Pravo na dobar glas...

[...] A kako uvijek ima ljudi kojima je do toga
da unose nered i nemir u društvo i međuljudske odnose, onda se koriste medijskom aktivnošću, te drugima oduzimaju dobar glas putem tih istih sredstava.
Tako se u društvu događaju politički i drugi interesni
obračuni, te je oduzimanje dobroga glasa najlakši
način kako ukloniti suparnika ili protivnika s društvene scene, a time sebi prokrčiti put do zacrtanih ciljeva. Zaboravlja se kako oduzeti dobar glas može biti
jednako teško kao i ubiti čovjeka.
Ali osim što se glas može nekome oduzeti
javno, to se počesto čini privatno, neopreznim i neprimjerenim govorom i izjavama o drugima. Na žalost, gotovo da smo se navikli na ogovaranja, pa i
klevete o drugima. Riječ je najčešće o našoj površnosti i neodgovornosti kad sebi dopustimo brzopleto
i nepromišljeno davati izjave o drugima, ili pak pretresati njihove pogrješke i mane. I to je također oduzimanje dobroga glasa, te jednako pogubno kao i
javno klevetanje, s time što učinci nisu jednakih razmjera.
Stoga nas današnji evanđeoski odlomak
poziva na budnu pozornost prema drugima i njihovu
dobrom glasu. Ako je Isus imao pravo na dobar
glas, potvrdio je time pravo na dobar glas kao jedno
od nezaobilaznih ljudskih prava. Nas poziva da nikome i na nikoji način ne oduzimamo taj glas, već naprotiv da, kako privatno tako i javno, uvijek štitimo
tuđi dobar glas. U ovom slučaju vrijedi njegovo pravilo: Učini drugome što želiš da i on tebi, što možemo prereći: Reci drugome i o drugome što želiš da i
on kaže tebi i o tebi. A što se tiče nas osobno, ne
idimo za taštim traženjem stvaranja vlastite veličine i
slave, već sve činimo na slavu Božju, vršeći njegovu
svetu volju. Isto tako, neka i naše odgovorno ponašanje prema našem bližnjemu ne bude samo poradi
ljudskih obzira i uzajamne korektnosti, već nek i to
bude poradi Boga i na Božju slavu, kako bismo zavrijedili jednom svi skupa doći do te iste slave kojom
će nas Gospodin proslaviti u nebesima po sve vijeke
vjekova.

Riječi tvoje, Gospodine,
duh su i život.
Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči.
Prava je naredba Gospodnja – srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.
Neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni.
Riječi ti usta mojih omiljele
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.
Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!
Otpjevni psalam: Ps 19, 8-10.15

Treća nedjelja kroz godinu - Nedjelja Božje Riječi
U Vatikanu je 30. rujna 2019. godine objavljeno je
apostolsko pismo u obliku motu propria „Aperuit illis“ kojim Papa
određuje da „Treća nedjelja kroz godinu bude posvećena
slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi“. Nedjelja Božje
riječi slavit će se svečano kako bi se otkrilo pashalno i spasenjsko
značenje Božje riječi koja na uvijek novi način potiče izaći iz individualizma i iznova se roditi za ljubav.
[...] Biblija – piše Papa – ne može biti samo baština
nekih, a još manje zbirka knjiga za nekolicinu povlaštenih.
Često se javljaju tendencije koje pokušavaju monopolizirati sveti tekst i vezati ga uz neke krugove ili odabrane skupina.
Ne smije biti tako. Biblija je knjiga naroda Gospodnjeg koji u njezinu slušanju prelazi s raspršenosti i podjele na jedinstvo. Riječ
Božja ujedinjuje vjernike i čini ih jednim narodom, ističe.
Biblija nije zbirka povijesnih knjiga niti vijesti, već je u
potpunosti usmjerena na cjelovito spasenje osobe.
Neosporna povijesna ukorijenjenost knjiga sadržanih u
svetom tekstu ne smije dovesti do toga da se zaboravi tu prvobitnu svrhu: naše spasenje.
Sve je usmjereno tom cilju utkanom u samoj naravi Biblije koja je sastavljena kao povijest spasenja u kojoj Bog govori i
djeluje kako bi išao ususret svim ljudima i spasio ih od zla i smrti,
ističe Papa u svom apostolskom pismu „Aperuit illis“ kojim ustanovljuje Nedjelju Božje riječi.
Primjećujući kako Riječ Božja „daje oblik i značenje odnosu između Riječi Božje i ljudskog jezika s njegovim povijesnim i
kulturnim uvjetovanostima“, Papa ističe da se „često izlažemo
opasnosti da odvajamo Sveto pismo i tradiciju jedno od drugog,
ne shvaćajući da su oni zajedno jedan jedini izvor Objave“.
Naime, biblijska vjera „temelji se na živoj Riječi, a ne na
knjizi. Kad se Sveto pismo čita u istom Duhu kojim je i napisano,
ostaje uvijek novo.“ Tako, „onaj tko se hrani Božjom Riječi svaki
dan postaje, poput Isusa, suvremenik ljudi koje susreće; nije u
napasti da padne u besplodne nostalgije za prošlošću, niti u sablasne utopije glede budućnosti“.
Papa Franjo poziva „nikad se ne naviknuti na Riječ Božju“ koja uvijek na novi način poziva „na milosrdnu ljubav Oca koji
traži od svoje djece da žive u ljubavi“. Riječ Božja je kadra otvoriti
nam oči i omogućiti nam da se izvučemo iz ralja individualizma
koji nas guši, sputava i čini naš život neplodnim. Ona širom
otvara put dijeljenja i solidarnosti, ističe Papa.
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Danas se ispunilo ovo Pismo.
https://zagrebacka-policija.gov.hr/o-nama/
policijska-kapelanija-majke-bozje-kamenitih-vrata/

