
vanje svoga života za sve nas. Nije to poraz, nego 
naprotiv velika pobjeda nad smrću, koja postaje te-
melj naše vjere. Govori učenicima, a danas i nama, 
da sve to čeka i njih i nas. To je bit kršćanskog života
-prihvatiti križ, strpljivo ga nositi, ne prigovarati, odre-
ći se sebeljublja, pomoći drugome nositi njegov križ i 
ako treba i "život izgubiti", da bi ga se spasilo. Spasiti 
život znači nadići sebičnost i samodostatnost. Nameće 
se jednostavno rješenje, treba pobijediti samog sebe. 
Da li smo uopće toga svjesni? Shvaćamo li upozorenje 
da ćemo propasti, ako naudimo svome životu?  Zane-
marujemo činjenicu da nam je život darovan, da nis-
mo gospodari života, nego smo u službi života. Zato 
nemojmo "život izgubiti", nego ga čestito, dostojan-
stveno i potpuno živimo na čast i ponos, poglavito 
nas samih, a onda i naše Crkve i domovine Hrvatske. 
Nije to lagan zadatak, ali molitva, rast u Duhu, brižan 
odnos prema svima oko nas, vodi nas do budućeg 
svijeta, do pobjede ljubavi, Svjetla i Života. 

TB 

Cijelo kršćanstvo saz-
dano je na žrtvi. 

Tko ne zna što je žrtva, 
ne može razumjeti krš-
ćanstva. Raspeti je 
Krist bojna zastava, 
koja je izvješena u 
svim kršćanskim kuća-
ma. Duboko je značenje vanjske žrtve. 
Čovjek se sastoji od duše i tijela, zato 
treba da duša čovječja i tijelo žrtvom is-
kažu Bogu čast, koji je sve stvorio. 

Sav ostali vidljivi svijet: kamenje, bilje, 
životinje, ne mogu svjesno Bogu dati 
čast, jer nemaju razuma. Čovjek, koji je 
gospodar sve prirode, ima pravo da mu 
sva priroda služi, ali imade stoga i duž-
nost da kao Gospodaru svega u ime cijele 
prirode daje Bogu čast i slavu. 

bl. Ivan Merz 

Tjedni kalendar Molitveni kutak 

Moramo jedni druge 
podsjećati da je kalež 

patnje ujedno i kalež ra-
dosti i da je temelj naše 
žalosti plodno tlo na ko-
jemu može niknuti ra-

dost.  
Da, mi moramo jedni 

drugima biti anđeli koji 
donose snagu i utjehu. 

Samo ako budemo dubo-
ko uvjereni da kalež živo-
ta nije samo kalež patnje 
nego i radosti, moći će-

mo ga piti 
Henri Nouwen 
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Problemi, poteškoće, neuspjesi naša su 
životna stvarnost. Često se pitamo ima li 
to sve smisla? Današnja čitanja pomažu 
nam shvatiti tajanstvenu Božju stvarnost, 
koja govori da se isplati sve dati, pa čak i 
život, jer ćemo tako sve dobiti i prevladati 
sebičnost i sebeljublje. 
Progonjeni prorok teškim i oporim riječima 
opisuje teškoće svog poziva. Jedna od 
najpotresnijih ispovijedi je ova iz današ-
njeg čitanja. Jeremijina ispovijed nadilazi 
osobni problem i postaje molitva praved-
nika. Ali istovremeno nudi i rješenje teške 
situacije. Kada čovjek osjeti krizu, samo 
ga snaga Riječi može spasiti, učvrstiti i još 
svjesnije prihvaća Božji poziv. 
Apostol Pavao dijeli povijest u dva razdob-
lja-ovaj svijet i budući. Krist je svojim do-
laskom pokazao put u budući svijet, ali 
put do njega treba ostvarivati na načine 
koje dozvoljava ovaj svijet. Sebedarje 
bližnjem i Bogu ostvaruju se već sada, a 
to znači "ne suobličiti se ovom svijetu", 
nego tražiti nešto više, jer hram smo Du-
ha Svetoga, kraljevsko svećenstvo, rod 
izabrani. 
Isus u današnjem Evanđelju govori o 
svom udjelu za spas svijeta-naviješta dari-

Kad kuješ svoju sreću, ne udaraj druge po prstima. 

Jr 20,7-9; 
Ps 63,2. 3-4. 5-6. 8-9; 
Rim 12,1-2; 
Mt 16,21-27 
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Nedjeljna misao 

22. nedjelja kroz godinu 

Što će koristiti 
čovjeku ako sav 
svijet stekne, a 
životu svojemu 

naudi? 


