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5. uskrsna nedjelja 

 18. 5. 2014. Br. 27.  

Dj 6, 1-7 

Ps 33(32) 
1 Pt 2, 4-9 

Iv 14, 1-12  

Da bi se došlo do cilja važan je prvi korak ali i ispravan put (Put). 

Rod ste izabrani, 
kraljevsko 

svećenstvo,  
sveti puk. 

Nedjeljna misao 

Isusovi suvremenici, apostoli nisu razum-

jeli kamo Isus ide, zašto im (ne)rješava 
stambeno pitanje i da gledajući Njega vide 
i Oca. “Ja sa Put, Istina i Život“, objašnja-
va, jedini je način dolska k Ocu. Ali ići 
pravim putem i stići na željeno odredište 
nećemo bez dobrog vođe, bez pastira. Bez 
dobrog vođe neće funkcionirati ni mjesna 
samouprava, ni športska momčad, a ka-
moli Narod ili Crkva. Važno je zato na 
takva mjesta birati ljude "na dobrom gla-
su, pune Duha i mudrosti". Ne bi to smjeli 
biti ljudi koji preskaču ograde, koji koriste 
sporedne ulaze, ili provaljuju. Teško smo 
stekli, skupo platili i još uvijek plaćamo 
državu u kojoj živimo, pa molimo dobrog 
Boga da ponovno podigne nekog "na dob-
rom glasu i punog Duha i istine", koji će 
nas voditi prema kući Oca i stanovima 

koje je za nas pripravio. Današnja Služba 
riječi govori nam kako je to radila prva 
kršćanska zajednica. 
Kako zajednica postaje veća, mnogoljud-
nija pojavljuju se i prve krize i razmimoila-
ženja. Dosadašnja izvješća govore da je 
prva zajednica jedinstvena - "jedno srce i 
jedna duša". Međutim, sada dolazi do 
neugodnih rasprava između Židova 

(domaćih) i Grka (dotepenci). Dvanaesto-
rica pronalaze rješenje i predlažu mnoštvu 
učenika da između sebe izaberu sedam 
muževa "na dobrom glasu, pune Duha i 
mudrosti", koji će voditi zajednicu, koje će 
apostoli polaganjem ruku zarediti i dati im 
poslanje. 
Petar opisuje Crkvu kao "duhovni Dom". 
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Kamen temeljac Crkve je Krist - Kamen 

živi, a vjernici se kao "živo kamenje" ugra-
đuju u "Duhovni dom". Na taj način sna-
gom krštenja svi postajemo "svećenici" sa 
zadaćom propovijedanja svoje vjere služe-
ći primjerom, a time ne umanjujemo ulo-
gu staleškog svećenstva, nego ga naprotiv 
potvrđujemo. Petar to ističe citirajući Pis-
ma: "Evo postavljam na Sionu kamen 
odabrani, dragocjeni kamen ugaoni." Koji 
vjeruju na čast im, jer postaju dionici Kris-
tove časti, rod su izabrani, kraljevsko su 
svećenstvo, sveti puk. Onima koji ne vje-
ruju Isus je "kamen spoticanja", trajna 
smetnja, izvor nemira. 
Evanđelje je ulomak Isusovog oproštajnog 
govora učenicima na Posljednjoj večeri. 
Tješi učenike, jer se osjeća tjeskoba i 
strah zbog Njegovog odlaska. Govori im: 

"Ja sam Put, Istina i Život". "Ja sam" obja-
va je Isusove božanske naravi. Bog se 
Mojsiju objavio: "Ja sam koji jesam", a 

Tjedni kalendar 

Isus se u Ivanu objavljuje kao pravi Bog i 

Gospodin. "Put" je pravilo, način života, 
skup religioznih istina i vladanja, "Istina" 
je savršena objava Oca, koja vodi u 
"Život", koji je vječan. 
Stvarati zajednicu ljubavi, "Duhovni dom" 
ozbiljna je i zahtjevna zadaća koju zahva-
ljujemo našim očevima i djedovima. Oni 
su prije četrnaest stoljeća prihvatili Krista 
kao Put, Istinu i Život. Preduvjet našeg 
duhovnog doma je zdrava, odgovorna i 
zauzeta obitelj, za koju u novije vrijeme 
moramo naglasiti da se radi o zajednici 
žene i muškarca. Živjeti odgovorno maj-
činstvo i očinstvo, ostvarenje je našeg 
"svećeničkog" poslanja. Ugraditi takve 
obitelji, kao živo kamenje, u našu Crkvu i 
Narod, stvaranje je pravog i postojanog 
duhovnog doma, kojeg paklena vrata ne-

ljudskog, nedomoljubnog i bezbožnog 
neće nadvladati. 
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Svibanjske pobožnosti 

Molitva sv. krunice 
Pjevane litanije 

  svaki dan u 18 sati 

20. svibnja:  
Župnikova kateheza: Dvije zapovijedi ljubavi 

 

  


