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Poruka pape Franje za 51. svjetski dan molitve za duhovna zvanja,
11. svibnja 2014., nedjelja Dobrog Pastira

Draga braćo i sestre!

1. U Evanđelju se kaže da "obilazio je Isus sve gradove i sela… Vidjevši
mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce
bez pastira. Tada reče svojim učenicima: 'Žetve je mnogo, a radnika malo'"
(Mt 9, 35-38). Te nas riječi iznenađuju jer svi znamo da najprije treba orati,
sijati, obrađivati, da bi se poslije, kada za to dođe vrijeme,
moglo ubrati bogatu žetvu. Isus
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naprotiv kaže da "žetve je mnogo". Ali tko je to radio da je urod tako obilan? Odgovor je samo jedan: Bog. Očito je da je njiva o kojoj govori Isus
čovječanstvo, a njiva smo mi. A plodonosni rad koji daje "obilje ploda" je
Božja milost, zajedništvo s njim (usp. Iv 15, 5). Molitva koju Isus traži od
Crkve je molitva da se poveća broj onih koji su u službi njegova Kraljevstva. Sveti Pavao, koji je bio jedan od tih "Božjih suradnika", neumorno se
posvećivao evanđelju i Crkvi. Sa sviješću onoga koji je osobno iskusio koliko je Božja spasenjska volja nedokučiva i kako je u temelju svakog poziva
Božji milosni zahvat, Apostol podsjeća korintske kršćane: "Božja ste njiva"
(1 Kor 3, 9). Zato se u našem srcu javlja prije svega divljenje zbog obilne
žetve koju jedino Bog u svojoj darežljivosti može dati; zatim zahvalnost
zbog ljubavi koja nas uvijek pretječe; i, konačno, klanjanje zbog djela koje je
on učinio, koje traži naš slobodni pristanak da djelujemo s njim i za njega.

2. Toliko smo puta molili riječima psalmiste: "on nas stvori,
i mi smo njegovi, njegov smo
narod i ovce paše njegove" (Ps
100, 3); ili: "Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu
svojinu" (Ps 135, 4). Međutim, mi smo Božja "svojina"
ne u smislu posjedovanja koje
nas čini robovima, već čvrste
povezanosti između Boga i
nas, u skladu sa savezom koji
je vječan, jer "vječna je ljubav njegova" (Ps 136). U izvješću o pozivu proroka Jeremije, na primjer,
Bog podsjeća da on neprestano bdije nad svakim od nas da se u nama
ostvari njegova riječ. U tekstu se koristi slika grane badema, stabla koje
prvo procvate, najavljujući tako ponovno rađanje života na proljeće (usp.
Jr 1, 11-12). Sve dolazi od njega i njegov je dar: svijet, život, smrt, sadaš

njost i budućnost, ali – umiruje apostol – "vi [ste] Kristovi, Krist Božji"
(1 Kor 3, 23). Time je objašnjen način na koji pripadamo Bogu: kroz jedinstveni i osobni odnos s Isusom, koji nam je dan krštenjem od samog
početka našeg preporođenja na novi život. Krist je, dakle, taj koji nas stalno poziva svojom riječju, da bismo se pouzdali u Njega, ljubeći ga "iz
svega srca, iz svega razuma i iz sve snage" (Mk 12, 33). Zato svaki poziv,
premda su putovi različiti, uvijek zahtijeva izlazak iz sebe kako bismo u
središte vlastitog života stavili Krista i njegovo evanđelje. I u bračnom
životu i u različitim oblicima redovničkoga posvećenja, kao i u
svećeničkom životu, treba prevladati načine razmišljanja i ponašanja koji nisu u skladu s Božjom
voljom. To je, dakle, "izlazak koji
nas vodi na put klanjanja Gospodinu i služenja njemu u našoj braći i sestrama" (Obraćanje
članovima Međunarodne unije
generalnih poglavara, 8. svibnja 2013.). Svi smo zato pozvani
klanjati se Kristu u našim srcima
(1 Pt 3, 15), kako bi dopustili da
ih zahvati svojom milošću sadržanoj u sjemenu riječi, koje mora rasti u
nama i pretvoriti se u konkretno služenje našim bližnjima. Ne smijemo se
bojati: Bog s velikom ljubavlju i spretno prati djelo svojih ruku, u svakoj
životnoj dobi. On nas nikada ne napušta! Stalo mu je do ostvarenja njegova nauma o nama i namjerava to ostvariti uz naš pristanak i suradnju.

