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Nedjeljna misao 

Crkva počinje Novu godinu blagdanom 
Bogorodice i Danom mira. Slaveći blagdan 
Svete Bogorodice odmah nakon Božića 
želi se naglasiti važnost i značaj Marijine 
uloge. Nova godina je i Dan mira, vrijeme 
dobrih, iskrenih i dobronamjernih želja 
svakom od nas i cijelom čovječanstvu. 
Svećenički blagoslov izabranog naroda 
predstavlja sigurnost Božje prisutnosti, 
koja donosi mir. Gdje nema Boga nema ni 
mira, vlada nemir i zlo. Neka te Gospodin 
"licem svojim obasja", "pogled svoj svrati" 
nad svakim Izraelcem, nad svakim od nas. 
Ovaj blagoslov dan Mojsiju moli se i da-
nas, a povezuje se uz Novu godinu i blag-
dan Svete Bogorodice, koja je podarila 
svijetu Isusa, prisutnost Božju među ljudi-
ma, mir koji posebno simbolizira Knez 
mira. U starim kršćanskim narodima, kao 
što je naš, na temelju Božjeg blagoslova 
uvriježen je i blagoslov među ljudima. 
Posebno je dirljiv je i vrlo lijep blagoslov 
roditelja kada se djeca žene i udavaju.   
Pavao važnost dolaska Spasitelja na svijet 
naziva "puninom vremena". Kristovo rođe-
nje je bit svakog vremena i daje puninu 
stvarima i događajima. Rođen je od žene, 
postao je jedan od nas, smrtan i prolazan. 

Tako više nisi 
rob nego sin, 

ako sin, onda i 
baštinik po 

Bogu. 

Br 6,22-27;  
Ps 67,2-3. 5. 6.8;  
Gal 4,4-7;  
Lk 2,16-21 

Kad se čovjek rodi, on postaje živ za novi i mrtav za stari svijet. 

Blažena Djevica Marija Bogorodica  



Tjedni kalendar 

Ali je  nama omogućio da postanemo 
djeca Božja, da Boga možemo i smije-
mo nazivati Ocem. Tako žena postaje 
suspasiteljica čovječanstva u svojoj 
poniznosti, požrtvovnosti i skromnosti. 
Ali bez takvih odlika u službi je unište-
nja temeljnih vrijednosti i obitelji i 
naroda.  
 U takvom ozračju blagdan Svete Bo-
gorodice dobiva puni smisao. Riječ je 
tijelom postala, nastanila se među 
nama, a Bogorodica je u tome izravno 
sudjelovala-rodila, odgojila, brinula. 
Donijela je na svijet istinski mir i ra-
dost, koja se je iz betlehemske štalice 
proširila cijelim svijetom. Primjerom 
skromnosti, poniznosti i prihvaćanja 
Božjih nakana pokazuje i nama kako 
živjeti i raditi. Trebali bi i mi 
"pohranjivati događaje i prebirati ih u 
svom srcu", što znači zauzeto živjeti i 
produbljivati svoju vjeru, svjedočiti 
mir i radost u ovom svijetu punom 
licemjerja, oholosti, nevjere i laži. 

TB 
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Otajstvo Božića svetkujemo na dan rođenja 
Boga, koji je postao jedan od nas i danom 
Njegove objave, koju simbolizira dolazak mu-
draca sa istoka. Simbolika svjetla prožima 
današnju Službu riječi. Svetkovina Bogojavlje-
nja susret je s jedne strane Boga koji se rađa 
u vremenu i prostoru ljudske povijesti i čovje-
ka koji iskrenim srcem traži Boga. Iskrenosti 
srca danas se nameću mnoge zapreke. Prih-
vatiti pravila ovoga svijeta znači staviti vjeru u 
drugi plan, svesti je na običaj. To znači da 
ćemo biti ravnodušni i nezainteresirani, neće 
nam biti važno što se dogodilo u Betlehemu. 
Ali vječno betlehemsko svjetlo gori, znak je 
neuništivi i poziva dođite i poklonite se. 
Glavari svećenički i pismoznanci znaju sve o 
Mesiji, ali ne žele ga prihvatiti, priznati i pok-
loniti mu se. K svojima je došao, ali Ga oni ne 
primiše. Postali su slijepi i srca okorjela. Mud-
raci, predstavnici pogana, odlaze na dugo i 
naporno putovanje s namjerom pokloniti se 
"novorođenom židovskom kralju". Nije ih obe-
shrabrio dug put, nisu ni znali gdje se On 
treba roditi. Vjerojatno se čude narodu koji se 
ne veseli, a rodio im se Kralj. Mudraci (pogani
-nisu pripadnici izabranog naroda) su tako 
pokazali što mora biti cilj svih vjernika. Od 
Jeruzalema i veličanstvenog hrama neće osta-
ti ni kamen na kamenu, ali riječi Djeteta iz 
Betlehema ostaju vječno, kao objava konač-
na. 
Obzorje svakog od nas ispunjeno je znakovi-
ma vremena. Mnogi od tih znakova bacaju 
sjenu na betlehemsko svjetlo ili ga pokušava-
ju potpuno ugasiti. Treba biti zainteresiran, 
promišljati o događajima, mudro odabrati 
zvijezdu koju slijediti, jer već nam se dogodilo 
da smo izabrali krivu zvijezdu. Vjerujem da 
ćemo u Isusu naći cilj i smisao našeg života, 
ali moramo se uputiti na težak i mukotrpni 
put, smoći snage, želje i mudrosti i naći put 
do Betlehema, a onda se ponizno pokloniti. 

TB 

Bogojavljenje 


