
Krštenje Gospodinovo
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Ured za pastoral duhovnih zvanja
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Predstojnik: vlč. Siniša Dudašek

Crkva je od Boga pozvana i stoji u svijetu kao zajednica pozvanih, ona je oruđe Božjega 
glasa, a iz toga proizlazi da i sama treba pozivati i to preko: propovijedanja Evanđelja, 

slavljenjem euharistije i drugih sakramenata, molitvom i služenjem u ljubavi. Takva živa 
crkva rađa život, a osobito nova duhovna zvanja.

Uzimajući Kristove riječi iz Evanđelja…“molite gospodara žetve da pošalje radnika u 
žetvu svoju…“ Mt 9,37, one nam stoje kao zapovijed, kao osnova za pastoral zvanja. 

Molitva u ime Gospodina Isusa istodobno je i molitva Duhu Svetome i ona biva od Boga 
uslišana jer je ona izraz temeljne potrebe crkve a to su nova zvanja. Pastoral zvanja je 
jedno od temeljnih djelovanja Crkve koje prožima cijelo njeno pastoralno djelovanje.

Obratite se i vjerujte evanđelju.

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.

I odmah nesta gube s njega i očisti se.

Vlastan je Sin Čovječji otpuštati grijehe na zemlji.

Nisam došao zvati pravednike nego grješnike.

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz 49,3.5-6        Ps 40,2.4ab. 7-10        1Kor 1,1-3
Iv 1,29-34

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!
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9. I. 2017.
Mk 1,14-20

Hadrijan, Julijan, Živko, Miodrag

10. I. 2017.
Mk 1,21-28

Agaton, Dobroslav, Aldo

11. I. 2017.
Mk 1,29-39

Honorat, Teodozije, Neven, Časlav

12. I. 2017.
Mk 1,40-45

Ernest, Tatjana, Benedikt, Bernard

13. I. 2017.
Mk 2,1-12

Hilarije, Veronika, Radovan

14. I. 2017.
Mk 2,13-17

Feliks, Srećko, Rajko, Malahija

15. I. 2017.

Pavao pustinjak, Anastazija, 
Stošija, Mavro

-

-

-

-

-

Broj 7 (787)



  BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA

Blagdan krštenja Gospodinova slavi se prvu nedjelju nakon 
Bogojavljanja (Tri Kralja), a time i završava Božićno vrijeme. Na krštenju 
Gospodinovu Bog se očitovao kroz sve tri osobe Trojstva. Sin Božji, Isus, 
izlazi iz skrovitog života i krsti se na rijeci Jordanu. Tim činom se Bog u 
potpunosti identificira sa palim i smrtnim čovjekom i kroz 'kupelj 
krštenja', kako navodi sveti apostol Pavao, čovjeku daje spasonosnu 
priliku za novi i obnovljeni život, istrgnut iz vlasti tame i grijeha. 
Krštenjem u Jordanu Isus posvećuje sve krsne vode svijeta do kraja 
vjekova i tako uvodi čovjeka u 'tajnu spasenja'. Pri tome se čuje Očev glas 
potvrde sa nebesa: “Ti si Sin moj ljubljenji!“, tako da svi prisutni uzvjeruju 
da je upravo Isus dugo očekivani Mesija, i da to svjedočanstvo prenesu 
svim naraštajima nakon Isusa. Tako je to svjedočanstvo Očevo ostalo 
očuvano do današnjih dana, kako vjeruju kršćani širom svijeta. 
Svjedočanstvo da je Isus Sin Božji kršćani i Crkva ljubomorno čuvaju kao 
najveću svetinju znajući 'da nema drugog imena osim Isusovog po kojima 
bi se ljudi mogli spasiti', kako navodi evanđelist Luka u Djelima 
apostolskim, uzbudljivom životopisu prve Crkve iz prebogatog opusa 
Svetog Pisma. Duh Sveti silazi na Isusa u liku golubice i time označava da 
Bog posvećuje svoga Sina u ljudskom tijelu kao svećenika, proroka i kralja 
da bi ljudi u njemu mogli prepoznati Mesiju.