Evanđelje: Lk 1, 1-4; 4, 14-21
Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše
među nama – kako nam to predadoše
oni koji od početka bijahu očevici i sluge
Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile,
sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si
poučen.
U ono vrijeme: Isus se u snazi
Duha vrati u Galileju te glas o njemu
puče po svoj okolici. I slavljen od sviju,
naučavaše po njihovim sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan
subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije
knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
»Duh Gospodnji na meni je jer
me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima
oslobođenje, vid slijepima, na slobodu
pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti
Gospodnje.«
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu
uprte u njega. On im progovori: »Danas
se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«

Pouzdana vijest o onome što se dogodilo
Na početku svoga evanđelja Luka obrazlaže
vrlom Teofilu, zašto je sastavio izvješće o Isusovom životu. Radi se o pouzdanom opisu svega onoga, što se dogodilo radi našega spasenja po Isusu Kristu. Stoga je Luka temeljito istražio i pitao različite svjedoke koji su vidjeli i slušali o događajima.
Dvije tisuće godina nakon Kristova rođenja
mi smo upućeni na izvore i svjedočanstva, kojima
možemo vjerovati. U Lukinom evanđelju ali i u drugim evanđeljima približava nam se povijest spasenja, da se otvorimo u vjeri za Boga i njegovu riječ.
Drugi vatikanski sabor objašnjava u dogmatskoj konstituciji “Dei Verbum” – o božanskoj
objavi u br. 19.: “Sveta Majka Crkva čvrsto je i s
najvećom postojanošću držala i drži četiri navedena Evanđelja, kojih povijesnost bez sustezanja tvrdi, vjerno predaju ono što je Isus, Sin Božji, dok je
živio među ljudima, za njihovo vječno spasenje zaista učinio i učio sve do dana kad je bio uzet (usp.
Dj 1, 1-2). Apostoli su dakako, poslije Gospodinova
uzašašća, ono što je On bio rekao i učinio predali
svojim slušateljima s onim punijim razumijevanjem
koje su sami – poučeni slavnim događajima Kristovim i svjetlom Duha istine –uživali. A sveti su pisci
napisali četiri Evanđelja tako da su – iz mnoštva
onog što je bilo usmeno ili već pismeno predano –
neke stvari probrali, a nešto saželi ili – s obzirom
na prilike u Crkvama – razvili. Oni su u svemu tome, napokon, zadržali oblik navještaja, ali uvijek
tako da nam priopće nepatvorenu istinu o Isusu.
Jer – pisali oni iz vlastitog pamćenja i sjećanja, ili
na temelju svjedočanstva onih “koji su od početka
bili očevici i postali sluge Riječi” – pisali su s tom
nakanom da upoznamo “istinu” onih riječi o kojima

smo poučeni (usp. Lk 1,2-4).
Luka naviješta u prvim poglavljima svoga evanđelja različite događaje Isusova djetinjstva, počevši od
začeća Djevice Marice, Isusova rođenja u Betlehemu i njegova prikazanja
u Hramu do tri dana traženja i nalaženja dvanaest godišnjeg Isusa po njegovim roditeljima koji su bili u velikoj
brizi za njega. Papa u miru Benedikt
XVI. kazao je, da se već od početka
pokazuje, da to Dijete dolazi od Boga,
da je Bog sam u njemu postao čovjekom i da nas susreće u ljubavi.
U evanđeoskom odlomku ove
nedjelje odrasli Isus posjećuje sinagogu svoga zavičajnog Nazareta. Otvara knjigu proroka Izaije i ukazuje da je
on od Boga poslani Mesija, u kojem
se ispunilo Pismo. Slušatelji su iznenađeni i puni čuđenja. Uskoro će se
to oduševljenje okrenuti protiv njega.
I za nas vrijede riječi i svjedočanstvo Svetoga pisma. Mi slušamo po nadahnuću Duha Svetoga o
ljudskim sastavljačima, potpisnicima
svjedočenja vjere i Isusova života.
Primamo u njima istinsku riječ vječnoga života. Kao i Marija želimo tu riječ
čuvati u svome srcu, o njoj razmišljati,
da bismo donijeli dobar plod za zemaljski i vječni život.
Fra Jozo Župić
https://www.franjevci-split.hr/3-nedjelja-kroz-godinu-3/

Majko Božja Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba i PU zagrebačke moli za nas!

