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Prije nekoliko dana napisao sam prekrasni članak pod naslovom TIJELO KRISTOVO. I,
prilikom pokušaja da ga pošaljem jednoj svojoj prijateljici, ''ukrao'' mi ga je ovaj moj kompjutor. I
nisam ga više mogao pronaći. Pa sam zaključio da Gospodin zna zašto je bilo najbolje.

No, danas ujutro, kada sam za vrijeme mise slušao riječi don Frane ''TIJELO KRISTOVO'',
ponovno su me oduševile te riječi. I dobio sam poticaj da svoje osjećaje podijelim sa vama koji
ćete ovo čitati. ''TIJELO
KRISTOVO'' zvonilo je crkvom. A onaj prateći ''Amen'' nije se
skoro ni čuo. Jer svatko od nas, kada svećenik kaže ''TIJELO
KRISTOVO'' više ne razmišlja ni o čemu osim kako će primiti Gospodina. Barem se nadam da
tako razmišlja najveći dio vjernika kod pričesti. Karizmatik Josip Lončar u jednoj svojoj knjizi
naveo je da je najbolje vrijeme za razgovor s Gospodinom upravo vrijeme kada smo dobili
živoga Gospodina Isusa Krista.
Možda više za slušanje što nam Gospodin ima za reći. Jer to je poseban trenutak, sjedinjenje s
Gospodinom.
KOLIKO
TU
LJUBAVI
IMA!
To su nepojmljive stvari za mnoge od nas ljudi. Kako shvatiti da je jedan
BOG
došao na zemlju, negdje od nekud, dao je da ima zemaljski život, da se rodi i živi kao i svi drugi
ljudi, da se muči i trpi i prije i na križu, i da konačno umre mučeničkom smrću kako bi pobijedio
Zloga i otkupio sve naše grijehe. PA,
KAKO
TO
SHVATITI? Pa što je uopće i dolazio, On, Bog, koji može sve? Mogao je to elegantnije riješiti,
poslati anđele, iskoristiti svoju moć kojoj Zli ne može ništa. Ali nije. Jer mi mu griješnici nismo ni
ovako povjerovali a kamoli da je tamo nekim čudom sve riješio izdaleka. Nije, jer nam je htio
pokazati da nas ljubi, da želi biti kao i mi. Da shvatimo i prihvatimo koliko nas ljubi kako bi se
spasili. Jer naš život ovdje na zemlji nije ništa drugo nego priprema naših duša za
ŽIVOT
VJEČNI. Ovdje, na zemlji, dana je Zlu mogućnost da nas iskuša, da nas prevari, da našu dušu
odvuče u pakao. Mi imamo pravo izbora. Možemo slušati Zloga ali možemo vjerovati u
Gospodina koji se upravo iz toga razloga utjelovio kao čovjek kako bi obratio nevjerne i ojačao
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im vjeru. Došao nam je prenijeti kakvo je to Kraljevstvo Božje, kako u njega doći, što činiti da
zaslužimo život vječni. Činio je razna čudesa samo da nas spasi i ojača nam vjeru.
S druge strane Zli je vukao ljude na svoju stranu dajući im nakratko isprazna zemaljska
zadovoljstva ali ne obećavajući im ništa poslije smrti jer on nije gospodar onoga što će se
događati poslije smrti svakoga od nas.

Gospodin je morao umrijeti da otkupi naše grijehe. No, znao je da je naša vjera slaba i da će
njegovim odlaskom biti još slabija. Zato nam je ostavio veliku pomoć. Ostavio nam je apostole,
poslao nam je Duha Svetoga i ustoličio Crkvu. Na posljednjoj večeri sa svojim učenicima učinio
je prvu svoju pretvorbu u riječima ''OVO
JE
TIJELO
MOJE…'' i ''OVO
JE
KRV
MOJA…''. Znao je da ćemo po njegovom odlasku biti na velikim kušnjama Zloga pa nam je
ostavio sebe u prilici kruha i vina. Da kada ga primimo ojačamo protiv napasti Zloga i njegovih
duhova u svakodnevnom životu.
''TIJELO
KRISTOVO''. Pa neka sada Zli dođe kada je Gospodin sa mnom i u meni! KOLIKO
JE
TU
LJUBAVI! Jedan Bog, nevidljiv, neizmjeran, neshvatljiv, daje se meni da me spasi od Zloga, da
uzme moje grijehe i da me pripremi za život vječni.

Pa, zašto to on radi? Pa zašto smo mu mi toliko bitni? ZATO JER NAS JE STVORIO ZA SEBE.
I zato nas ljubi.
JER SMO NJEGO
VI.
Ali
da bi smo bili sa njim zauvijek, moramo se očistiti od grijeha i slabosti koje smo stekli kao ljudi
svojim životom na zemlji gdje nismo izdržali razne napasti Zla i njegovih duhova počev od naših
praroditelja, Adama i Eve.

I zato meni TIJELO KRISTOVO, kada ga primam, znači primanje LJUBAVI. I često ne mogu
osjetiti tu ljubav u samoj hostiji. Ali, kada razmislim o svemu naprijed navedenom, ispunim se
tom ljubavi jer je BOG
U MENI. I kada
primim tu hostiju osjećam snažniji, mirniji, opušteniji, pun ljubavi. I ničega se ne bojim. Jer
Gospodin je sa mnom. I čeka me da jednog dana dođem u njegovu kuću, Kraljevstvo Božje, da
živim i njegovoj ljubavi zauvijek. I zato me on privlači da svakodnevno čujem riječi '' TIJELO
KRISTOVO'', uzmem ga u sebe i idem dalje u životu, pun snage i mira, do ponovnog susreta s
njim, zauvijek.
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