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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

Gospodine, 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.
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

Sveti Nikola Tavelić je rođen u plemićkoj
hrvatskoj obitelji u Šibeniku oko 1340.
god., ali se prema nekim drugim izvorima
kao mjesto rođenja spominje mjesto
Velim, između Šibenika i Benkovca.
Nakon što je stupio u franjevački red,
ubrzo je s drugom subraćom iz raznih
franjevačkih provincija poslan u Bosnu,
gdje je svoju propovjedničku veličinu
pokazao obraćajući mnoge koji su
u tim vremenima velike krize vjere
prelazili na krivovjerje. Bilo je to naime
vrijeme cvjetanja sekte bosanskih
krstjana, bogumilskog učenja koje se
proširilo velikim dijelom Europe i bitno
ugrožavalo pravovjerno učenje Katoličke
Crkve.

Sveti Nikola se, zajedno sa svojim
drugovima, najprije častio kao svetac
unutar franjevačkog reda i u Šibeniku, a
nekoliko stoljeća kasnije – točnije 1889.
god. – blaženima ih je proglasio papa Lav
XIII., dok ih je svetima proglasio papa
Pavao VI. 21. lipnja 1970. god. Time je
sveti Nikola Tavelić postao prvi svetac
Crkve u Hrvata, a naš se narod može
pohvaliti još dvojicom svetaca, a to su
sveti Leopold Mandić (proglašen svetim
1983. god.) i sveti Marko Križevčanin
(proglašen svetim 1995. god.).
U ikonograﬁji se sveti Nikola Tavelić
obično prikazuje u franjevačkom crnom
habitu (kao konventualac), i to s izrazitom
postrigom i sijedom dugom bradom,
s križem u rukama, dok mu se na čelu
i tijelu vide tragovi mučenja, a pored
njega se najčešće prikazuje lomača, kao
simbol koji podsjeća na koji je način
završio ovozemaljski život.
Sveti Nikola Tavelić zaštitnik je
hrvatskoga naroda, a danas nam može
biti veliki uzor u hrabrom naviještanju
vjere nekršćanima, kada itekako moramo
biti svjesni činjenice kako mnogi i mnogi
kršćani diljem svijeta bivaju mučeni
i ubijani od strane muslimanskih
fundamentalista, te kako će sličnih
mučeništava kakva su podnijeli sveti
Nikola Tavelić i njegova subraća biti sve
više. Važno je stoga nadahnjivati se na
vjeri svetoga Nikole i slijediti njegov put,
odnosno naviještati Istinu, bez obzira na
okolnosti i bez obzira na težinu mogućih
posljedica.

ODGOVORNOST ZA
SVOJU BUDUĆNOST
Iz današnjega Evanđelja može se jasno uočiti
povezanost ljudskog nastojanja i njegove
budućnosti, iako se vjeruje u Boga i njegovu
pomoć. Osnovna je postavka vjerovanja da smo
od Boga. Nitko nije slučajan na zemlji, svatko
je željen i voljen. Isto tako svatko je usmjeren
prema potpunom ostvarenju i potpunoj punini
koja je pred nama. Kako idemo u Budućnost
i kakvu budućnost zamišljamo? Netko je
napisao knjigu Budućnost je već počela.
Da, s našim postojanjem započela je i naša
budućnost, otvorenost prema sutra, iz
jednostavnog razloga što smo mi bića koja
nastaju u svojoj povijesti. Naš cilj je još
pred nama. Za čovjeka je vrlo važno da se
razumije kao biće budućnosti. Čovjek nije
dan nego zadan. To znači da mi sebe trebamo
u ovoj povijesti ostvariti, zadatak pretvoriti u
stvarnost. Nema dvojbe da smo svi mi ljudi
pozvani na “Gospodinov dolazak”, pozvani
smo na potpuno usrećenje.
Kao što je krv životni sok biološkog života, tako
je ljubav životni sok vječnog života čovjeka.
Također, naša dobra djela nisu neka ﬁzička
akumulacija većeg posjeda, nego mi s njima
više postajemo slični Bogu. Dobrota diše
dobrim djelima i ljubavlju. Čovjek ispunjen
ljubavlju i dobrim djelima neprestano je
otvoren angažmanu i djelovanju. Uvijek se još
više može ljubiti i još više učiniti dobrih dijela.
Čovjek prožet ljubavlju (uljem vječnog života)
nikada ne ostaje u nekoj ‘naravi’.
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