3. I danas Isus živi i kroči kroz stvarnosti našeg svakodnevnog života
da se približi svima, počevši od posljednjih, da nas ozdravi od naših slabosti i bolesti. Obraćam se sada onima koji su spremni čuti Kristov glas
koji odzvanja u Crkvi i shvatiti koji je
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njihov poziv. Pozivam vas da slušate i slijedite Isusa i da dopustite da vas
iznutra preobraze njegove riječi koje "duh su i život su" (Iv 6, 63). Marija, Isusova i naša majka, ponavlja također nama: "Što god vam rekne,
učinite!" (Iv 2, 5). Bit će vam od velike koristi uključiti se s pouzdanjem
u zajednički hod neke zajednice koji je kadar osloboditi u vama i oko
vas najbolje energije. Poziv je plod koji dozrijeva na dobro obrađivanoj
njivi uzajamne ljubavi koja se pretvara u uzajamno služenje, u kontekstu autentičnog crkvenog života. Nijedan se poziv ne rađa ili živi sam za
sebe. Poziv se rađa iz Božjeg srca i niče u dobrom tlu vjerničkog naroda, u iskustvu bratske ljubavi. Nije li Isus rekao: "Po ovom će svi znati
da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge" (Iv 13, 35)?

4. Draga braćo i sestre, živjeti
to "visoko mjerilo redovitoga
kršćanskog života" (usp. Ivan
Pavao II., Apost. pismo Novo
millennio ineunte. Ulaskom u
novo tisućljeće, 31) znači pokatkad ići protiv struje i nailaziti na
svom putu na prepreke, izvan
nas i u nama samima. Sâm Isus
nas opominje: dobro sjeme Božje riječi često otme Zli, zapriječe
nevolje, uguše brige i zavodljivosti svijeta (usp. Mt 13, 19-22). Sve bi nas
te teškoće mogle obeshrabriti i navesti da se priklonimo naizgled udobnijim putovima. Ali prava radost pozvanih sastoji se u vjeri i iskustvu da
je on, Gospodin, vjeran. A s Njim možemo hoditi putom života, biti učenici i svjedoci Božje ljubavi, otvoriti srce za velike ideale, za velike stvari.
"Gospodin nije izabrao nas kršćane za male stvari; uvijek težite naprijed,
stremite velikim stvarima. Utrošite svoj život za velike ideale!" (Homilija
na misi s podjeljivanjem sakramenta potvrde, 28. travnja 2013.). Od vas
biskupâ, svećenikâ, redovnikâ, te kršćanskih zajednicâ i obiteljî tražim da
pastoral zvanja usmjerite u tom pravcu, prateći mlade na putovima
svetosti koji, budući da su osobni, "zahtijevaju istinsku
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i vlastitu pedagogiju svetosti, koja treba biti sposobna prilagoditi se pojedinim osobama. Ona će morati spojiti bogatstva ponude upućene svima,
dakle tradicionalne oblike osobne i zajedničke pomoći te novije oblike
ponuđene u skupinama i u pokretima koje Crkva priznaje" (Ivan Pavao
II., Apost. pismo Novo millennio ineunte. Ulaskom u novo tisućljeće, 31).
Oraspoložimo dakle svoje srce da bude "dobro tlo", da slušamo, prihvaćamo i živimo Božju riječ i tako donosimo rod. Što se budemo
bolje znali sjediniti s Isusom kroz molitvu, Sveto pismo, euharistiju
i sakramente slavljene i življene u Crkvi i živom bratstvu, to će više u
nama rasti radost suradnje s Bogom u službi Kraljevstva milosrđa i
istine, pravde i mira. I žetva će biti obilna, razmjerna milosti koju budemo s poučljivošću znali primiti u sebe. U toj nadi, i s molbom da
molite za mene, svima od srca podjeljujem svoj apostolski blagoslov.

Iz Vatikana, 15. siječnja 2014.

5,-(ÿ²*/$6²32=,9
Poruka uz nedjelju Dobrog Pastira
splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolite Marina Barišića,
predsjednika Vijeća HBK za sjemeništa i duhovna zvanja
Poštovana braćo i sestre!

