
Susret, 24. 11. 2011. 

1. Pjesma: Bože moj  dopusti mi…    

 

2. Pozdrav…  s. Danijela 

 

3. UVOD – MOLTVA DUHU SVETOME 

 

O Duše Sveti, Bože Ljubavi Oca i Sina.  

Nadahni nam uvijek ono što trebamo misliti i osjećati. 

Ono što trebamo reći i kako da to kažemo. 

Ono što trebamo činiti - da to i učinimo. 

Ono što trebamo prešutjeti – da to samo Tebi povjerimo. 

Ono što trebamo napisati – da Ti samo pročitaš iz našega srca. 

Nadahni nam ono što i kako trebamo djelovati – da Ti to blagosloviš. 

Da sve bude Tebi na slavu, čast i hvalu,  

a nama na radost, blagoslov i na posvećenje našega života,  

ali i na dobro onima koje susrećemo na našem životnom putu  

i nosimo u svome srcu i odboru sjećanju. 

Tebi povjeravamo sve: naše misli, riječi, djela…  

Jer u tebi je, Isuse, sve naše pouzdanje. Amen! 

 

 

2.Biblijksi tekst:  

 

Iz Evanđelja po Ivanu  Iv 15,12-17 

 

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: „Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja 

vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji 

moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov 

gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi 

mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne 

što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge." 

 

 

  2. VI STE MOJI PRIJATELJI ( Iv 15,12-17 ) 

  Poštovane i drage sestre i braćo,  

„Gle, kako je lijepo i kako je milo kad su braća (i sestre zajedno)“ kliče sv. pisac. Ovim mislima želim i ja 

izraziti franjevačku radost zbog ovog susreta u Gospodinu i sv. Franji.  

 Istinski se radujem ovom našem franjevačkom bratsko-sestarskom susretu. Veseli me, uostalom kao i sve 

vas, da se ova lijepa tradicija - susret naših dvaju bratstava - evo nastavlja i da smo ovaj put mi domaćini; da 

vam možemo otvoriti i vrta našega samostana, ali još više našega bratsko-sestarskog srca.  

  Za ovaj susret predvidio sam jednu meditaciju nadahnutu na Isusovim riječima koje su odjeknule u našem 

srcu: „Vi ste moji prijatelji!  

 Dakle, ne zovem vas više slugama, nego prijateljima! Na rastanku sa svojima u dvorani Posljednje večere 

Isus je izgovorio i nama ostavio svoj duhovni dragulj, duhovnu oporuku. A znamo što znači biti prijatelj, 

prijateljevati i što znači prijateljstvo u našim međuljudskim odnosima i u svakodnevnom životu.  Zato ima 

pravo i ona narodna koja kaže kako je katkada važnije  imati dobra iskrena prijatelja nego brata ili sestru.  

 

 



 Upravo to Gospodin obećaje onima koji su tvoji. Ostaješ kao najvjerniji prijatelj, i to ponajbolje razjašnjava i 

tumači odnos između Tebe i tvojih učenika. Isuse, Ti izgovaraš te riječi u najtežem trenutku svoga života, 

kad je Juda napustio dvoranu i otišao u noć. Reći ćeš mu poslije  u Getsemaniju, kad je došao s ruljom: 

"Prijatelju! Zar i ti ovdje?" Isuse, stalno naglašava kako se njihovo (a i naše srce) ne smije uznemirivati. Ti 

u velikim potezima izričeš svoje poslanje. Tebe šalje Otac, a Ti šalješ nas svoje učenike. Daješ nam jamstvo 

svoje prisutnosti u našem životu i djelovanju kao svjetovnih franjevaca koje itekako treba naša Crkva i ovaj 

svijet; da budemo, poput našega sv. Franje i svijetlo i grad i sol ovome svijetu.   Ta taj zahtjev je moguće 

ispravno shvatiti i prihvatiti samo u vrednoti istinskog prijateljstva s Tobom i međusobno. Je nemoguće je 

ljubit Oca koga ne vidimo a mrziti brata koji je pored nas! Priopćio si nam sve što si čuo od Oca svoga. 

Dakle, i mi tvoji prijatelji, želimo biti uključeni u to intimno zajedništvo Oca i Sina, nadahnuti i vođeni Sv. 

Duhom. 

  Ali, kažeš nam da ćemo biti i ostati Tvoji prijatelji budemo li ispunili zadaću koju nam nalažeš, odnosno 

čuvali Očevu temeljnu zapovijed ljubavi koje si nam svu ljepotu Ti otkrio i pokazao.  

