P R E D G OVO R

Prave vrednote ne poznaju zakon prolaznosti,
one su vječne

A

utor ove knjige, moj prijatelj Marin iz studentskih dana u Rimu,
u Hrvatskom zavodu svetog Jeronima, na najprikladniji je način
našao odgovor na neizbježno pitanje u životu svakog čovjeka:
Što učiniti s onim što će jednom proći i što je postalo prošlost? Ovo pitanje
je opravdano i poradi spoznaje da ništa ne gubi vrijednost samo zbog toga
što je prošlo i time vremenski ostarjelo. Prave vrednote ne poznaju zakon
prolaznosti, one su vječne, one su sadašnje i aktualne, jer naprosto pripadaju
životu, čineći ga vrijednim življenja. Kao slike ili oblici istine, ideje su svakog
časa povijesnog zbivanja nositeljice snage za oblikovanje konkretnog života.
Tu svoju snagu one razvijaju kroz naše svjesno sjećanje na njih.

Živo duhovno blago nadbiskupova života
Naš autor je svjestan da je knjiga učinkovito i dostojno mjesto za ideje u
kojima je on spoznao istinsku vrijednost i snagu za oblikovanja humanoga i
uspješnog života svakog čovjeka i cjelokupnog društva. Na neki način, on je
ovo djelo napisao za sebe, kako bi njegove spoznaje iz studentskih dana, iz
dana njegova djelovanja kao odgojitelja i profesora, i pogotovo iz dana njegova biskupskog služenja Crkvi svoje biskupije i Crkvi u Hrvata, ostale živo
duhovno blago njegova života. Da je ova knjiga napisana samo iz tog razloga,
morali bismo na njoj biti zahvalni našem autoru. No, svaki čitatelj ove knjige
već će kod prvog prelistavanja otkriti pravu narav i poslanje ovog djela.
Ono je napisano za nas, za našu životnu orijentaciju, za osvjetljenje individualnoga i društvenog puta kroz život. Upravo današnje kompleksno i
pluralističko društvo stvara mnogima velike poteškoće glede orijentacije u
pojedinim životnim situacijama. Već s obzirom na tematiku knjige, čitatelj
će prepoznati da autor, kao čovjek duboke vjere i ljubavi bližnjega, želi samo
jedno: ostvarenje zajedničkog života pravednosti, mira, slobode savjesti,
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materijalnog blagostanja u svjetskim i nacionalnim razmjerima. I pokazuje
kako ta želja može postati stvarnost.
Razmišlja o kreposti pravednosti i istinoljubivosti kao temelju i preduvjetu uspješnoga osobnoga i društvenog života. Bolnom pitanju rata prilazi
s moralno-etičkim razmišljanjem katoličkog nauka o pravednom ratu. To je
bila i tema njegove doktorske disertacije. Očito je da nije dovoljno samo teoretski osuđivati rat, kako se to čini danas. U vezi s tim pitanjem treba govoriti
o socijalnom i moralnom neredu u društvu i osobnom životu kao pretečama
svake vrste nasilja, pa i onog oružanog. Osobni grijeh i grijeh društvenih
struktura izvor su svake nesreće pa i najtragičnije: nesreće rata. Iz te perspektive, nadbiskup Marin obrađuje i druge teme društvenoga, kulturnoga,
ekonomskog života. A sve kako bi čitatelj vjerodostojno mogao upoznati lik
Crkve u suvremenom svijetu i sagledati mnogostruke poteškoće na koje ona,
zajedno s vjernicima, nailazi na putevima današnje civilizacije.

Misaono putovanje različitim pitanjima života
Ova nas knjiga vodi na neku vrst misaonog putovanja, razmišljanja o
različitim problemima i pitanjima života, uvjerljivo nam otkrivajući bitnu
životnu istinu da bez određenih načela i vrednota ne može pravilno funkcionirati nijedno područje života: ni gospodarstvo, ni politika, ni obrazovanje.
Odgovora na pitanja nastala na tim područjima nema bez svjetonazora koji
obuhvaća cjelokupnu stvarnost: duhovnu i materijalnu, naravnu i nadnaravnu, božansku i ljudsku. Konkretni »svijet« podvrgnut je brzim i često neočekivanim promjenama. U takvoj situaciji svaki je čovjek prisiljen donositi
odluke, vršiti izbor smjera i sredstava.
Mnogi nisu tome dorasli iz različitih razloga. Najvažniji, i u posljedicama najbolniji razlog, jest »manjak sigurnih vrednota«, prije svega, vrednota
objektivnog moralnog reda. Nadbiskup Marin svojim razmišljanjima može
pomoći današnjem čovjeku kritičkog duha na putu saznanja i spoznaje da se
najprije intelektualno sprijatelji s idejom da je kršćanska vjera i tisućljetna
katolička tradicija sigurni temelj baš one intelektualno-duhovne orijentacije
koju treba svaki čovjek u današnjem globaliziranom svijetu.
Darmstadt, o svetkovini Svetoga Josipa radnika 2013.
Dr. sc. Josip Sabol

6

