog spasenja niti
uhvatiti i ubiti. Tebi, Isuse, to se ne smije drugog Spasitelja. Otkloni od nas svako
dogoditi. Ako se to s tobom dogodi, što će površno spasenje, pa makar ono donosilo i
tek biti s nama? Što mi možemo očekivati olakšanje tijela. Ti jedini želiš da nas tvoje
od ovoga svijeta, ako su tebe, izvor svakog djelo spasenja zahvati čitave: duh, dušu i
dobra, lišili života, raspeli na križ. Što mi tijelo! Neka se na nama, Isuse, dogodi tvoje
možemo očekivati od ljudske pravde, ako spasenje!
su tebe ljudi tako nepravedno osudili i
fra Zvjezdan
smaknuli? Zašto sve to, Isuse? Što o svemu

SVETI GRGUR VELIKI

Grgur Veliki rođen je u Rimu oko 540.
god. u bogatoj i uglednoj kršćanskoj
obitelji koja se isticala po zauzimanju
u vjerskom i crkvenom životu. Slijedeći
svoga oca, Grgur je započeo svoju
karijeru u gradskoj upravi.
Ostavio je posao u gradskoj upravi i
počeo je živjeti monaškim klauzurnim
načinom života u svom domu,
uranjajući u molitvu, sabranost i
studiranje. Međutim, uskoro ga papa
Pelagije imenuje svojim izaslanikom
u Carigradu, gdje je imao zadaću
pridonijeti potpunom suzbijanju
monoﬁzitizma, hereze koja je tvrdila
da Krist ima samo jednu narav, i to
božansku, odnosno da nije bio pravi
čovjek.
Nakon smrti pape Pelagije II. senat,
svećenici i narod jednodušno izabiru

upravo Grgura za papu.
Grgur Veliki puno je pridonio u području
liturgijske crkvene reforme, pa je tako
obnovio bogoslužje, crkveno pjevanje
i crkvene obrede. U svemu što je činio
nastojao je prednjačiti, pa je tako jedan
od znakova njegove stvarne potrebe da
ne vlada, nego služi, bilo i to što je uveo
novi naziv za papu: sluga slugu Božjih.
Umro je u Rimu 12. ožujka 604. god.,
a poradi svojih uistinu monumentalnih
djela na različitim područjima s
pravom je nazvan Veliki. Crkvenim
naučiteljem proglasio ga je 1925. god.
papa Bonifacije VIII., a štuje se kao
zaštitnik oboljelih od kuge, kostobolje,
glazbenika i pjevača, učitelja i
odgojitelja, zidara, klesara, papinstva
itd.

ŠTO SE ZAHTJEVA OD
ISUSOVIH SLJEDBENIKA?
Kad se sluša Isusove govore, kad se
gleda njegovo djelo i njegov život, skoro
bi ga svatko slijedio. On je zanosan,
okolo njega se događaju čudesa, sve je
prožeto ljubavlju, svako je zlo daleko od
njega. Međutim, da bi se njega slijedilo
nije dovoljan zanos i ugodne emocije,
potrebno je realno životno opredjeljenje.
Potrebno je dubinski se promijeniti,
odreći se starog čovjeka.
Bivstvovanje je vječno a imanje je
privremeno i ‘pokvarljivo’. Pođimo za
Isusom, kroz Ljubav pa ćemo steći istinski
život i istinsko bivstvovanje koje je vječno
kao što je vječan Bog i Ljubav. Slijediti
Isusa znači nastojati promijeniti svijet,
a ne adaptirati se svijetu, što se danas
događa. Današnji svijet, prvenstveno
čovjek, potrebno je preporoditi. I radi
ovoga ‘svijet’ se vrlo često suprotstavlja
Isusu i njegovim sljedbenicima. Isusova
vizija je vizija budućnosti i zato se često
ne podudara sa sadašnjošću.
Isusov križ i patnja su nama neshvatljivi.
On Sin Božji! Sve se to dogodilo za
nas. Božja ljubav se očitovala na
najiskustveniji način. Kroz patnju se
dokazalo prijateljstvo i ljubav.
Marijan Jurčević, OP

IZ KATOLIČKOG
KALENDARA
PONEDJELJAK, 31. kolovoza
Josip iz Arimateje, Nikodem, Aristid
UTORAK, 1. rujna
Jošua, Siksto, Terencije, Verena, Viktor

SRIJEDA, 2. rujna
Prosper, Just, Ingrid

ČETVRTAK, 3. rujna
GRGUR VELIKI, Grga, Gregor, Gordana

PETAK, 4. rujna
Mojsije, Marin, Bonifacije I., Ida, Irmgard
SUBOTA, 5. rujna

Majka Terezija, Urban, Teodor, Božidar
NEDJELJA, 6. rujna
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