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APOSTOLA, MOLI ZA NAS! 

 

34. dan, 25. listopada 2021.  

 

Nakana:  

Molimo za spoznanje da u odnosu dviju 

osoba Bog stvara ljudski život. 

 

Sveto pismo:  

„U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u 

Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u 

početku u Boga. Sve postade po njoj i bez 

nje ne postade ništa.“ (Iv 1, 1 - 3) 

 

Razmatranje:  

Kako se mi ljudi olako naviknemo na neke 

velike i čudesne stvari pa nam postanu 

nešto uobičajeno i zaboravimo koliku 

vrijednost i važnost imaju. Onda živimo 

kao da smo mi neki bogovi, kao da smo mi 

glavni kreatori svog života i svega što jest, 

kao da su svi konci u našim rukama. 

Zaboravljamo da smo mi oni kojima je 

darovano da mogu sudjelovatiu tom 

kreiranju. Mogu sudjelovati. Nije moja 

zadnja. Ali ne treba nas čuditi i plašiti ta 

naša oholost i zaborav, to baštinimo još od 

Adama i Eve. Važno je uvijek se iznova 

prisjećationoga što je Bog učinio za nas 

nakon što su mu Adam i Eva okrenuli leđa 

i sakrili se u grob. Važno je neprestano se 

prisjećatida je Bog poslao svoga Sina Isusa 

Krista koji je izvukao iz groba, iz smrti, iz 

grijeha naše praroditelje i svojom mukom i 

uskrsnućem učinio sve novo: „Evo, sve 

činim novo!“ (Otk 21, 5) Isus Krist, 

utjelovljenja Božja Riječ, izvukao nas je iz 

smrti u život. Po njemu Otac stvara 

čovjeka tako čudesno. Kako je veliko i 

čudesno to da ni iz čega nastajeipostaje 

novi život. Kako je domišljata ta Očeva 

ljubav, kad je dao čovjeku mogućnost da 

sudjeluje s njim u stvaranju, da sudjeluje u 

daru novog života. 

 

Molitva:  

Hvala ti Oče što nitko nije plod slučajnosti 

nego plod tvoje očinske ljubavi. Hvala ti 

što si čovjeka tako čudesno satkao na sliku 

svoga Sina Isusa Krista i što si nam u 

krštenju dao Duha Svetoga da možemo 

živjeti kao sinovi i kćeri, da možemo 

živjeti to sinovstvo u Sinu Isusu Kristu. 

Molimo te da tu tvoju očinsku ljubav koja 

se očituje i u odnosu muža i žene svaki 

čovjek prepozna i prihvati. Blagoslovi svoj 

narod, ne dopusti Gospodine da tvoja 

baština propadne. Čini naša srca po srcu 

svoga Sina Isusa Krista. Koji s Tobom i 

Duhom Svetim živi i vlada, Bog, po sve 

vijeke vijekova. Amen. 

 

don Mirko Šakić,  

župni vikar župe sv. Josipa, Mertojak, Split 