1. Naš papa Franjo podsjeća nas u svojoj ovogodišnjoj poruci za 51. svjetski dan molitve za duhovna zvanja kako je Isus „obilazio sve gradove i
sela“, pozivajući u svojoj milosrdnoj ljubavi učenike da je „žetve mnogo, a radnika malo“ (Mt 9, 35-38). Gospodar njive-svijeta traži nas, svoje prijatelje, i poziva za svoje suradnike. Ovaj poziv je milosni Božji dar
ali zahtijeva i naš osobni odgovor. Svatko od nas je svijet u malom, Božji vrt, koji On s nama njeguje da donosi obilate plodove. Božja milost,
Njegov pristup nama, poštuje nas i našu slobodu, želeći
nas kao svoje slobodne i radosne sinove i kćeri.

2. Uskrsli Krist i u naše vrijeme nastavlja „obilaziti gradove i sela“:
izvodi nas iz naše zarobljenosti te poziva sve, a osobito mladiće i djevojke, za svoje suradnike u svakodnevnom životu čovjeka i obitelji,
društva i svijeta. U buci svakodnevlja, Njegova riječ i danas je sposobna nadjačati tolike zvukove i postati osobni Njegov glas koji dolazi do
srca, glas koji izgovara naše ime i postaje naš osobni poziv. Njegova riječ želi doći i ukorijeniti se duboko na plodno tlo srca tolikih mladih
po našim gradovima i selima gdje ih uskrsli Gospodin susreće na raskrižjima svijeta i putovima njihova života. Nisu to savršeni mladi iz
nekog idealnog svijeta, već mladići i djevojke u našim sredinama koji
ne žele mladost bez budućnosti, koji su osjetljivi na osamljenost bolesnih i samoću starijih, koji se ne mire s nepravdama i sebičnošću društva, koji žele biti radosni navjestitelji nade, smisla i cilj braći i sestrama.

3. Koji su to? Ima li ih danas u našim gradovima i selima Hrvatske?
Ima! I ova obećavajuća žetva bogatijeg duhovnog uroda prisutna je
među nama na našim trgovima, ulicama, školama, sveučilištima i župnim zajednicama. Po jednoj usputnoj anketi za Susret hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku, više od 13 % naših mladića i djevojaka,
srednjoškolaca i studenata kaže da razmišlja o duhovnom pozivu. Ne
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budimo im zapreka u njihovom susretu s uskrslim Kristom prisutnim u
našoj sredini! Pomognimo im da im se pogled osvijetli s Njegovim, da
se Njegova milosrdna ljubav prema bližnjima nastani u njihovim srcima.

4. Dragi roditelji, odgojitelji, svećenici, redovnici i redovnice, župne zajednice, rado se uključimo i budimo suradnici ovoga radosnog susreta
Uskrsloga Gospodina i mladih po našim gradovima i selima. Štoviše,
svojim molitvama te ljudskim i kršćanskim svjedočenjem budimo svima njima jasan i glasan razglas, kako bi Kristova riječ u tolikim mladićima i djevojkama postala glas osobnog poziva, blizine čovjeku i slave
Bogu. Stoga dajmo Kristu slobodan pristup u naše sredine i prostranstva
ljudskoga srca. Budimo Kristu uvijek zeleno svjetlo dobrodošlice u naše
sredine, osobito među naše mladiće i djevojke koje On želi za svoje prijatelje i suradnike na prostranoj njivi i poljima svijeta. Doista, „žetve je
mnogo“, pa uz prihvaćanje Božjega poziva, neka i radnika bude mnogo!

U Splitu, 28. travnja 2014.

27925,7(
95$7$
.5,678
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vlč. dr. Ivan Dodlek,
odgojitelj u Nadbiskupskom
bogoslovnom sjemeništu u
Zagrebu

