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27. nedjelja kroz godinu

Ljubav prema bližnjemu nije apstraktna kategorija. 
Ako ljubav nije konkretna, onda ona ni ne postoji. 

Ljubav od nas zahtijeva predanje i osobnu 
zauzetost za čovjeka u potrebi.

Da bismo znali konkretno ljubiti i djelovati iz ljubavi, 
potrebno je svoje zauzimanje za drugog čovjeka 
preteći, osnažiti, popratiti i zaključiti molitvom. 

Molitvom koja nas osmišljava i oslobađa od oholosti.

Promišljanje otajstava kojih se spominjemo u 
krunici pomaže nam da dublje uronimo u Božju 

ljubav prema čovjeku, Kristovo spasiteljsko djelo i 
sudjelovanje Blažene Djevice Marije u njemu.

Bog zna bolje od nas što nam je potrebno za život. 
Zato je besmisleno da mi tražimo i postavljamo 
zahtjeve. Kršćanskije je da molimo milost Duha 

Svetoga da nas vodi kroz život.

Potrebno je najprije čuti Božju riječ. Ne možemo 
vjerovati ako ne znamo ili nismo poučeni. Potom je 

bitno da ono što smo čuli i prihvatili životom 
svjedočimo i čuvamo.

Kršćanska molitva ima dva nužna dijela i jedan eventualni. 
Dva nužna dijela su oslovljavanje osobe kojoj se molimo i 
zahvala, odnosno prisjećanje na dobro koje nam od Boga 

dolazi. Eventualni dio je prošnja ili traženje nečega.

Papa bl. Ivan Pavao II. je 2002. godine 
potpisao apostolsko pismo Krunica Djevice 
Marije. Pismom je dosadašnjim trima 
otajstvima krunice: radosnim, žalosnim i 
slavnim, nadodao  otajstva svjetla. Preporučio 
je da bi se otajstva svjetla molila četvrtkom.

1. U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo 
kako je na Gospodina našega Isusa Krista na 
krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga 
proglasio  svojim ljubljenim Sinom.
2. U drugom otajstvu svjetla razmatrat ćemo 
kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani 
Galilejskoj Marijinim posredovanjem 
pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru 
učenika.
3. U trećem otajstvu svjetla razmatrat ćemo 
kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio 
kraljevstvo  Božje i pozvao na obraćenje za 
oproštenje grijeha.
4. U četvrtom otajstvu svjetla razmatrat ćemo 
kako se Gospodin naš Isus Krist pred 
učenicima na gori preobrazio, a Otac ih 
pozvao da ga slušaju.
5. U petom otajstvu svjetla razmatrat ćemo 
kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio 
euharistiju u kojoj nas hrani svojim tijelom i 
krvlju pod prilikama kruha i vina.
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Gospa od krunice

8. X. 2011.

Lk 11,27-28

Demetrije, Šimun
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PRIPREMLJENI DORUČAK
Proveo sam malo istraživanje među pomoći da shvate da je najpreča i 

svojim gimnazijalcima i svi su odreda, na jvažni ja  mol i tva  k lan jan ja  i  
prisjećajući se svoga djetinjstva, rekli da zahvaljivanja Bogu. Molitva u kojoj 
su to doživjeli. Naime, doživjeli su da im čovjek s djetinjim predanjem staje pred 
roditelji pripreme doručak. svoga Oca i s povjerenjem prima darove 

Vjerujem da je i svatko tko ovo bude koji su mu pripravljeni.
čitao, ako je imao sreću živjeti sa svojim Uvredljivo je Boga svoditi isključivo 
roditeljima, doživio tako nešto. I da je na pomoćnika u nevolji i nekoga tko će 
doručak koji roditelji pripreme svojoj rješavati naše poteškoće i probleme 
maloj djeci nešto najnormalnije i dajući nam što god da zatražimo. A još 
najuobičajenije. I zato je lijepo. I zato je gore je smatrati da Boga treba podsjećati 
vrijedno spomena. da nas voli i čini nam dobro.

Načelo je veoma jednostavno. Ta, zapisuje evanđelist Matej Isusove 
Roditelji, zato jer vole svoju djecu, ustaju riječi, zna vaš Otac što vam treba i prije 
se ranije od njih. I dok djeca još spavaju negoli ga zaištete. Otac naš, koji nas ljubi, 
prihvaćaju se pripremanja doručka. A pripremio nam je doručak. Još dok smo 
doručak pripremaju zato jer znaju da će spavali, nesvjesni da je svanulo i da smo 
se njihovo dijete probuditi gladno i da gladni, Otac naš je za svakoga od nas 
mu je hrana potrebna kako bi moglo pripremio doručak. Pripremio nam je 
proživjeti dan koji je pred njim. mjesto. Pripremio nam je ono što nam je 

