
32. dan, 20. ožujka 2021. 

 

Nakana:   

Molimo za proširenje centara za pomoć u trudnoći 

diljem svijeta. 

 

Sveto pismo: 

„Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim 

rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muškića, 

koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. 

I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju 

njegovu.„ (Otk, 12, 4 - 5) 

 

Razmatranje: 

Kad sam bio mali na televiziji sam gledao borbu 

između Mirka Cro Cop Filipovića i Boba Sappa. 

Bob je bio veći od dva metra i Mirko je prema 

njemu bio sitan. Gotovo svi su mislili da će ta 

grdosija proždrijeti Mirka i sve oko ringa. No, 

dogodilo se nešto neočekivano. Mirko je u prvoj 

rundi tako snažno udario Boba nogom u jetru da je 

on pao i više se nije digao. Drugim riječima Mirko 

je pobijedio. Kao što je Bob stao pred Mirka želeći 

ga pobijediti tako je u Pismu, koje smo slušali, 

Zmaj stao pred ženu koja nosi dijete želeći ga 

proždrijeti. Slika ovoga Boba i Zmaja je zlo, a slika 

Mirka i Djeteta dobro. Kao što smo napeto 

promatrali borbu između Boba i Mirka i danas 

napeto promatramo borbu između dobra i zla u 

ovom svijetu. I kao što je tada meni Bob bio tako 

velik, danas se nama čini da je zlo u ovom svijetu 

tako veliko i moćno da će progutati dobro. 

Međutim, je li to baš tako? Ima li Zmaj tj. Zli., tj. 

zlo konačnu riječ? Ne! To nam nagovješćuje i ovaj 

ulomak iz Knjige Otkrivenja. Izvorni naziv knjige 

Otkrivenja dolazi od grčke riječi: apokalipsa, što 

znači otkrivenje ili objava. Dakle, ova Knjiga i 

Sveto Pismo u nastavku nešto nam otkrivaju. Tko 

otkriva? Što otkriva? Bog preko nadahnutog pisca 

u slikama otkriva istinu. Otkriva nam da zlo nema 

zadnju riječ. Piše: „I ona porodi sina, muškića, 

koji će vladati svim narodima…“ Dakle, neće 

Zmaj (tj. Sotona) proždrijeti sina i neće vladati nad 

narodima, već će sin (tj. Isus) pobijediti Zmaja, 

Sotonu i zlo i vladat će nad narodima zauvijek. To 

je radosna vijest – da zlo nema konačnu riječ. Ipak, 

vjerujući da zlo nema konačnu riječ i u nadi 

čekajući tu konačnu pobjedu vidimo da danas i 

dalje vlada borba između dobra i zla. Sami imamo 

iskustvo da ova Zvijer nas i ljude oko nas pokušava 

proždrijeti. Na žalost Zvijer i danas proždire i ima u 

ovom svijetu svoje suradnike. Jedan od najjasnijih 

primjera kako Zvijer ima suradnike u svijetu koji 

zajedno s njim proždiru ljude jesu nerođena djeca. 

Zvijer kao ričući lav čeka u bolnicama diljem 

svijeta roditelje i doktore da abortiraju dijete. Ta 

zvijer jedva čeka da se ne borimo za nerođene, da 

se centri za pružanje pomoći u trudnoći diljem 

svijeta ne otvore. To je njegova pobjeda. No, 

gledajući zlo u svijetu ne bojmo se nadajući se 

konačnoj pobjedi dobra. Prihvaćamo Majku Božju i 

Sina Božjega kojega je rodila. Stanimo na njihovu 

stranu. Širimo i borimo se za dobro koliko možemo 

uvijek s osmijehom na licu i radošću u srcu jer 

znamo - s Isusom smo na kraju uvijek pobjednici. 

Zato, hrabro! 

 

Molitva:  

Blagoslovljen budi dobri Gospodine Bože naš, 

Stvoritelju svega svijeta i izvore svakog dobra. 

Hvala ti što si sve stvorio, ne kako bi se tvoja 

ljubav i dobrota uvećala, već da se očituje. Čovjeka 

si stvorio iznad svega stvorenog, kao vrhunac i 

krunu stvorenja. Mi, koji smo stvoreni na sliku 

Tvoju koji si izvor dobrote, pozvani smo činiti 

dobro i tako te proslavljati. Tako često 

zaboravljamo činiti dobro, a tada zlo raste. Vrati 

nam pamćenje srca da smo dobri i snagom Duha 

Svetoga daj da sve više činimo dobro kako zlo ne 

bi imalo mjesta za rast. Daj da gledajući naše 

djelovanje, na poseban način u centrima za pomoć 

u trudnoći diljem svijeta, još jednom kažeš kao u 

Knjizi Postanka: „I vidje Bog da je dobro.“ (Post 

1). To  te molimo po onome koji je pobijedio zlo i 

unio svako dobro - Kristu Gospodinu našemu. 

Amen. 

 

don Josip Ulić,  

župni vikar župe sv. Spasa, Mejaši, Split 

 

PSALAM 54 

Spasi me, Bože, svojim imenom 

i jakošću svojom izbori mi pravdu! 

Poslušaj, Bože, moju molitvu 

i usliši riječi usta mojih! 

Oholice ustadoše na me 

i moj život traže silnici: 

na Boga se ne osvrću. 

Evo, Bog mi pomaže, 

Gospodin krijepi život moj. 

Okreni nesreću na dušmane moje, 

zatri ih u vjernosti svojoj. 

Od srca rado ću ti žrtvovati, 

slavit ću ti ime, Jahve, jer je dobrostivo, 

jer ti me izbavi iz svake nevolje, 

i oko moje vidje postiđene moje dušmane. 


