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Isus Krist – Kralj svega stvorenja 21. studenoga 2021.

ULAZNA PJESMA
Dostojan je zaklani 
Jaganjac primiti moć 
i bogatstvo i mudrost 
i snagu i čast: Njemu slava 
i vlast u vijeke vjekova.
(Otk 5,12; 1,6)

ZBORNA MOLITVA
Svemogući vječni Bože, 
svome ljubljenom Sinu 
dao si svu vlast na nebu 
i na zemlji i postavio ga 
glavarom cijelom svijetu. 
Molimo, oslobodi sva 
stvorenja iz ropstva zla 
da tebi jedinome služe 
i tebe bez kraja slave. 
Po Gospodinu.

DAROVNA MOLITVA
Gospodine, prinosimo ti 
žrtvu kojom je Krist ljude 
pomirio s tobom. 
Molimo te, nek tvoj Sin dâ 
narodima dobra jedinstva 
i mira. Koji živi i kraljuje u 
vijeke vjekova.

PRIČESNA PJESMA
Stoluje Gospodin – Kralj 
dovijeka. Gospodin narod 
svoj mirom blagoslivlje.
(Ps 29, 10-11)

POPRIČESNA MOLITVA
Gospodine, pozvao si nas 
da služimo Kristu, Kralju 
svega svijeta. Okrijepi nas 
ovom hranom, koja daje 
besmrtnost, da budemo 
dionici njegova kraljevanja 
i vječnog života. Po Kristu.

Prvo čitanje Dn 7, 13-14
Vlast njegova vlast je vječna.

Čitanje Knjige proroka Daniela
Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi 

kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. 
Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi naro-
di, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći 
neće; i kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 93, 1-2.5
Pripjev:  Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.
Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven, 
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski, 
neće se poljuljati. 
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, 
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna, 
svetost se dolikuje domu tvojemu, 
Gospodine, u sve dane!

Drugo čitanje Otk 1, 5-8
Knez kraljeva zemlje ... učini nas kraljevstvom, svećenicima.

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola
Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar 

nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju 
svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, sveće-
nicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! 
Amen!

Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga 
proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i 
koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja Mk 11, 9.10
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje:  
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida, koje dolazi.

Evanđelje Iv 18, 33b-37
Ti kažeš: ja jesam kralj.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: »Ti li si židovski kralj?« 
Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi 
rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj na-
rod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«

Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svi-
jeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje 
bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali 
kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti 
si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. 
Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za 
istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«

Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, Bog Otac, unatoč 
našim lutanjima prostranstvima grijeha 
i zabluda, nikada ne odustaje od toga da 
nas vrati na pravi put. U toj je neizmjernoj 
ljubavi poslao na svijet svoga Sina da 
nas pouči kako moramo živjeti da bismo 
prispjeli u nebesko kraljevstvo. Stoga mu 
se utecimo poniznim prošnjama.

1. Sveti nas Ivan apostol uči kako je Isus 
Krist vjerni svjedok tvoje Istine i vječni 
vladar. Daj da tvoja Crkva hrabro 
slijedi primjer njegova života i svjedoči 
tvoju Istinu svim narodima, molimo te. 

2. Tvoj je Sin Isus pred Pilatom ostavio 
svjedočanstvo prihvaćanja križa 
i trpljenja za tvoju Istinu. Blagoslovi 
pastire svoje Crkve te im osvijetli 
putove kako bi tvome kraljevstvu 
privodili svoje stado, molimo te. 

3. Stvorio si nas na svoju sliku i darovao 
nam vlast nad svime stvorenim.  
Podaj nam da time upravljamo 
u svjetlu tvoje Istine i da darovanu 
nam moć koristimo za dobro  
cijeloga svijeta, molimo te. 

4. Učiš nas kako kraljevati ne znači  
sebi sve podložiti, već služiti svima 
za opće dobro. Podaj nam biti na 
usluzi svojim bližnjima kako bismo 
dobrotom i blagošću pridonijeli  
boljem svijetu, molimo te.

5. Svi ćemo jednom doći na  
konačan sud. Budi nam milosrdan 
u posljednjem trenutku i smiluj nam se 
poradi dobrih djela koja smo za života 
činili, molimo te.

Gospodine Bože, ti si Alfa i Omega – 
Onaj koji jest, koji bijaše i koji dolazi. 
Tvoje je vječno kraljevstvo naša jedina 
i istinska želja. Podaj nam svima  
prispjeti u tvoje kraljevstvo  
i u njemu vječno uživati u tvojoj slavi.  
Po Kristu, Gospodinu našemu.

