
Iz 50,4-9a; 
Ps 116,1-2. 3-4. 5-6. 8-9; 
Jak 2,14-18; 
Mk 8,27-35 

Br 273. 16. 9. 2012. 

Sloboda nije u tome da radimo što hoćemo, nego u tome  
da ne moramo raditi ono što ne želimo . 

24. nedjelja kroz godinu 

Nedjeljna misao 

Kršćanstvo nije religija samouništenja, osjeća-
nja krivnje i bezrazložne boli. To je vjerovanje 
da noseći Kristov križ sudjelujemo u Njegovoj 
muci, ali sudjelujemo i u Njegovom uskrsnuću. 
Tako križ nije samo kazna, nego postaje najsi-
gurnije sredstvo spasenja. Treba ga prihvatiti, 
ponekad pod njime pasti, ali podići se i ustraj-
no ga nositi. Poteškoće i patnje sastavni su dio 
života, ne može bez njih, ali svladavajući ih 
one su samo preduvjet naše pobjede i spase-
nja. Izgubiti život tako ne znači poraz i bezna-
đe, besmisleni kraj, nego blistavu i suvislu 
pobjedu. 
Starozavjetni božji glasnogovornik suočava se 
sa najtežim poniženjima i progonima. Progo-
njen je zbog svoga proročkog poslanja. Doslje-
dan svojoj ulozi, u potpunosti siguran u Božju 
pomoć i smisao svoje žrtve, podnosi sve udar-
ce i poniženja. Predstavlja, kao i kasnije Krist, 
čovjeka radosne vijesti, ali i muke. Postojan je 
i ustrajan noseći križ, jer to od njega traži 
Gospodin. 
Ako kršćanin ne svjedoči vjeru u Krista, ako ne 
prihvaća nositi križ, vjera je neuvjerljiva i ispra-
zna. Apostol Jakov ističe da je vjera bez djela 
mrtva, a djela bez vjere besmislena. Oboje, i 

Tko izgubi  
život svoj  

poradi mene  
i evanđelja,  
spasit će ga.  



Tjedni kalendar 

vjera i djela, rađaju se iz slušanja i provođenja 
Riječi i Ljubavi. U njihovoj naravi je da prelaze 
u djela. Čemu ljubav ako to bližnji ne osjeti? 
Postoji li ljubav između muža i žene, ako se 
međusobno ne cijene i ne poštuju, ako jedno 
drugo varaju? Postoji li ljubav između djece i 
roditelja, ako jedni druge ne slušaju, ne poštu-
ju, ne uvažavaju? Postoji li ljubav prema Do-
movini, ako ne poštujemo naše branitelje, 
ubijamo nerođenu djecu, donosimo protupriro-
dne zakone, kvarimo djecu lošim školskim 
programom? Postoji li ljubav prema Bogu, ako 
smo na ova pitanja negativno odgovorili? Ne 
postoji! Prevladala je sebičnost, samoživost, a 
uz njih ljubavi nema. 
Koliko smo puta spomenuli da je Isusovim 
suvremenicima bilo lakše povjerovati u Njega 
jer su Ga slušali i gledali. Da li je to zaista 
tako? Kada je trebalo odgovoriti tko je Isus, 
odgovori su različiti. Ljudi Ga ipak ne prepoz-
naju. Jedino Petar ne sumnja u Isusovo mesi-
janstvo, ali i on to shvaća na svoj način. Zato 
ga Isus grubo udaljava od sebe. Petar ne shva-
ća da Mesija mora trpjeti i umrijeti i na takav 
način ispuniti svoje poslanje. Neće spasiti svijet 
vojnom silom ili spretnim političkim smicalica-
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ma. Nije došao gospodariti, došao je služiti i 
život svoj položiti da bi mi živjeli. Došao nas je 
voljeti! Došao nam je pokazati kako živjeti. 
Petar izražava i naš stav-prihvaćamo Krista, ali 
muku i križ nastojimo izbjeći. Isus zato jasno i 
nedvosmisleno poziva narod i pojedince - uz-
mite svoj križ i slijedite me. Hrvatski narod 
poslušao je taj poziv. Ponosno nosimo svoje 
križeve stoljećima. Uvjerili smo se da je to 
težak i zahtjevan posao, dali smo mnogo života 
za krst časni, stradali smo i još uvijek stradava-
mo radi Kristova križa, ali čvrsto vjerujemo da 
smo dobar boj bili, dušu očuvali i da ćemo po 
Isusovu križu sudjelovati u konačnoj pobjedi 
ljubavi.                                                    TB 

Zaziv Duha Svetoga  
na početku nove školske godine 

Nedjelja, 23. rujna u 9 sati 
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