Kada nekoj osobi želimo reći da
joj vjerujemo i kada joj istovremeno želimo dati do znanja da i ona
može imati povjerenja u nas onda obično kažemo: „Moja vrata su ti uvijek otvorena.“ Poziv je to na izgradnju ponajprije prijateljskog odnosa. To
pak je odnos koji ništa ne pretpostavlja, tj. nema predrasudâ o onom drugom. Otvorenost znači upravo spremnost na svaku novînu i iznenađenje
na koje možemo naići ukoliko se odlučimo proći kroz ta otvorena vrata
prijateljstva. I doista, takva otvorenost prijateljstva obiluje iznenađenjima.
U prvom redu to je iznenađenje slobode. Međusobno obogaćenje koje
proizlazi iz prijateljskog odnosa ne rezultira zatvaranjem vratiju tako da
nitko drugi nema pristup u prostor tog zajedništva. Zajedništvo misli i
djelovanja otvorenog prijateljskog odnosa znači mogućnost proširenja
takvog odnosa prema svakome tko želi biti dionikom zajedništva koje je
obilježeno rastom u povjerenju. Stoga je upravo rast u povjerenju također
jedno od iznenađenja koje proizlazi iz
otvorenog prijateljstva.
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Iznenađenje rasta u povjerenju novost je usred svekolikog nepovjerenja
koje drugoga svodi na svoju mjeru ne dopuštajući mu da izrazi vlastitu
izvornost i neponovljivost. Takvo prijateljsko povjerenje otvara neslućene
prostore ljepote koja je kadra preobraziti – za mnoge mučnu – jednoličnost sivila koje ne dopušta da se život oboji svjetlijim bojama. Kada pak
je takva preobražavajuća ljepota ipak moguća događa se još jedno iznenađenje. To je iznenađenje vlastitog ostvarenja u potpunom darivanju sebe
drugome koje ne traži ništa zauzvrat.
Naravno, legitimno je postaviti pitanje: da li je to moguće?
Dati sve od sebe, a ne tražiti
ništa zauzvrat? I još k tome
približiti se mogućnosti samoostvarenja kroz otvorenost
prijateljstva? Čini se nemogućim tim više što iskustvo svakodnevnih izdaja u raznoraznim (ne)prijateljevanjima ne
ulijeva povjerenje da je moguće bilo koje od iznenađenja:
bilo slobode, bilo rasta u povjerenju, a najmanje samoostvarenja u potpunom darivanju sebe drugome koje ne traži ništa zauzvrat.
Ipak, u nama ostaje čežnja za takvim iznenađenjem otvorenog prijateljstva u kojem će biti moguća istinska sloboda i ostvarenje obogaćujućeg
povjerenja koje omogućuje život kao potpuno predanje za druge. Na tu
čežnju odgovara nam Krist koji nam otkriva iznenađujuću novost – naš
Stvoritelj jest ujedno i naš Prijatelj kojeg smijemo zvati Ocem. To je novost Krista Iznenaditelja koji nam pokazuje kako je iz odnosa s Ocem
moguće ostvariti otvorenost prijateljstva iz kojeg proizlaze sloboda, povjerenje i potpuno predanje za druge.

