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 PRIPRAVA: MOLITVENI POČETAK I ZAZIV DUHA SVETOGA 

Molimo Duha Svetoga sposobnost osluškivanja, prosvijetljenost 

našega razuma i srce otvoreno primiti Božju riječ. Bez prisutnosti 

Duha Svetoga, zazvanoga u molitvi, nije nam moguće razumjeti 

Pisma njime nadahnuta. 

 O dođi Stvorče, Duše Svet… 

 Psalam 1 (Život u osluškivanju Riječi) 

 Molitva 

Upravljaj i posvećuj, ravnaj i vodi, Gospodine, Kralju neba i zemlje, danas 

naša srca i naša tijela, naše osjećaje, riječi i djela u svom zakonu i daj nam 

vršiti tvoje zapovijedi da, tvojom pomoći oslobođeni, uzmognemo postići 

spasenje ovdje na zemlji i u vječnosti. Po Gospodinu. 

 ČITANJE I SLUŠANJE TEKSTA: POST 15,1-21 

Čitajmo biblijski tekst s pažnjom; pokušajmo ga osluškivati kao prvi 

put. Bog nam se obraća ovom riječju. Otvorimo mu svoje srce. 

 RAZUMIJEVANJE 

 Razumijem li pročitani tekst? 

 Što mi predstavlja problem u razumijevanju? 

  

„Abraham povjerova 
Gospodinu“ 

(Post 15,1-21) 

Vjera se rađa osluškivanjem 



2 

 MEDITATIO – ORATIO – CONTEMPLATIO 

 Meditiraj: Što mi Bog želi reći po svojoj riječi? 

Ponovno pročitaj u miru tekst i zadrži se na izrazima koji su ti 

se najviše dojmili.  

 Osjećaš li se ikako povezan s Abrahamovim iskustvom? 

 Kako doživljavaš Božju prisutnost i što ti Bog nadahnjuje? 

 Koja su „Božja obećanja“ koja ti se čine nemogućima u tvome 

životu? 

 Na koji način živiš vjeru i pravednost pred Bogom? 

 Koji su tvoji darovi primljeni od Gospodina i kako ih živiš? 

 Prihvaćam li Božji poziv izaći van i uprti pogled u nebo? Što te 

sprječava ili potiče? 

 Što te priječi osluškivati Božju riječ, obratiti se Gospodinu i 

promatrati svoj život u svjetlu njegove prisutnosti? 

 Moli: Što ja želim reći Bogu polazeći od ovoga biblijskog 

teksta? 

Pokušaj svojim riječima izreći molitvu. Mogu ti pomoći i 

sljedeći zazivi iz Ps 119,49-56. 

Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu. 

U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja. 

Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog zakona ne odstupam. 

Sjećam se, o Gospodine, davnih sudova tvojih i to me tješi. 

Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj zakon napuštaju. 

Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem. 

Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam zakon. 

Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. 

 Kontempliraj 

 Stani pred Boga za željom da on utvrdi tvoju vjeru. 

 Iskusi prisutnost Boga koji te prati čak i u trenutcima sumnje; 

puno ti je obećao. 

 Izaberi riječ/sliku/izraz koji će te pratiti do sljedećega susreta. 
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 ZAJEDNIČARSKI ODJEK BOŽJE RIJEČI 

Svatko je pozvan podijeliti s drugima što mu je Duh nadahnuo. Ovo 

nije tek običan razgovor o Riječi, nego zajedničko osluškivanje. 

 ZA NASTAVAK RASTA U VJERI 

Upravo zato što je spoznaja vjere vezana uz savez vjernoga Boga, koji 
uspostavlja odnos ljubavi s čovjekom i upućuje mu Riječ, u Bibliji je 
predstavljena kao neko slušanje, povezana je s osjetilom sluha. Sveti će Pavao 
upotrijebiti izraz koji je postao klasičan: fides ex anditu, »vjera po poruci« (Rim 
10, 17). Spoznaja vezana uz riječ uvijek je osobna spoznaja, koja prepoznaje 
glas onoga koji govori, otvara se toj osobi u slobodi i slijedi je u poslušnosti. 
Zato je sveti Pavao govorio o »poslušnosti vjere« (usp. Rim 1, 5; 16, 26). Vjera 
je, usto, spoznaja vezana uz prolaznost vremena, jer riječ treba vrijeme u 
kojem će biti izgovorena: to je znanje koje se usvaja isključivo na putu 
nasljedovanja. Slušanje nam tako pomaže dobro razabrati vezu između 
spoznaje i ljubavi. 