Svi smo mi jednoga dana bili kršteni. Primili smo ga kao nejaka i mala 
djeca zbog vjere i želje naših roditelja. Ni izdaleka nismo bili svjesni, a 
možda još i danas nismo potpuno svjesni što je značilo i što znači biti kršten 
u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Biti kršten znači biti pozvan na novi život, 
život novog čovjeka koji je potpuno opredijeljen i usmjeren na Krista. 
Trebalo bi poput Krista ljubiti svijet i ljude, biti trajni svjedok Božje 
prisutnosti u ovom nevjernom svijetu. Krštenje je dakle čin po kojem se 
postaje član svete Crkve i kojim se briše istočni grijeh i svaki drugi grijeh. 
To je sakrament i početak milosnoga Božjeg djelovanja, početak koji treba 
razvijati tijekom cijelog života. Krštenje nas oslobađa grijeha, ali i obvezuje 
da ga izbjegavamo te da se trudimo živjeti životom Isusa Krista. Krštenje je 
silno velik dar milosti, ali i velika obveza. Taj dar milosti: vjeru, ufanje i 
ljubav, što smo dobili na krštenju, moramo čuvati, njegovati, odgajati i 
razvijati. Morali bismo svaki dan biti sve bolji, savršeniji i savjesniji 
kršćani. Svoje kršćanstvo u Bogu primljeno na dan krštenja ne smijemo 
nikada i nigdje sakrivati. Mi svijetom moramo pronositi Isusa Krista, jer 
nas na to potiče naše krštenje.

  
BOG POMAZA ISUSA DUHOM SVETIM 
I SNAGOM

Prorok Izaija Izraelcima naviješta Slugu Božjeg koji će narodu i 
pojedincima donijeti blagoslov Božji, koji će im pokazati Božju naklonost i 
vjernost savezu. Kao Božjeg odabranika i miljenika Slugu će obuzeti Božji Duh 
kako bi strpljivo podnosio sva poniženja, kako bi ga osposobio za ustrajnost u 
proročkoj službi, a sve u skladu s Božjim planom spasenja. Sluga Božji naviješta 
Božju riječ, poziva narod na poslušnost i vjernost zapovijedima. U svojem 
djelovanju on neće nastupati nasilno, neće glasno vikati, neće navaljivati ni 
prisiljavati na promjene. Svima će pomagati, a posebno onima koje svi 
odbacuju i zanemaruju. Svaki pojedinac će mu biti jednako važan. U 
današnjem odlomku Bog predstavlja Slugu kao svoga odabranika i miljenika te 
najavljuje da ga podupire pri nastupu proročke službe. Izlijeva na njega svoga 
Duha i time ga osposobljava za zadaću koju mu namjenjuje u vjerničkoj i 
ljudskoj zajednici. Prema Starom zavjetu duh je Božji "obuzimao", "bio 
izlijevan" ili "pomazivao" suce, kraljeve, proroke i svećenike na početku 
njihove delikatne službe. Duh Jahvin davao im je snagu da svoju službu 
obavljaju ustrajno i u skladu s Jahvinim planom spasenja.

Kao bitne događaje Isusovog mesijanskog djelovanja Petar navodi 
krštenje, javno djelovanje, smrt i uskrsnuće. Činjenica je da je Isusovo javno 
djelovanje prožeto djelovanjem Duha Svetoga, što je nekoliko puta bilo i javno 
potvrđeno. Objava Duha Očeva kod krštenja na rijeci Jordan očevicima je Isusa 
potvrdila kao Slugu Jahvina koji će spasiti i otkupiti svoj narod.

Evanđelist Matej na očit nam način Isusa želi staviti pred nas kao uzor 
kojega trebamo slijediti. Ivana Krstitelja opisuje kao njegovog preteču koji je 
svoje sunarodnjake pozivao na pokoru i obraćenje te ih poticao na priznanje i 
molitvu za oproštenje grijeha Ivan je svojim djelovanjem Izraelce pripremao za 
nešto novo te je od njih tražio otvorenost srca i raspoloživost za prihvaćanje 
Božjeg zahvata u njihovim životima. Isus je svojim krštenjem nastavio 
ostvarivanje Očevog plana spasenja, izrazio je svoju solidarnost s ljudima. 
Poziva i nas da se tako prosvijetljeni i nadahnuti Duhom Svetim svojim 
angažiranim vjerničkim životom u međuljudskim odnosima i odnosu s Bogom 
uključimo u Očev plan spasenja.

Prilika nam je danas zapitati se obnavljamo li svakodnevno u sebi svijest 
da smo po kršenju i mi postali ljubljeni sinovi i kćeri Oca nebeskoga. Ta 
činjenica od nas traži ispunjavanje volje Očeve u svom životu – i to u 
postojanosti i vjernosti. Kao roditelji sjetimo se obećanja koja smo dali na 
krštenju svoje djece, da ćemo ih poučavati u vjeri i voditi k spasenju. Isto tako 
moramo se preispitati rastemo li u spoznajama vječnih istina vjere, živimo li u 
skladu s našim krsnim obećanjima.