U potpunoj slobodi on „sam sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do
smrti, smrti na križu.“ (Fil 2, 7-8). U povjerenju u Oca on nam navijesti da je kraljevstvo Božje među nama kada mu se predajemo s djetinjim povjerenjem. (Mk 10, 14-15) U posvemašnjem predanju Očevoj
volji on uskliknu: „Ne moja volja, nego tvoja neka bude.“ (Lk 22, 42)
Stoga je upravo molitva koju nas je naučio – “...sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja...” – iznenađenje po kojemu smo i mi kadri
živjeti u slobodi, povjerenju i potpunom predanju Njemu i bližnjima. Na
taj način kršćanin je onaj koji je svakodnevno spreman otvarati vrata svojeg života Kristu Iznenaditelju da bi u otvorenom prijateljstvu s Njime –
koji je u povjerenju prema Ocu do kraja predao samoga sebe za nas i time
ostvario naše oslobođenje – sve više i sam postajao iznenaditeljem onih koji
ne vjeruju da je doista moguće dati svega sebe, a ne tražiti ništa zauzvrat.
Upravo takvim kršćanima iznenaditeljima pozvao nas je biti i sv. Ivan Pavao II. koji je svoju prvu misu kao Papa – 22. listopada 1978. – na trgu
Svetoga Petra započeo riječima: „Ne bojte se! Štoviše, širom otvorite vrata
Kristu. Otvorite Njegovoj spasiteljskoj vlasti granice država, gospodarske
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i političke sustave, široka područja kulture, uljudbe, razvitka. Ne bojte se!
Krist zna što je u čovjeku. Samo On to zna!“
Krist koji zna što je u čovjeku zna osobito da je čovjek potreban svagdanjeg kruha smisla, slobode oproštenja i izmirenja, te sigurnosti zaštite od
zla koje ga sa svih strana pritišće. Stoga nas kao Iznenaditelj i dalje ne prestaje iznenađivati. Među kršćanima iznenaditeljima koji su mu otvorili
svoja vrata i tako postali pronositeljima svetosti Očeva imena, navjestiteljima Njegova kraljevstva i vršiteljima Njegove volje, On odabire one koji
će u zajednici u Krista vjerujućih na dan Gospodnji dijeliti euharistijski
kruh, zazivati Božje milosrđe nad onima koji su potrebni oproštenja i polagati ruke nad bolesnima i umirućima. To su svećenici iznenaditelji koji
predvode zajednicu onih u Kristu iznenađenih u molitvi: “...kruh svagdanji daj nam danas, otpusti nam duge naše i izbavi nas od Zloga.” Takvi svećenici iznenaditelji svjedoci su da je upravo u hranjivosti Kristova
kruha u čijoj snazi se gradi zajedništvo povjerenja, u oproštenju u kojemu
bivamo istinski slobodni i u milosti zaštite od Zloga moguće biti preobraziteljima ovoga svijeta i na taj način graditeljima novog lica čovječanstva.
Takvo preobraženje svijeta i novost čovjeka u Kristu doista je iznenađenje
čudesnog Božjeg djelovanja među nama.
Krist Iznenaditelj i danas poziva kršćane iznenaditelje – a među njima i
svećenike iznenaditelje – koji će otvarati vrata svakog pojedinog čovjeka i
svih područja ljudske djelatnosti Njegovom spasiteljskom djelovanju koje
je u svojim preobraziteljskim učincima uvijek iznova jedno radosno iznenađenje Božje prisutnosti. Stoga u otvorenosti prema Kristu Iznenaditelju
zajednica u Kristu iznenađenih ne prestaje moliti za svećenike iznenaditelje riječima: „Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi
kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš
svagdanji daj nam danas! I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo
dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!“
(Mt 6, 9-13).
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69(23ý$02/,79$9-(51,.$
Sestre i braćo, nebeskom Ocu koji je poslao svoga Sina da bude naš Dobri
Pastir s pouzdanjem uputimo svoje molitve:
1. Gospodine, svoju si Crkvu sagradio na stijeni, Isusu Kristu. Uvijek
iznova darujoj joj Duha kako bi svoju životnost crpila na izvorima Riječi
i tako tebi ostala neokaljana zaručnica, molimo te.
2. Gospodine, tvoj je Sin Isus povjerio Crkvu Šimunu Petru da pase njegovo stado. Podaj papi Franji, kao i svim biskupima, Duha ljubavi i revnosti da vode Crkvu ovim svijetom prema nebeskoj domovini, molimo te.
3. Gospodine, Pasha naša, Isus Krist, povjerio je svojim učenicima uvijek iznova, u njegovo ime, ponavljati spasiteljsku i otkupiteljsku žrtvenu
gozbu ljubavi na križu. Podaj svećenicima, koje si sebi izabrao, apostolski
žar navještanja Riječi, Duha mudrosti u vođenju i posvećivanju stada, te
hrabrost u svjedočenju za Krista sve do spremnosti na mučeništvo,
molimo te.
4. Gospodine, tvoj Sin, šaljući nas u svijet, daruje nam svoj mir. Uvijek
iznova podaj Duha tješitelja svim nevinim žrtvama ratova i progona, ljudskih neslaganja i podjela, te ih, našim zalaganjem, neprestano usmjeravaj
vječnom miru tvoga Kraljevstva, molimo te.
5. Gospodine, tvoj Sin Isus pozvao je apostole kako bi po njima načinio
novi Izrael, i tako sa svih strana svijeta sabrao ljude u svoje Kraljevstvo.
Sve one koje i danas zoveš nadahni Duhom povjerenja i marljivog zalaganja, Duhom poniznog odricanja i žrtvovanja samih sebe kako bi, potpuno
se predavši u tvoje ruke, postali sveti svećenici i redovnici, molimo te.
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6. Gospodine, Isus Krist, prolazeći zemljom nastojao je neprestano liječiti bijedu i glad najsiromašnijih, prezrenih i odbačenih od sviju. Daj svojoj
Crkvi Duha spremnosti okrenuti se najpotrebnijima, kako bi po našem
zalaganju, beznađe najmanjih bilo umanjeno, a svima nama daj najprije
gladovati za nebeskom hranom Riječi i Tijela tvoga Sina, molimo te.
7. Gospodine, tijekom ljudske povijesti bezbroj je onih koji su nam ostavili divna svjedočanstva hoda za Sinom tvojim. Sve pokojne, koji su bili
svjedoci vjere u Uskrsloga, suobliči svojoj slici te ih privedi punini radosti
vječnoga života, molimo te.
Oče nebeski, usliši molitve svoje Crkve i pomozi joj da kroz ovaj svijet
vjerno korača stazom kojom je koračao Tvoj Sin koji s Tobom živi i vlada
u vijeke vjekova. Amen!

Zagreb, svibanj 2014.
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