Povezanost gledanja i slušanja, kao sredstava u spoznaji vjere, zorno 
dolazi do izražaja u Ivanovu evanđelju. Za četvrto evanđelje vjerovati znači 
slušati i, istodobno, gledati. Slušanje vjere javlja se kao oblik spoznaje vlastit 
ljubavi: to je osobno slušanje, koje razabire i prepoznaje glas Dobrog pastira 
(usp. Iv 10, 3-5); slušanje koje iziskuje nasljedovanje, kao što se događa s 
prvim učenicima koji, čuvši »njegove riječi..., pođoše za Isusom« (Iv 1, 37). S 
druge strane, vjera je povezana također s gledanjem. Pokatkad gledanje 
Isusovih znamenja prethodi vjeri, kao što je bilo kod Zidova koji, nakon 
Lazarova uskrsnuća, »kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj« (Iv 11,45). 
U drugim prigodama vjera dovodi do dubljega gledanja: »Nisam li ti rekao: 
budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« (Iv 11, 40). Na kraju, vjera i 
gledanje se isprepleću: »Tko u mene vjeruje [...] (vjeruje) u onoga koji me 
posla; i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla« (Iv 12, 44—45). Zahvaljujući 
toj dubokoj povezanosti sa slušanjem, gledanje postaje nasljedovanje Krista, 
a vjera se javlja kao proces gledanja, u kojem se naše oči navikavaju gledati 
dublje. I tako se na uskršnje jutro prelazi s Ivana, koji, još u tami, pred 
praznim grobom, »vidje i povjerova« (Iv 20, 8); preko Marije Magdalene, koja 
vidi Isusa (usp. Iv 20, 14) i želi se zadržati s njim, ali je Isus poziva da ga 
promatra dok uzlazi Ocu; pa do punog ispovijedanja vjere iste te Magdalene 
pred učenicima: »Vidjela sam Gospodina« (Iv 20, 18). 

Kako se prispijeva toj sintezi između slušanja i gledanja? To je moguće 
polazeći od konkretne Isusove osobe, koju se može gledati i slušati. On je 



4 

utjelovljena Riječ, čiju smo slavu vidjeli (usp. Iv 1, 14). Svjetlo vjere svjetlo je 
Lica u kojem se vidi Oca. Naime, u četvrtom je evanđelju istina koja se 
dokučuje vjerom očitovanje Oca u Sinu, u njegovu tijelu i u njegovim djelima 
koje je učinio za svojega zemaljskog života, istina koja se može definirati kao 
Isusov »život ispunjen svjetlom«. To znači da nas spoznaja vjere ne poziva 
da gledamo neku čisto unutarnju istinu. Istina koju nam vjera otkriva jest 
istina usredotočena na susret s Kristom, na kontemplaciju njegova života, na 
promatranje njegove nazočnosti, U tome smislu sveti Toma Akvinski govori 
o oculata fides apostola — vjeri koja vidi! — u nazočnosti tijela uskrsloga 
Gospodina. Oni su vidjeli uskrslog Isusa svojim očima i povjerovali su. 
Omogućeno im je, naime, zaviriti u dubinu onoga što su vidjeli i ispovjediti 
svoju vjeru u Sina Božjega, koji sjedi zdesna Ocu. 

Jedino je na taj način, utjelovljenjem, dijeljenjem našega čovještva, 
spoznaja koja je vlastita ljubavi mogla prispjeti punom ostvarenju. Svjetlo 
ljubavi, naime, rađa se kada bivamo dotaknuti u srce i otvaramo se nutarnjoj 
nazočnosti ljubljenoga, koji nas osposobljava prepoznati njegovo otajstvo. 
Tada shvaćamo zašto je, uz slušanje i gledanje, vjera za svetog Ivana 
doticanje, kao što kaže u svojoj Prvoj poslanici: »što smo čuli, što smo vidjeli 
očima svojim [...] i ruke naše opipaše o Riječi, Životu« (Iv 1, 1). Svojim 
utjelovljenjem, svojim dolaskom među nas, Isus nas je dotaknuo i, po 
sakramentima, dotiče nas i danas; na taj način, preobražavajući naše srce, 
omogućio nam je i omogućuje nam da ga neprestano priznajemo i 
ispovijedamo kao Sina Božjega. Vjerom ga možemo dotaknuti i primiti snagu 
njegove milosti. Sveti Augustin, komentirajući ulomak o ženi koja je bolovala 
od krvarenja, koja je dotaknuvši se Isusa ozdravila (usp. Lk 8,45-46), kaže: 
»Dotaknuti ga svojim srcem, to znači vjerovati.« Mnoštvo se naguravalo oko 
Njega, ali ga ne dotače osobnim dodirom vjere, koja prepoznaje njegovo 
otajstvo, njegovo sinovstvo koje očituje Oca. Tek kada smo suobličeni Isusu, 
dobivamo prave oči da ga vidimo. 

Iz Enciklike Svjetlo vjere pape Franje 

28. studenoga 2016. 

fra Martin Jaković „Je li Gospodin među 
nama ili nije?“ 

(Izl 17,1-7) 

Vjera i sumnje 


