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ŠTO SI PRIPRAVIO, ČIJE ĆE BITI?
U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče
Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da
podijeli sa mnom baštinu.« Nato mu on
reče: »Čovječe, tko me postavio sucem
ili djeliocem nad vama?« I dometnu im:
»Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko
god netko obilovao, život mu nije u onom
što posjeduje.«
Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu
čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi
razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje

skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što ću
učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti
veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra
svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo
imaš u zalihi mnogo dobara za godine
mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog
mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će
se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio,
čije će biti?’ Tako biva s onim koji sebi
zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«
Lk 12, 13-21

ČOVJEK NIJE U ONOM ŠTO POSJEDUJE

Gospodine, ima ih puno koji su upropastili
svoje zdravlje radeći prekovremeno da
bi zaradili malo više novca i nabaviIi
si neke potrebne stvari ili namjestili
vikendicu. Ima ih koji se natežu na sve
moguće načine sa svojim najbližima da
bi se domogli baštine. Mnogi su izgubili
miran san prateći neprestano rast i pad
cijena vrijednosnih papira. Svi oni žrtvuju
sve, odmor, osobni mir, obiteljski život,
jednostavne radosti sadašnjeg časa jer
žele pripraviti i osigurati svoje sutra.
Isuse, čovjek neprestano želi povećati
svoj imetak, graditi sreću, povećati moć,
postati bogat, sve bogatiji, sanjajući
da će u tome uživati u vrijeme svojeg
umirovljenja.
Kao da je čovjek sposoban sve predvidjeti,
osim naglu bolest, infarkt, nesreću, kad

će mu “još ove
noći” sve biti
oduzeto.
Gospodine,
o s l o b o d i
nas
naših
besmislenih
planova kojima
svoju
nadu
za
srećom
temeljimo
isključivo
na
zemaljskim
bogatstvima.
Nauči nas živjeti
u svijetu, a da
ne
budemo
potpuno
od
ovoga svijeta.
Nauči nas da ćemo svoja dobra učiniti
plodnima time što ih stavljamo u službu
života, i to onog života koji je i više od jela
i odijela.
Gospodine, oslobodi nas pogubnog
zaborava kojim se čovjek ukruti u
sadašnjosti, po kojem sebično zgrće za
sebe prolazna dobra i time zaboravlja
vlastitu veličinu djeteta koje se obogaćuje
istom kad prima neprolazna bogatstva
tvoga života.
Gospodine, daj nam budnost srca,
duhovnu spoznaju, da bismo razlučivali
prava dobra i zahtjevnost sadašnjeg
trenutka.
fra Zvjezdan

IMATI BOGATSTVO ILI BITI BOGAT
Tema koju nam nudi današnji ulomak Lukinog
evanđelja je problem podjele zemaljskih dobara
među ljudima. „Učitelju, reci mome bratu da
podijeli sa mnom baštinu.” Kako to učiniti,
vječna je tema koja ne mimoilazi nijednoga
čovjeka – pitanje bogatstva, pitanje imati,
pitanje posjedovati. Kada čovjek pokušava doći
do dijela zemaljskih dobara, traži način kako
uvjeriti svoga brata da s njim podijeli bogatstvo
i da pritom on dobije što više. To nam se dešava
svakodnevno. Svjedoci smo da se svi na svojim
radnim
mjestima
borimo za što veću
plaću, želimo imati
bolju i veću kuću od
svojega brata, veće
imanje od svoje sestre,
u neprekidnoj smo
borbi kako podijeliti,
a pridobiti i imati što
više. Ovo vrlo često
izaziva rasprave među
zaposlenicima, svađe u obitelji između roditelja
i djece, nesporazume između braće i sestara,
koji nakon toga žive u zavadi zbog nekoliko
kvadrata zemlje ili stana, zbog nekoliko tisuća
eura, ili se možda više ne druže i ne razgovaraju.
Tu su nam na pomoći dva reda odgovornosti odgovornost po ljudskom (prirodnom) pravu
i pravdi i odgovornost po duhovnom redu
(red ljubavi). Sretan je onaj čovjek koji u sebi
uspijeva ostvarivati i živjeti jedno i drugo. Bitna
je i suštinska razlika imati bogatstvo i biti bogat.
Imati bogatstvo znači posjedovati, ono je tamo
negdje, postoji, to je bogatstvo koje je tamo na
nekakvom popisu, nekakav broj i vrlo često nema
života u njemu. Imati bogatstvo znači: „ Evo što ću
učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa
ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja“. Bog nije

