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U ono vrijeme:
Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, ne molim samo za ove nego i 
za one koji će na njihovu riječ vjerovati u 
mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, 
u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu 
da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I 
slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: 
da budu jedno kao što smo mi jedno – ja 
u njima i ti u meni, da tako budu savršeno 
jedno da svijet upozna da si me ti poslao i 

ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje 
sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju 
moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me 
ljubio prije postanka svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja 
te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti 
poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i 
još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene 
ljubio bude u njima – i ja u njima.«

Iv 17,20-26

NEKA BUDU SAVRŠENO JEDNO!



Kršćansko jedinstvo nije neki dogovoreni 
čin, nije neka diplomacija, pa čak ni 
jedinstvo potreba. Osnovica kršćanskog 
jedinstva nije ‘ideološki’ već mu je osnovica 
ljubav, ljubav na Kristov način. Često 
kršćani svoj kalup jedinstva (kulturološki, 
civilizacijski) nameću Isusu. Uvuklo se puno 
ljudskih interesa u vjerovanje, pa ti interesi 
razjedinjuju. S te strane je vrlo važno da 
se kršćanstvo kao kršćanstvo oslobodi 
elemenata koji razjedinjuju svijet, ljude… 
Za jedinstvo s drugim ljudima potrebno 
je ‘izvojevati’ jedinstvo u samome sebi, 
jedinstvo u Isusovu duhu, iza toga se može 
stvarati jedinstvo među kršćanima.
Svakako bi trebalo napraviti razlike koje su 
naprava kulture, civilizacije, nacije od razlika 
u vjeri. Vrlo često ove izvanjske razlike 
izjednače kao razlike u vjeri, u pripadanju 
Isusu Kristu. Dok god postoje institucije 
one će same, možda i nehotimično, stvarati 
i razlike boreći se za svoje pripadnike. A 
svatko tko čini dijeljenje u ime Isusa Krista, 
taj očito griješi baš protiv njega. Ne može 
se u ime ljubavi ne ljubiti, dijeliti, prezirati.
Vjera se ispovijeda na osnovnoj razini, zato 
ju ne treba miješati sa svim izvanjskim 
uvjetovanostima. Ne smije se ugušiti 

osobnost ni kulturom ni nacijom, 
niti ičim izvanjskim. Svoju osobu 
treba čuvati od otuđenja, bilo 
kojega. Osobe tvore zajedništvo, 
a ne obrnuto. Zajedništvo je cilj 
koji omogućuje razvoj osobe. Zato 
je jedinstvo u različitosti pravo 
jedinstvo. Različiti darovi a jedan 
Otac od kojeg svi proističemo.
Očito da bez istinske ljubavi 
nema ni jedinstva. Čim manjka 

jedinstva, sigurno majka i ljubavi. Molimo 
od Boga da probudi u nama ljubav… s tim 
će nam darovati sve što proizlazi iz ljubavi, 
a to je jedinstvo. Jedinstvo i zajedništvo 
– bratstvo i sestrinstvo su najbolje i 
najsnažnije svjedočanstvo kršćanskog 
vjerovanja. Da li je netko ‘otkrio’ Isusa to 
pokazuje po svojem zajedničkom osjećaju. 
Sveci su braća svih ljudi, svojina cijelog 
čovječanstva.
Zato nema nacionalnog sveca kao što nema 
nacionalne dobrote. Dobrota, pravda, 
ljubav, blagodat su cijelog čovječanstva. 
Jedinstvo se gradi, kao što gradimo sebe 
tako trebamo graditi i rasti u jedinstvu. 
Traži se više kulture i duha, traži se ljubavi. 
Svako jedinstvo također traži i žrtvu, 
traži prihvaćanje drugoga. Mnogi su za 
jedinstvo, ali da bude po njihovoj volji. To 
nije tip kršćanskog jedinstva. Kršćansko 
jedinstvo je u ljubavi različitih karaktera, 
kultura, nacija, jezika…
Otvorimo oči prema ‘nebu’ budućnosti. 
Budućnost je naša kršćanska dimenzija. U 
budućnosti je susret s Bogom. To je život u 
ljubavi.

