
NEDJELJNA ČITANJA 
Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Fil 2,6-11; Mk 14,1 – 15,47    

  

Ukoliko bismo nastojali današnje evanđelje, kojeg smo čuli tek manji dio, sažeti u 

rečenicu, ona bi glasila: Bog nas toliko ljubi da je umro na križu kako bismo mi živjeli. 

Isusova žrtva bila je najveće Bogojavljenje u povijesti spasenja ljudskoga. Na križu Bog 

nije objavio svoju svemoć, kao primjerice kod stvaranja ili izlaska iz Egipta, već je na 

križu Bog objavio svoju nemoć pred onim što on u sebi jest. A on je u sebi ljubav koja 

se daje za druge. Bog je savršen i ništa osim njega nije mu bilo potrebno. No, on kao 

čista ljubav nije mogao to zadržati za sebe, već je stvorio čitav svemir, nebeska i 

zemaljska bića kojima je vrhunac čovjek, samo zato da bi ljubav, tj. samoga sebe 

podijelio s drugima. I kada mu je čovjek na ljubav odgovorio sebeljubljem kojim je 

Boga želio maknuti i sebe proglasiti bogom, on ne odustaje od čovjeka već sam postaje 

čovjekom da nas pobožanstveni. To otajstvo preveliko je za naš razum i koliko god ga 

nastojali dokučiti, i dalje će biti otajstvo koje se pak najjednostavnije tumači kao Božja 

ljubav. Danas je nedjelja kojom se proslavlja Isusov svečani ulazak u Jeruzalem i 

njegovo poniženje na križu. Dočekujmo i mi svakodnevno Isusa ne prostirući pred 

njim masline i palme, već svoje molitve i svoja srca, spremni prihvatiti njegovu riječ i 

u život  ju sprovesti. Isusova muka govori nam kako nakon kušnji, boli i same smrti 

dolazi ono što je vječno i jedino vrijedno, a to je život s Bogom i u Bogu. Križ i njegovo 

prihvaćanje srcem jedini je način kako se uzdići u nebo, kako postići vlastito uskrsnuće. 

Kada je Isus umro na križu rasporila se hramska zavjesa iza koje se skrivalo svetište. 

Time se želi reći kako se u Raspetom Isusu Bog potpuno objavio i otvorio nam pristup 

sebi, jer više nema zastora pred licem Božjim već ga gledamo u Kristu. Neka se kroz 

naš životni križni put razdire sve što zaklanja pogled prema Bogu kako bismo po 

prelasku s ovoga svijeta ugledali njegovo lice i sa svim stvorenjem ispovjedili svoju 

vjeru Pavlovim riječima: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. 

  

  

  

  

  

  
  

 


