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Crkva se danas sjeća i svetog Thomasa More-a.

More je rođen 1478. godine u londonskoj građanskoj obitelji. Školovao se na raznim mjestima.
S posebnim je oduševljenjem studirao humanističke znanosti. Istodobno, dugo se kolebao
između ređenja i pravne karijere. Naposljetku je prevagnulo pravo.

Neki izvori navode da se Thomas svakoga jutra ustajao u dva sata. Od dva do 7 sati bi molio i
studirao, a onda probudio ukućane. Svi bi zajednički molili, a iza toga bi prisustvovali misi. U
kući se odlazilo na počinak vjerojatno oko 8 sati navečer.

Morovi ukućani rijetko su govorili o njegovim manama, osim ako mu uračunamo u pogrešku što
se, prema svjedočenju kćeri Margarete, tata na nju dvaput naljutio. Više od ikojeg svog
prijatelja, humanista Thomas je proveo humanističke ideale u djelo - u svojoj obitelji. Njegov je
dom bio prava humanistička škola. Kažnjavanja u kući nije bilo, mogla se čuti jedino pokoja
primjedba. Kao odgojitelj, More je više cijenio znanje spojeno s vrlinom, nego sve blago
kraljeva. Često je govorio kako u odgoju treba više poučavati vrline, nego grditi mane. Moreova
djeca morala su učiti latinski, grčki, logiku, filozofiju, teologiju, matematiku i astronomiju.
Moreova kćer Margareta i pokćerka s istim imenom postale su dvije najučenije žene toga doba.

More je kao veoma mlad stekao ugled u znanstvenim krugovima, ali je i vrlo aktivno sudjelovao
i u javnom životu. Tako je obnašao različite dužnosti, sve do dužnosti lorda-kancelara - najviše
državničke dužnosti odmah poslije kralja. U njegovu životu stalno se ispreplitao mislilac-pisac i
političar-državnik. Ipak, širom Europe poznatim ga je učinilo djelo "Utopija". Ubrzo nakon
tiskanja te knjige na latinskom, bila je prevedena na njemački, talijanski, francuski. Na engleski
je prevedena tek nakon Morove smrti.

Nijedna druga knjiga iz Engleske nije u to doba doživjela veći uspjeh, a čitatelje ima i danas. U
tom djelu More kritizira društvene prilike u Engleskoj i suprotstavlja im viziju o idealnoj zajednici
na zamišljenom otoku - Utopiji. Evo i jedne misli iz tog djela koje je nastalo prije više od 4
stoljeća, a vrijedi i danas:

'Posvuda vidim zavjeru bogatih, koji se, tobože za račun i u ime državnih interesa, bore jedino
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za svoje osobne interese. Smišljaju i izmišljaju sva moguća sredstva kako će, najprije, bez
opasnosti sačuvati sva dobra što su ih na nepošten način stekli, a zatim, kako će po što nižoj
cijeni unajmiti i iskoristiti rad i trud sirotinje.'

Nakon što je dostigao vrhunac političke karijere Thomas More je pogubljen. Uzrok tog naglog
preokreta leži u sukobu Morea s kraljem Henrikom VIII. Naime, Thomas More ostao je odan
Papi nakon što je Henrik VIII. odlučio ne priznavati više papin primat. Nakon tog Henrikovog
poteza More je dao ostavku, a potom je bačen u tamnicu te pogubljen 1535. Kako je i sam
rekao - moguće je u isto vrijeme biti državni kancelar i čovjek visokih etičkih načela - moguće,
ali vrlo opasno.

Thomas More bio je cijeloga života uvjereni katolik. Koliko su njegova vjerska uvjerenja bila
iskrena i čvrsta najbolje svjedoči nepokolebljivost kojom je dočekao smrt. Naime, na mjestu
pogubljenja je izmolio 51. psalam, a prije smaknuća zagrlio je krvnika te si je sam povezao oči.
Zbog njegova života i mučeničke smrti Katolička Crkva je Thomasa Morea proglasila svetim.

I za kraj ove priče poklanjamo Vam molitvu za humor Thomasa More-a koju svakodnevno moli i
papa Franjo i za koju je rekao da mu pomaže. Molitva za humor glasi ovako, a pronašli smo
njen prijevod u Glasu Koncila iz 1967. godine:

„Gospodine, daj mi dobar apetit i da imam što jesti. Daj mi dobro zdravlje i dobro raspoloženje
da to zdravlje sačuvam. Daj mi Gospode svetu dušu, i neka ta duša bude puna svega što je
dobro i čisto. Neka se duša ne zbuni pred grijehom, već neka s Tobom nađe način kako će
svaku stvar staviti na svoje mjesto. Daj da mi duša ne zna za dosadu, da ne mrmlja i ne uzdiše.
Ne dopusti da se duša prilijepi uz nasrtljivo „JA“. I daj mi Gospodine smisao za humor. Daj mi
milost da razumijem šalu, kako bih upoznao nešto radosti i kako bih je mogao s drugima
podijeliti. Amen“.
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