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE
Ulazna: 75.5  Dostojan je
ili: I  Svi kliknimo Kristu
ili: 183.1  Ti, Kriste, Kralj si vjekova 
Otpjevni psalam:  Gospodin kraljuje (ŽV 11/2009)
Prinosna: 183.5 Ti, Kriste, Kralj si vjekova
Pričesna: 273-274  Ja sam s vama
 241  Oče naš dobri 
 222  Gospodin kraljuje
Završna: 180  Isuse Kralju
ili: 754  Zastava nas sveta vodi
ili: 845  Krist Kralj vlada

Michelangelo Merisi da Caravaggio,  
Ecce Homo (Evo čovjeka), 1605.



38 39

OTAJSTVO I ZBILJA

živo vrelo 11–2021

Kraljevati služeći istini 

U  ljudima kao da postoji neka prirod-
na potreba za moći. Što je i sasvim 
naravno ukoliko su slika Boga koji ih 

je, kao i cijeli svijet, stvorio ni iz čega, čime je 
očitovao svoju božansku svemoć. Stoga oni, 
premda su s jedne strane ništavilo i nemoć, s 
druge ih je pak strane Stvoritelj obdario svo-
jom moći i želio je za njih da žive s tom moći 
upravljajući svoj život. Gospodin Bog je htio 
da čovjek gospoduje nad svim stvorenjem, to 
jest da se ponaša kao istinski kralj i upravitelj 
svega stvorenoga. Gospodin je nadasve htio 
da čovjek  bude biće koje sa sigurnošću i sna-
gom upravlja svoj život prema njemu, svome 
Stvoritelju, ali isto tako da ga upravlja prema 
istinskim vrijednostima i konačnom cilju, to 
jest spasenju. 

Krist pravi Kralj
Na žalost, grijehom je čovjek izokrenuo ovaj 
božanski red koji je Bog odvijeka htio da 
bude pravilo po kojem se čovjek ravna. Gri-
jehom je čovjek izgubio snagu da s lakoćom 
i sigurnošću upravlja vlastitim životom u 
svjetlu Božje istine te da se darovanom moću 
služi u onom smislu u kojem mu je dana. Od 
tog trenutka prestao je priznavati Božju vlast 
nad sobom, te se je u samovolji htio domoći 
te vlasti, ne znajući da će je upravo tim či-
nom izgubiti. Od tog trenutka pomračila mu 
se i istina, te je postao žrtva zabluda koje su 
ga gurnule u sve veću tamu. Nadalje, jedna 
od posljedica je da je i prema braći počeo 
iskazivati moć na krivi način, te ju je kori-
stio kako bi ih sebi podređivao i nad njima 
vršio moć upravljanja silom, umjesto da im 
bude kao brat na usluzi svojom dobrotom i 
velikodušnošću. Od tada je sebi počeo gradi-
ti ‘kraljevstva’ koja su se temeljila na velikoj 
obmani, na potrebi da svoju moć iskaže po-
dređivanjem drugih i vladanjem nad njima. 

Unatoč svih tih nepravilnosti Bog nikada 
nije odustao od čovjeka da ga vrati na pravi 
put i na stazu svoje istine. Ili bolje rečeno, 
baš zato što je čovjek odlutao, Bog je odlučio 

još više zauzeti se za njega kako bi ga spa-
sio od zloporabe moći koju mu je dao, te mu 
vratio snagu koja mu je neophodna za ži-
vot. Zato mu je poslao svoga Sina, vječnoga 
Kralja Svemira, po kojemu je sve i za kojega 
je sve stvoreno. I ne samo to, već se njegov 
Sin utjelovio i postao čovjekom kako bi kroz 
ljudsko iskustvo čovjeka poučio kako kralje-
vati na zemlji, imajući u vidu da je istinsko 
kraljevanje dolazak u vječni život i nebesko 
kraljevstvo. Takvo kraljevanje pretpostavlja 
život u istini kojom se priznaje živoga Boga 
kao uporište vlastitoga života i izvor nepo-
bjedive moći koja nas dovodi u život vječni, 
a koju nikakva sila ovoga svijeta ne može za-
priječiti. 