 

  Onima koje si nazvao svojim prijateljima Isuse poručuješ: „Niste vi mene izabrali, nego sam vas ja 

izabrao!“  Ne možemo dovidjeti sve dosege toga izričaja; nije to u dometima naše ljudske mudrosti ili 

umovanja, gdje mi biramo prijatelje. Isuse, kažeš kako Ti biraš njih. Nad Tobom je Otac izrekao riječi: "Ovo 

je Sin moj, Izabranik!" Otac Te je izabrao, odabrao, i Ti si Očev miljenik, a mi smo Tvoji miljenici, 

izabranici. Kao nekoć apostoli tako i mi danas, po  Tvome nadahnuću, a po primjeru, uzoru i moćnom 

zagovoru sv. Franje, i mi trebamo nastaviti Tvoje poslanje u ovome svijetu, Crkvi, i našoj povijesti. Naša 

odluka i odgovor na Tvoj izbor – Gospodine, za Tebe samo je i  Ti si na nas bacio oko i pogled.  

  Ovaj izbor, ovo imenovanje 'prijateljima' nešto je poput posvete za djelo za koje  izdvajaš svoje učenike u 

svijetu. Ti ih posvema uzimaš u svoj posjed, utapaš ih u djelo spašavanja svijeta. Upravo kao što je si Isuse 

sam sebe prepoznao u sinagogi u Nazaretu u trenutku kad si otvorio one subote svezak Izaije proroka i 

primijenio na sebe one riječi: "Duh je Gospodnji na meni! On me pomazao. On me poslao!" Tvoj Sv. Duh 

pomazuje i uzima u službu. Isto činiš Isuse sa svojima: "Ja sam vas izabrao. Ja vas i šaljem u svijet da 

donesete plod i plod vaš da zauvijek ostane". Ja sam vas odredio.  Prethodno si Isuse govorio kako nema 

veće ljubavi nego da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Isuse, govoriš o svojoj žrtvi, ali govoriš i o žrtvi 

svojih učenika. Oni će biti žrtve za Tebe svoga Učitelja, žrtve Evanđelja. Poslani u svijet i određeni donijeti 

život ovome svijetu kako bi imali život u izobilju.  

  Proniknemo li u riječi koje Gospodine izgovaraš, zamijetit ćemo kako su uvijek zajedno ljubav i poslanje, 

ljubiti i slati. Ljubav koju nam Gospodine daruješ jest ujedno i naše poslanje. Kao što je mene Otac ljubio, i 

ja vas ljubim. Nakon uskrsnuća reći ćeš: Kao što je mene poslao Otac, i ja šaljem vas! I kao što si ti poslao 

mene u svijet, i ja sam poslao njih u svijet. Isuse, onima koje želiš učiniti svojim prijateljima iskazuješ 

milost da budu Tebi  zdesna i slijeva, da s njima prevališ put. Ti si Put i mi želimo hoditi  tim putem. Ti si trs 

koji crpe iz Očeve ljubavi životne sokove. I taj trs koji je si Ti sam, tjera životni sok u mladice koje onda 

donose obilan rod i plod. Pomozi nam da mi budemo te maldice. A BIT ĆEMO AKO BUDEMO LJUBILI 

ONAKO KAO ŠTO SI TI LJUBIO!  

 

 

  Sva dubina, širina, visina, duljina ljubavi određena je Tvojim primjerom i uzorom. Ti si istinski  trs; Ti si 

istinski prijatelj; Ti znaš što nama treba; Ti hoćeš da se i mi sa svakim čovjekom susretnemo kao s bratom i 

sestrom, kao s prijateljem. To si zapovjedio apostolima, to izgovaraš svakome svome učeniku i osobito i na 

poseban način onima koji su te odlučili nasljedovati po primjeru asiškog siromaha. Jer, po plodovima se 

svako stablo poznaje. Apostolski poziv i poslanje samo su onda plodonosni i plodotvorni ako se događaju u 

ljubavi i iz ljubavi. Moliti i raditi, ljubiti i moliti - to su preduvjeti za blagoslovljeni rad za Tebe, Gospodine 

bili, ostali, jesu sada i bit će do kraja svijeta. 

  Isuse, ti si jednostavno tu da nam kažeš što bi trebao u životu biti i kako se živi život.  Po Tvojoj objavi Bog 

nije ostao daleka zagonetka i tajna; Ti Očevom voljom postaješ svakome  od nas zrno koje pada u zemlju, 

umire, ide u krajnju ostavljenost križa i odbačenosti da rekneš Ocu i nama kako smo prihvaćeni i kako 

možemo biti novi ljudi.  