Nakon pripreme doručka slijedi potrebno za život.
druga faza. Roditelji bude svoje dijete. A onda nas po svojoj Riječi, milošću 
Nježno i s ljubavlju, ali odlučno i Duha Svetoga budi u novi život. Potiče 
neporecivo ga iz sna prizivaju u nas da se oda sna prenemo. I da sa 
stvarnost. I kada dijete sebi dođe dovode zahvalnošću prihvatimo njegovu 
ga za stol i daruju mu hranu. Daruju mu Ljubav.
ono što mu je potrebno. Bilo bi smiješno Isus nas uči da ne govorimo 
da probuđeno dijete stade moliti i kumiti besmislice za vrijeme molitve. Da se ne 
svoje roditelje da mu daju nešto za ponašamo kao oni koji nemaju vjere, 
doručak. Ta dijete koje poznaje svoje nade, ljubavi ni Duha. Isus nas uči da ne 
roditelje i koje je svjesno da ga roditelji nalikujemo na takve.
vole, zna da je nešto takvo suvišno. Ne I ako si ipak želimo riječima izreći 
treba moliti svoje roditelje tražeći svoje prošnje, da to činimo samo zato da 
doručak. Ali je najnormalnije da u srcu pročistimo svoje srce, misli i riječi. Da 
osjeti zahvalni spokoj i pojede doručak u postanemo svjesni onoga što tražimo i 
slast te, okrijepljen tom hranom, da se odgajamo za pravi odnos s Bogom, 
kvalitetno proživi vrijeme koje je pred sa sobom, s drugim čovjekom i sa 
njim. prirodom.

Kad sa svojim gimnazijalcima Dobar vam tek. Okrijepite se 
razgovaram o molitvi, pokušavam im pripremljenim doručkom.

  Razmišljanje o molitvi

Prošle nedjelje smo se u zbornoj molitvi prisjetili da Bog svoju svemoć očituje 
najviše opraštanjem i milosrđem, a ove nedjelje u zbornoj molitvi priznajemo - 
Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo. To je svijest kojom trebamo 
pristupiti iščitavanju današnjeg evanđeoskog odlomka.

Domaćin posadi vinograd
U ovo vrijeme godine je veoma rječita slika vinograda i berbe grožđa. No, ne 

smijemo se, promišljajući današnji evanđeoski odlomak, zanijeti mislima o berbi i 
vinu, nego nam valja posvijestiti činjenicu Božje ljubavi koja sve stvoreno dariva 
čovjeku. Naše je samo da uživamo sa zahvalnošću u plodovima i da iskoristimo 
ono što nam je darovano.

Tragično je što mnogi ljudi, poput vinogradara iz današnje prispodobe, Boga ne 
doživljavaju kao Ljubav koja ljubi, nego kao nekoga koga treba maknuti iz svojih 
života. Zavedeni ljudi umišljaju da će im biti bolje ako maknu Boga iz svojih života. 
No, povijest nam nedvojbeno dokazuje da je put bez Boga zapravo put u propast.

Narod koji donosi plodove
Prihvaćanje Boga je potrebno ostvariti na dvije razine. Jedna je opća u kojoj se 

Boga ne niječe niti miče iz javnosti. Na žalost živimo upravo u vremenima u kojima 
ljudi niječu Boga i žele ga maknuti iz javnosti i društva.

Druga razina je osobni život svakoga od nas. Ma koliko Bog bio prisutan ili 
zanijekan u društvu, važniji je naš osobni odnos s Bogom. Važnije je koliko mi u 
svom životu Boga prihvaćamo ili niječemo. Pritom se ne misli na deklarativnu 
razinu, nego na onu praktičnu i svakodnevnu. Koliko smo Božji u svakodnevnom 
životu. Jer se može dogoditi da Boga ustima priznajemo, a da nam je srce daleko od 
njega. Da živimo kao da Boga nema.

To činite i Bog će biti s vama
Da ne bismo bili odbačeni kamen i baštinici od kojih je oduzeto da bi se dalo 

onima koji donose ploda, potrebno je u svakodnevnom životu živjeti po Božjoj 
volji.

Upravo o tome govori sv. Pavao u današnjem drugom čitanju. I nabraja načine 
kako živjeti da bismo bili Božji i da bi Bog bio s nama.

Pritom napominje još jednu važnu stvar koje bi trebali biti svjesni svi kršćani. 
Bitan je osobni primjer. Bitno je osobno svjedočanstvo. Ljudi današnjega vremena 
ne trebaju učitelje niti atraktivne sudionike diskusija. Ljudi današnjega vremena 
ne trebaju pompu ni spektakle. Ljudi današnjega vremena trebaju svjedoke ljubavi 
i brige za drugoga čovjeka.

Upravo to je zadaća kršćana. Pozvani smo ljubiti i činiti dobro. Pozvani smo 
prvi započeti ne tražeći ništa zauzvrat.

  

TO ČINITE I BOG ĆE BITI S VAMA
Razmišljanje uz biblijska čitanja