Upravo je takvo svjedočanstvo ostavio 
Isus pred rimskim upraviteljem Pilatom, ko-

jega su narod i glavari svećenički upotrijebili 
kao oruđe svoje moći koju su htjeli pokaza-
ti nad Isusom. U svojoj lukavosti iznašli su 
način kako prisiliti Pilata da osudi Isusa, 
jer oni kao takvi nisu imali ovlasti osuditi 
ga na smrt, a to su htjeli. No Isus, upravo u 
tim trenutcima kad se sprema primiti osu-
du i prihvatiti križ, pokazuje svoje istinsko 
gospodstva, svoju moć i vlast koju ima nad 
vlastitim životom. Pred Pilatom svjedoči da 
je vječni kralj, te da Pilat ne može ukloniti 
ljudskim metodama njegovo kraljevstvo, 
jer je ono kraljevstvo istine. Istina je uvijek 
svjetlo i tama laži je ne može nadvladati, te 
stoga niti nepravedna osuda kojom je Pilat 
namjeravao ugušiti njegov život nije mogla 
biti konačna riječ nad moću istine. Ona je 
samo bila pokazatelj ljudske nemoći pred 
Bogom i pred njegovim svjetlom, tek slabi 
pokušaj nemoćnih ljudskih bića da odbace 
Božju istinu o svome životu i da odbace Božji 
pokušaj da im svojom istinom osvijetli pu-
tove i privede ih u vječno kraljevstvo istine 
i pravde, ljubavi i mira. S druge pak strane 
Isus je pokazao savršeni mir, premda je svje-
dočanstvo za istinu bilo bolno, satkano od 
patnje i predanja života. No znao je da je to 
jedini put pobjede i uspostave Božjega po-
retka na Zemlji koji nijedna zemaljska vlast 
ne može izokrenuti. Dao je svoj život kako bi 
Božja istina bila tako jasno urezana u ljud-
sku svijest i savjest, te kako bi oni koji ga sli-
jede nepogrešivo išli putem spasenja.

Božje kraljevstvo – istinsko kraljevstvo
Darom svoga života i svjedočanstvom pred 
Pilatom Gospodin je i nas poučio da kra-
ljevati znači služiti istini i dati život svoj za 
spasenje drugih. To je nenadmašiva gesta 
kraljevanja kojoj se ne može suprotstaviti ni-
jedna ljudska moć. Zato Isus daje svoj život 
kojim našem životu daje moć biti na strani 
istine te živjeti za Boga i za spasenje. Tako 
nam je vratio onu iskonsku kraljevsku moć 
samodređenja i suradnje s Bogom na nje-
govom vječnom planu, to jest sposobnost 
upraviti vlastiti život u svjetlu Božje istine i 
snagom njegove ljubavi. Živeći prema njego-

voj riječi svjedočimo da je za nas Bog jedini 
kralj prema kojemu ravnamo vlastiti život i 
prema kojemu se treba ravnati sve stvorenje. 
Prihvaćajući njegov primjer i sami pokazu-
jemo da istinski kraljuje onaj tko služi istini 
koja dolazi od Boga, a potom pomaže i braći 
da dođu do spoznanja istine u svjetlu koje se 
isplati živjeti, jer je ona neprolazno bogat-
stvo života. 

Zato Isusovo kraljevstvo nije kao ljud-
sko kraljevstvo, već je ono vječno nebesko 
kraljevstvo koje on želi spustiti u naš svijet 
i među nama uspostaviti, ali ne kao konku-
renciju ljudskome kraljevstvu, već istinski 
model, ishodište i uvir svake zemaljske vlasti 
i kraljevanja. Zato za njega kraljevanje nije 
vladanje nad drugima, dar života koji oživ-
ljuje i krijepi one koji ga slijede. Jednako 
tako istina mu nije ljudska teorija ili stav i 
mišljenje o nečemu, već Božje svjetlo i sadr-
žaj neprolaznog života koji čovjeku svijetli 
u duši i osvjetljava životni put. Bez obzira 
koliko bilo izazovno ovakvo kraljevanje koje 
nam pokazuje Isus, ipak nema za nas bolje-
ga puta na zemlji od služenja njegovoj istini 
kako bismo braći pokazivali put spasenja 
koji nam je on svima otvorio.

Ivan Bodrožić

Nicolaes Maes, Krist pred Pilatom, 1650. 

K rist će doći u bljesku moći kao što 
se prije udostojao doći u poniznosti 

ljudske naravi. Sve će pobožne odvojiti od 
bezbožnih. Neće ih odlučiti samo od onih 
koji uopće ne vjeruju već i od ljudi koji u 
nj uzalud i neplodno vjerovahu. Tima će 
dati svoje vječno kraljevstvo, a drugima 
vječnu kaznu s đavlom. Nijedan užitak 
vremenskih dobara ne može biti sličan 
radosti vječnoga života koji će dobiti sveti. 
Isto se tako nikakva muka vremenitih 
kazna ne da usporediti s vječnim 
bezbožničkim patnjama.

Sv. Augustin


