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10. nedjelja kroz godinu - C
1Kr 17,17-24;
Ps 30,2.4-6.11-12a.13b;
Gal 1,11-19;
Lk 7,11-17

Nedjeljna misao
Božja prisutnost u povijesti očituje se trajnom namjerom pomoći ljudima. Slabima,
siromašnima takva je pomoć bila i jest
potrebnija. Za svog boravka među nama
Krist pomaže osobno, a nakon uzašašća to
čini Crkva i mnoštvo dobrih, plemenitih i
Duhom Božjim vođenih ljudi.
Današnja je Služba riječi nazvana
"pashalnom stranicom" koja postaje poziv
da nadvladamo strah od smrti. Od njega
nas oslobađa vjera da je Krist, Sin Božji
uskrsnuće i život, da nas je utjelovljenjem
u našu narav izbavio iz ponora smrti. Neka
taj uskrsni navještaj ove nedjelje odzvanja
ne samo u našim crkvama, nego i u našim
srcima.
Knjiga o kraljevima opisuje Ilijino čudo
uskrsnuća djeteta udovice u Sarfati. Pred
Božjim poslanikom postaje svjesna svoje
grešnosti: "Zar si došao k meni podsjetiti
me na moj grijeh i umoriti mi sina?" Ilija,
sažalivši se nad udovicom, moli Gospodina
da sinu udovice koja ga je ugostila, "vrati
dušu njegovu". Gospodin usliša molbu
Ilijinu i dijete oživje. Nakon uskrsnuća
sina, žena poganka ispovijeda svoju vjeru
u Boga, prihvaća Iliju kao "Božjeg čovjeka" i glasnika Jahvinog.
Pavao ističe milost svoga poziva. Riječ

Evanđelje koje
navješćujemo
nije od ljudi
nego objavom
Isusa Krista.

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio!

koju naviješta nije "od ljudi", niti ju je
primio od kakva čovjeka, već je to "objava
Isusa Krista". Dolazi u Jeruzalem iskazati
poštovanje i čast "stupovima" Crkve, posebno Kefi - Petru. Obraćenje je za Pavla
isključivo djelo milosti, neočekivano, kada
se svidjelo Bogu "otkriti" mu Sina svojega,
da ga naviješta među poganima. O Isusu
je znao mnogo, još iz vremena progona
Crkve, ali sada je Isus predmet njegove
vjere, vjere u Crkvu koja je njegovo Tijelo.
To je istinsko uskrsnuće iz smrti nevjere i
neznanja na život, iz tame smrtne na svjetlo.
Evanđelje opisuje susret dviju povorki,
jedna pogrebna - predvodi je smrt i druga
koju predvodi onaj koji je početak života.
Ostati bez muža i sina u onim društvenim

Tjedni kalendar

okolnostima znači ostati bez zaštite i sigurnosti i biti osuđen na siromaštvo. Isus
se sažali nad udovicom, ne čeka da ga
zamole za pomoć, ne traži vjeru, već ganut zaustavlja povorku i reče: "Mladiću,
kažem ti, ustani"! Samo gospodar života
može to reći. Ilija je uskrsnuo dječaka
pošto je uputio molitvu Bogu, koju je On
uslišao. Isus to čini sam. Pokazuje nam
svoju božansku snagu, svoju božansku
bit.
Vjera da je naš Bog, Bog živih, vjera u
uskrsnuće mrtvih, u život vječni je snaga
koja unosi sigurnost u naš život, čini nas u
Kristu pobjednicima i ondje gdje se čini da
smrt ima posljednju riječ. Jako je i djelovanje u suprotnom smjeru. Sebični i samodopadni svijet pun lažnih vrijednosti i
užitaka velika je napast. Srećom vjeru
smo dobili, ali treba i spoznaja da s vjerom u Krista pobjeđujemo.
TB

Veličam te, Gospodine,
jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju
nada mnom dušmani.
Gospodine,
izveo si mi dušu iz podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.
Ps 30
Vjeronaučno-molitveni
susret za odrasle:
 utorkom u 19:00
Pjevački zbor:
 srijedom u 19:00
Hodočašće
Gospi trsatskoj
subota, 25. 6. 2016.
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