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12. nedjelja kroz godinu
Job 38,1.8-11;
Ps 107,23-26.28-31;
2Kor 5,14-17;
Mk 4,35-41

Nedjeljna misao
Neugodno iskustvo olujnog mora mnogi
su osobno iskusili ili nam je to vrlo zorno i
uvjerljivo prikazano na filmu ili dalekovidnici. Olujno nevrijeme naše duše poznato
je samo nama. Naše pomorsko i ribarsko
znanje premalo je da bi moglo smiriti olujno more, a sve škole, fakulteti i doktorati
ne mogu utišati oluju naše duše. Ljudska
nesavršenost u takvim situacijama stvara
strah, koji je posljedica pomanjkanja vjere. Ali tamo gdje stanuje Bog nema mjesta strahu, depresiji i krizi.
More se opisuje kao strašna slika kaosa,
smrti, uzburkane tamne sile protiv koje
nema pomoći. Bog se objavljuje Jobu kao
Gospodar mora. Time naglašava svoju
neograničenu moć. Strašnu silu uspoređuje s nejakim novorođenim djetetom, koje
oblakom odijeva, a maglom povija.
"Stavio sam pijesak moru za granicu, za
vječnu među koju nikad neće prijeći - tu
neka se lomi ponos tvog valovlja."
Pavao govori o Kristovoj ljubavi, koja mora biti temeljno načelo našega života. Ta
ljubav ima i povijesnu vrijednost - "jedan
za sve umrije". Odnos prema Kristu uskrsnućem dobiva novu dimenziju, nije više
"po tijelu", po ljudskoj spoznaji i nesavršenom iskustvu, nego "po Duhu", jer smo

Tko li je
ovaj da mu
se i vjetar i
more
pokoravaju?

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova!

postali novo stvorenje u istini, u slobodi i
u ljubavi - "Staro uminu, sve novo, gle,
nasta!"
Isus nas nije došao čuvati od progonstva i
nevolja, baš naprotiv. Biti u lađi sa Gospodinom, biti aktivni i zauzeti član Njegove
Crkve, znači izložiti se pogibelji i prijetnjama, biti u oluji. To znači buru i nevrijeme
u životu, ali i sigurnost spasenja, vjeru
koja tjera strah. Ukor učenicima:"Što ste
bojažljivi? Kako nemate vjere?", odjekuje i
danas. Zlo oko nas stvarno je i vrlo bolno
iskustvo. Koliko se puta pitamo: Gdje je
Bog? Zašto Bog ovo dopušta? Zašto mirno
spava dok mi stradavamo u oluji? Ali Bog
ne spava, s nama je, spreman pomoći,
prihvatiti prema Njemu ispruženu ruku, ali
i prigovoriti bojažljivost i pomanjkanje
vjere.
TB

Tjedni kalendar

Sv. Ivan Krstitelj
Vrlo rijetko u liturgijskim tekstovima slavimo rođendane. Uz današnji samo je to
Božić, rođenje našeg Gospodina i Mala
Gospa, rođenje Blažene Djevice Marije.
Prošle smo nedjelje zaključili da Gospodin
ima snagu i moć učiniti što i kako hoće.
Čudesno rođen od starice nerotkinje, Ivan
je preteča još većeg čuda, rađanja Djevice. Tako su dvije žene svojim neograničenim povjerenjem i prihvaćanjem Božjeg
nauma, promijenile svijet. Začeća su bila
čudesna, dogodilo se nešto neobično, a
rođeni će biti posebni. Na djelu je Božji
zahvat u našu povijest i naše živote. Božja
milost kreće prema ljudima, a od ljudi se
traži prihvat i povjerenje u milost koja im
se pruža. Ako nema milosti, čovjek će se
ugušiti u sebičnosti, egoizmu i samodostatnosti. Ako nema prihvaćanja milosti, dar
od Boga propada, ne donosi plod.
Po krštenju svi smo dobili i ulogu proroka.
Božja milost darovana je svakome, a od
nas se traži da je nesebično i zauzeto pretočimo u svakodnevni život. Naši su pradjedovi, djedovi i očevi životom plaćali zauzetost za kršćanske i nacionalne vrijednosti. Nadamo se da su takva vremena iza
nas, da nećemo morati životom potvrditi
našu vjeru i nacionalnu pripadnost. Naši
praoci zadužili su nas i zato moramo nastaviti prenositi vjeru i ljubav prema Crkvi i
Domovini!
TB

Sv. Ivan Krstitelj
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