HRVATSKI
21. nedjelja kroz godinu A
A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Mt 16,15)
Prvo čitanje

Izaija 22,19-23

Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: "Lišit ću te tvoje službe, otjerat
te sa tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina
Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasat, tvoju ću
mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj.
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće
zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu;
i postat će prijesto slave domu oca svojega."

Drugo čitanje

Rimljanima 11,33-36

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi
sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li
mu bi savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?
Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

Evanđelje

Matej 16,13-20

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike:
"Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj;
drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi,
što vi kažete, tko sam ja?" Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist –
Pomazanik, Sin Boga živoga." Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune,
sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.
A ja tebi kažem: "Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i
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vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva
nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što
god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima." Tada zaprijeti
učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Za razmišljanje
"Ti si Mesija, Sin Boga živoga." "Ti si Petar i na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu." Obje
ove rečenice nisu razmjena uljudnih gesta između Isusa i Petra, nego temeljni iskazi, koji
sačinjavaju temelj vjere svakog čovjeka.
Isus se raspituje za mišljenje među svojim učenicima: što kažu ljudi, tko je Sin Čovječji?
Odgovori su različiti: za Ivana Krstitelja, za Iliju, za Jeremiju, za nekog od proroka. U
svakom slučaju za jednog proroka iz prošlosti. Pomalo razočaravajuće, ti odgovori, i ipak
odgovori naših suvremenika ne bi bili različitiji od njih, možda još i raznovrsniji. Vjera je
doduše prisutna, ali je veoma sakrivena. – Poziv je čut, osjećan, ali u svijesti pojedinca još
uvijek veoma neodređen: prva stepenica vjere.
Učenici naprotiv ("A vi") su već određeno vrijeme s Isusom. Njihovo iskustvo s Isusom je
bitno osobnije, dublje, bogatije. Oni su razumijeli Isusovo učenje i o njegovoj osobi bi
morali imati jasnoću, kako bi mu se mogli bezuvjetno prepustiti. To osjeća i Isus, to je i
razlog njegovog pitanja: druga stepenica vjere.
Petar se konačno odlučuje na zadnji i odlučujući korak: usred tog vrtloga ljudskih mišljenja
i pogleda dolazi do spoznaje, koja mora od temelja promijeniti ljudski život: jer njegova
izreka više nije čisto ljudski pogled, već Božja objava i priznanje vjere ... treća stepenica
vjere.
Što razlikuje Petra od drugih učenika? On nije ni junak ni nekakav čvrst karakter. On nije
ništa doli čovjek koji priznaje, kojemu je Krist stao na put i koji prepoznaje Krista te je
spreman, svoj život od njega ponovno dati preurediti i odrediti. – Na tom Petrovom
priznanju je Isus sagradio svoju Crkvu. Petar je stijena, taj isti, koji Isusa bezuvjetno slijedi i
istovremeno ga zatajuje. I ipak će mu kao Isusovu zamjeniku biti povjerena zadaća, sestre i
braću, Božji narod, Tijelo Kristovo, podupirati i jačati u vjeri sve do dolaska Božjeg
kraljevstva. I tako se Crkva do dana današnjeg sastoji od vjernika, koji stalno bivaju
nabacivani između vjere i sumnje, izme u istine i zablude.
Upravo u naše vjere iskusujemo možda još jače suprotnost te Bogo-čovječje stvarnosti.
Iskustvo skoro dvijetisućljetne povijesti Crkve pokazuje i slijedeće: ono, što je na Crkvi
zaista apostolsko, to znači ono što počiva na temelju apostola, na njihovoj vjeri i njihovom
učenju i tako u konačnici na Kristu, ima jako trajanje, sve do konačnog susreta s Kristom u
njegovoj slavi.
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