Marijan Jurčević, OP

‘DA SVI BUDU JEDNO’



MOLITVA ZA JEDINSTVO, NE ZA JEDNAKOST

Proslavili smo imendan Isusovog uzdignuća 
u nebo, Uzašašće na nebo k Ocu vječnome. 
Očekujemo i pripremamo se za spomendan 
dolaska Duha Branitelja, danas su nam 
tako potrebni darovi Duha svetoga. U tom 
očekivanju Crkva nas vraća u dvoranu 
posljednje večere i slušamo dio Isusove 
molitve izrečene tada. On moli za sve, „za one 
koje si mi ti Oče dao“, misleći pritom na svoje 
učenike koji su s Njim i koji će propovijedati i 
širiti istinu, ali i „za one koji će na njihovu riječ 
vjerovati u mene“. U toj molitvi obuhvaćeni 
smo i mi, jer i mi smo povjerovali. Već tada 
prije svoje smrti Isusu je molio za nas, za 
mene. Za sve je molio „da svi budu jedno 
kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, ...da svijet 
uzvjeruje da si me ti poslao... da budu jedno 
kao što smo mi jedno“. Isus zna da je teško, 
odnosno praktično nemoguće, biti i ostati 

jedno u tolikoj raznolikosti koja je postojala 
već u njegovo vreme, Isus moli za jedinstvo 
raznolikosti, on moli za jedinstvo različitosti 
koju povezuje ljubav, sveza savršenstva. 
Pogledajmo se međusobno, svako od nas je 
po nečemu različit, poseban, jedinstven među 
milijardama ljudi. Ne postoji niti jedan čovjek, 
niti jedna žena, niti jedni dijete koje je isto. 
Svatko od nas je jedinstven. Isus nije molio da 
svi budu jednaki već je molio da u različitosti 
budu međusobno povezani u jedno , kao što se 
Otac i Sin različiti, a ipak jedinstveni, u ljubavi 
povezani. Ako bismo svi bili jednaki, isti, svijet 
bi bio dosadan, prazan, jednoličan, monoton. 
Zapitajmo se da li smo mi koji živimo na ovim 
prostorima gdje se susreću zapad i istok u 
privilegiranom položaju zbog te različitosti, zar 
to nije naše veliko bogatstvo ali i veća prilika, a 
rekli bismo i obaveza, ostvarivati to jedinstvo u 
ljubavi. Pozvani smo sačuvati jedinstvenost po 
uzoru jedinstva koje je između Sina i Oca. Otac 
se razlikuje od Sina i Sin od Oca, ali su povezani 
u jedno u ljubavi, koja se cijelu vječnost pretače 
među njima. Po tom uzoru treba protjecati 
naše nastojanje za jedinstvo u dva smjera. 
Jedan smjer je ka unutra, ka sredini Koji 
podrazumijeva jednakost, jedinstvo, sličnost, 
jednako mišljenje, složnost, zajedništvo i sve 
što je slično tome. Drugi je smjer ka vani, ka 
spoljašnosti koji podrazumijeva prihvaćanje 
onoga koji drugačije misli, drugačije drži ruke, 
drugačije se križa, drugačijeg pogleda na 
život, koji je različit i želi do Božje ljubavi doći 
drugim putem. Isus je molio, da svi budemo 
jedno, ali nije molio, da svi budemo jednaki. 
Životom ostvarujmo mi tu Njegovu molitvu. 

Josip
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Pedesetnica - DUHOVI

Isusova velikosvećenička molitva završava se 
otvorenim pogledom u budućnost. Isus ne 
moli samo za svoje učenike okupljene s njime 
na posljednjoj večeri, nego i za sve one koji će 
na njihovu riječ povjerovati u njega. 
Kao što su bili nesavršeni učenici koji su 
sjedili s Isusom za stolom posljednje večere, 
takvi smo i mi koji se danas okupljamo na 
euharistijsko slavlje. Naša je vjera slaba. Naša 
spoznaja Boga nepotpuna. U nama ne vlada 
savršena ljubav i jedinstvo.
Međutim, ta naša nesavšenost ne dokida ni 
vrijednost naše molitve ni našeg okupljanja u 
Isusovo ime.
Dolazeći u crkvu mi se predstavljamo pred 
Bogom i jedni pred drugima onakvima kakvi 
jesmo, ali i onakvima kakvi bi htjeli biti.
Grešni smo, ali se kajemo.
Naša je spoznaja o Bogu nejasna, ali ga tražimo.
Među nama ne vlada savršena ljubav, ali 
se ipak okupljamo da budemo zajedno, da 
slušamo istu riječ Božju i da jedemo s istoga 
stola.
Pa ako je sve to i nesavršeno, to ne znači da je 
i neiskreno. Naša je molitva istinita onoliko 
koliko je sjedinjena s Isusovom. I mi molimo 
da uzvjerujemo, da ga upoznamo, da budemo 
gdje je on, da budemo jedno, da ljubav njegova 
bude u nama…
Stoga, ako se u zajednicu njegovih učenika 
uključujemo s vjerom i nakanom da doista 
budemo to što molimo, onda to barem 
djelomično već i jesmo.

fra Domagoj Runje


