
SVETI MIHAELE, POSREDNIČE 

BOŽANSKIH MILOSTI, MOLI ZA 

NAS! 

 

6. dan, 27. rujna 2021.  

 

Nakana:  

Molimo da nas spoznaja o kratkoći života 

potakne da ga to više cijenimo. 

 

Sveto pismo:  

„Prije nego se prekine srebrna vrpca i zlatna 

se svjetiljka razbije i razlupa se vrč na izvoru 

i slomi točak na bunaru; i vrati se prah u 

zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se 

vrati Bogu koji ga je dao.” (Prop 12, 6 - 7) 

 

Razmatranje:  

Još jedan dan pred svakim od nas. Još jedan 

dar u životukojega nam je podario sam Bog 

Otac, Stvoritelj i Darivatelj svakoga života. 

Jučer nemamo, sutra nemamo. Ono što nam 

je darovano je danas, trenutni dan, sat, 

minuta. Današnji dan nam je DAROVAN jer 

ga nismo zaslužili, nismo ga sami sebi 

stvorili, konačno, nemamo si ga pravo ni 

oduzeti, štoviše, prekinuti. To je ono što 

kroz predivnu Knjigu Propovjednika – 

Božju riječ – svakim napisanim slovom 

spoznajemo. Jednom riječju: spoznaja 

prolaznosti, često,kratkoći života koji nam je 

darovan. U misli mi dolaze riječi poznate 

slavonske pjesme. Uz zvuk tamburice 

opjevana istina ljudskoga života: „Život je 

cesta pa biraj gdje ćeš, al' zalud grabiš i 

zalud stječeš, kad tamo gore ništa od toga 

ponijet' nećeš…“. Prekinut će se srebrna 

vrpca, sva zlata se rastopiti, svi vrčevi 

zemaljskoga sadržaja razlupati, vratit ćemo 

se svi skupa, sve ovo stvorenje pod nebom, 

uključujući i tebe i mene, u prah zemaljski. 

Ni dana ni časa ne znamo, kada će to biti, 

reći će Isus, a život nam svjedoči da je zaista 

tako. Imamo današnji dan ove životne ceste, 

unikatne i stvorene po mjeri i planu za 

svakog od nas. Danas iznova biramo gdje 

ćemo… ne znam kako ti,brate i sestro, ali ja 

danas učvršćujem svoju odluku živjeti 

sadašnji trenutak sjećanjem i mislima na 

svoga Stvoritelja. Bez Njega nisam nastao, 

od Njega sam došao, a svaki sadašnji 

trenutak posvećujem Njemu, navješćujem 

Istinu dara života, u zahvalu za darovani mi 

život do onog trenutka kada On, Stvoritelj, 

ne odluči „uskratiti“ mi ono sutra. „Sjećaj se 

svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti 

prije nego dođu zli dani i prispiju godine...“. 

Mladost se ne mjeri brojem godina, jer jedan 

je dan u Božjim očima tisuću godina, a 

tisuću godina, jedan dan. Mladost je naša, 

današnji dan, sadašnji trenutak. Ne čekajmo, 

ne odgađajmo, nego se sada trgnimo iz 

mlakosti te živimo za Stvoritelja. Ne 

dopustimo da pored nas prolazi 

najdragocjeniji dar - ŽIVOT.     

 

Molitva:  

Stvoritelju neba i zemlje, svega vidljivoga i 

nevidljivoga, neka se uzdigne naša molitva k 

tebi vječni i istiniti Bože. Zahvaljujemo ti za 

dar života, za priliku živjeti i boriti se za 

istinu o darovanosti i dragocjenosti svakoga 

ljudskog života. Uči nas živjeti na tvoju 

slavu. Učini ljudsko srce osjetljivim za dar 

svakog života, bez iznimke. Stvoritelju, Oče, 

po svome Sinu Isusu, rođenom iz Majčina 

krila, blagoslovi svako stvorenje pod nebom. 

Amen. 

  

vlč. Stjepan Matezović,  

Đakovačko-osječka nadbiskupija 