  Isuse, Ti si ljubav koja umire za nas; Ti si konačna pobjeda ljubavi, životna snaga ljubavi. Ti si ključno 

mjesto i ključna točka čovječanstva i zato znamo što nas čeka u budućnosti. Ne nešto, nego Netko, On, Otac 

i Ti naš Spasitelj. Ti dolaziš, kao zadnja riječ. I pred Tobom se Isuse potvrđuje da naš život ovdje i sada i 

ovakav ima smisla.  

  

  Ti, Gospodine, svjedočiš za Oca cijelim svojim bićem;  umireš, a Otac naš nebeski stavlja na sve završnu 

riječ, svoj pečat, ovjerovljuje sve u Tvome uskrsnuću i time sve dobiva svoj smisao. Po tebi smo i mi 

upoznali Oca nebeskoga i vjerujemo da je On prepun milosrđa, ljubavi i dobrote… onakav kakvim ga Ti 

Isuse očituješ i kako ga je po tvojoj promisli očitovao i uzljubio i sv. Franjo. Evo i mi smo izabrali ovaj put, 

jer  i mi želimo do Oca nebeskoga; a Ti si jedini pravi Put, Istina i Život… Zato, usmjeri korake naše na put 

mira i obora kao što si  učinio sa sv. Franjom i tolikima koji su se po njegovu primjeru Tebi posvetili. 

Pomozi nam da  uvijek hrabro hodimo i trajno ostanemo na Tvome putu, tj. da budemo u sve dane našega 

života Tvoji učenici koji će u naše dane i vrijeme znati, moći i htjeti odgovoriti svim izazovima suvremenog 

života. Gospodine, pomozi nam i ne daj da klonemo ni duhom ni tijelom. Amen. 

  

4. Meditacija 

 

- Bog nas voli i ima povjerenja u nas. Kako je divno, Bože što nas voliš unatoč svih naših grijeha, 

slabosti, propusta, nesavršenosti… 

- Doista, ne znamo čime smo  zaslužili toliko tvoje ljubavi i dobrote. Velik si izvodiš u nama i po nama 

svoj spektar ljubavi. 

- Mi smo samo glinene posude koje ti ispunjaš svojim milostima i darovima.  

- A posude? One su samo čuvarice toga blaga za neko vrijeme. 

- U njih se stavlja, ali se iz njih i uzima. 

- Tvoje povjerenje u nas od naših života čini čuda ljubavi. 

- Ljubav koja dolazi od tebe, Isuse, nema početka ni kraja. 

- Ona jest kao što i ti JESI. Svaki dan je posve nov i poseban, a nit se vječnosti tka bez prekida, bez obzira 

na različitost događaja i trenutaka.  

- Ljubav čini život lijepim. Zar nije najveća sreća svakoga čovjeka znati da je voljen i prihvaćen? 

- U toj blizini, koja je tako stvorena poput zraka koji udišemo, imamo sigurnost koju nam ne može dati 

nijedno biće na zemlji. 

- Tvoja  nas blizina oslobađa od svih naših strahova, padova, iluzija, tereta… koji pritišću dušu, 

opterećuju srce. 

- U tvojoj blizini, Isuse,  odmaramo kao u sjeni drveta za ljetne žege.  

- Možemo biti iskreni, a da nikada ne budemo povrijeđeni.  

- Jednostavno, možemo biti ono što jesmo. Ti nas razumiješ naše kajanje i uvijek si uz nas. 

- Snagom svoje velike i neizmjerne ljubavi oslobađaš nas tereta svih grijeha naših. Isuse, hvala ti za toliku 

ljubav. Hvala ti što nam uvijek nanovo praštaš i pružaš ruku toplu, nježnu i  srce prepuno ljubavi  i 

razumijevanja. 

- Sretni smo što razlučuješ nas od naših loših postupaka.  

- Hvala ti  za povjerenje u nas ljude. Isuse, tvoja ljubav i povjerenje su one nevidljive ljestve koje nas dižu 

iz naših životnih posrtaja i padova i vode nas na posve novi početak. 

- Ti si doista s nama do kraja i jedino s tobom smo najveći sretnici na zemlji Isuse, Prijatelju i veliki Bože. 

Oprosti što lutamo daleko od tebe. I hvala ti što nas uvijek primaš natrag sebi u svoj zagrljaj. 

- Lijepo je znati da nas Netko voli i podržava dok činimo nespretne životne korake. Hvala ti, Isuse, za 

sve! Amen. 

Pjesma: Krist na žalu…. 