protiv toga da čovjek ima ovozemna bogatstva,
ali je protiv toga da onaj koji ima govori „dušo,
evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine
mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!“ jer za koga će
to biti kad se noćas zaište duša tvoja. Mudrost
i bogatstvo života je odgovornost po ljudskom
pravu i pravdi i odgovornost po duhovnom redu
- redu ljubavi. Ne treba imati bogatstvo radi
bogatstva, jer kome će ono ostati kada se zaište
duša naša, nego treba biti bogat. Biti bogat pak
znači mudro upravljati onim što se ima, biti
bogat znači s onim što
se ima činiti dobro, biti
bogat znači pomagati
potrebitima, biti bogat
znači mudro upravljati
na dobro svojega brata
i za dobro srca ljudi sa
kojima živimo. Biti bogat
znači u ljubavi dijeliti
s drugima po pravu i
pravdi, u ljubavi davati
potrebitima, pomagati drugima da imaju
potrebito. Tako nećemo biti bezumnici već ćemo
imati bogatstvo, bogatstvo koje nije samo sebi
cilj već će nam duša biti bogato pripravljeno za
vječni život, bogatstvom koje nam nitko neće
moći oduzeti. Nemojmo biti beskorisni robovi
ovozemnog bogatstva jer ono neće biti naše –
ostat ćemo bez njega, oduzima nam se, nego
budimo vrijedne sluge koje će u ljubavi u svojim
srcima stvarati i sakupljati bogatstvo koje nam
se ne može i neće oduzeti. Ne biti gramziv za
ovozemno bogatstvo koje nas zarobljuje, već

budimo gramzivi za bogatstvo u svom srci i
svojoj duši što nas spašava.

Josip

BOGATSTVO – IMATI ILI BITI TJEDNI KALENDAR
“Gospodine reci mome bratu da sa mnom
podijeli nasljedstvo.” Miješanje svjetovne
i duhovne vlasti. Na ovom evanđeoskom
primjeru – Gospodine reci mome bratu da sa
mnom podijeli nasljedstvo – Isus luči ono što
spada na svjetovnu vlast od onoga što spada
na duhovnu. Ovo razgraničenje vrlo je važno i
ima vrlo praktično značenje.
Očito je da ne treba brkati dva reda, red
odgovornosti ljudskog prava (prirodno) i
duhovnog reda (red ljubavi). U ime duhovnog
reda ne smije se ni poništavati ni zanemarivati
pravi i prava država. Pravo, pravda ne smiju se
ni ideologizirati ni u ime ideologije poništiti ili
zaobilaziti. Ne može se kršiti zakone te u ime
vjere zahtijevati opraštanje i zaboravljanje
zakona.
Ne samo da se ljudi gube kao ljudi u svojoj
ljudskosti radi imanja, nego znaju radi toga
pokidati sva prijateljstva, izdali bližnjega
i svoju domovinu. (Sjetimo se čak ratnih
proﬁtera koji su zarađivali na krvi drugih).
Kršćanstvo ima jasan stav kojeg nije izmislilo
nego prihvatilo od svojeg Učitelja. I ono će
tom principu uvijek ostati vjerno: duševno
dobro je važnije od svih materijalnih dobara.
Nažalost i sama Crkva katkad poklekne pred
materijalnim ponudama pa se skoro ‘proda’.
Čovjek i njegov duh (vječnost) vredniji su od
cijelog materijalnog svijeta. Zato se i ne smije
uspoređivati ništa s čovjekovom osobnom
vrijednošću. Čovjek je vrjedniji od svih imanja.
Marijan Jurčević, OP
www.franjevci-zemun.com
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