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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 95 – Poziv na Božju hvalu 

 Molitva za dar vjere 

Pomozi nam, Gospodine, vjerovati u te. 

Pomozi nam prepoznati te kao jačega od Zloga. 

Pomozi nam ne obeshrabriti se 

pred navalama teškoća i životnih problema. 

U našoj nevjeri – „umnoži nam vjeru“ – 

pouzdanom i iskrenom molitvom te zajedništvom s tobom. 

Ponovi i nama: „Sve je moguće onomu koji vjeruje!“ 

Koji živiš. 

  

„Vjerujem, 
pomozi mojoj nevjeri.“ 

(Mk 9,14-29) 

Usavršavanje vjere 
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 ČITANJE I SLUŠANJE TEKSTA: MK 9,14-29 

Čitajmo biblijski tekst s pažnjom; pokušajmo ga osluškivati kao prvi put. Bog nam se 

obraća ovom riječju. Otvorimo mu svoje srce. 

 Razumijem li pročitani tekst? 

 Što mi predstavlja problem u razumijevanju? 

 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. Za osobno razmišljanje mogu pomoći 

pitanja: 

- Vjeruješ li u moć ozdravljenja, bilo tjelesnog bilo duhovnog? 
- Što u tvome životu osnažuje vjeru u Boga? (znakovi i čudesa?) 
- Mogu li sebi objasniti što je to vjera koju osjećam? S kojim osjećajem je 

mogu usporediti?  
- Uočavam li razliku između vjere u Boga i vjere u čovjeka? 
- Utječe li moja slobodna volja na božansko djelovanje u meni? 
- Može li moja nevjera biti uzrok moje duhovne ili tjelesne bolesti? 
- Čime ne dopuštam Gospodinu da me ozdravi iako to svojim srcem 

želim? 

 Moli: Što ja želim reći Bogu polazeći od ovoga biblijskog 

teksta? Pokušaj svojim riječima izreći i/li napisati molitvu.  

U osobnom razmišljanju mogu ti pomoći sljedeći biblijski 

tekstovi: 

 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. 

 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.  
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 ZA NASTAVAK RASTA U VJERI 

o Benedikt XVI., Apostolsko pismo Porta fidei (izdanje Kršćanske 
sadašnjosti ili na http://zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/godina-
vjere/porta-fidei-7219) 

      

Govoriti o Bogu znači dati prostora Onome koji nam ga pomaže upoznati, koji 
nam otkriva svoje lice ljubavi; to znači 'oplijeniti' samoga sebe i predati se Kristu, sa 
sviješću da nismo mi ti koji možemo steći druge za Boga, već ih moramo očekivati od 
samoga Boga, zazivati ih od njega. Govoriti o Bogu rađa se dakle iz slušanja, iz našeg 
poznavanja Boga koje se ostvaruje u familijarnosti s njim, u molitvenom životu i 
življenju prema zapovijedima. 

Iz Evanđeljâ vidimo kako se Isus zanima za svaku ljudsku situaciju s kojom 
se susreće, uranja u stvarnost muškaraca i žena svog doba, s punim pouzdanjem u 
Očevu pomoć. I da je stvarno u toj povijesti Bog, na skriven način, prisutan i ako 
smo pažljivi možemo ga susresti. A učenici, koji žive sa Isusom, mnoštvo koje ga 
susreće, vide njegovu reakciju na najrazličitije probleme, vide kako govori, kako se 
ponaša; vide u njemu djelovanje Duha Svetoga, Božje djelovanje. U njemu se 
navještaj i život isprepliću: Isus djeluje i poučava, polazeći uvijek od prisnog odnosa 
s Bogom Ocem. Taj stil postaje osnovni putokaz za nas kršćane: naš način življenja 
u vjeri i ljubavi postaje govor o Bogu u današnjem dobu, jer životom življenim u 
Kristu pokazuje vjerodostojnost, realizam onoga što govorimo riječima, koje nisu 
samo riječi, već pokazuju stvarnost, pravu stvarnost. 

A u tome moramo biti pozorni da uočimo znakove vremena u našem dobu, da 
prepoznamo naime mogućnosti, želje i prepreke na koje se nailazi u današnjoj 
kulturu, napose želju za autentičnošću, težnju k transcendenciji, osjetljivost za 
očuvanje stvorenog svijeta i bez straha priopćiti odgovor kojeg pruža vjera u Boga. 
Godina vjere je prigoda da se otkrije, s maštovitošću nadahnutom Duhom Svetim, 
nove putove na osobnoj i zajedničkoj razini, kako bi snaga evanđelja u svakom mjestu 
bila mudrost života i životni orijentir. 

I u našem dobu, povlašteno mjesto za govor o Bogu je obitelj, ta prva škola za 
prenošenje vjere novim naraštajima. 

Drugi vatikanski koncil govori o roditeljima kao prvim vjerovjesnicima (usp. 
Dogm. konst. Lumen gentium, 11; Dekr. Apostolicam actuositatem, 11), koji su 
pozvani ponovno otkriti tu svoju misiju, preuzimajući na sebe odgovornost u 
odgajanju, u otvaranju savjesti malenih Božjoj ljubavi kao temeljnoj službi u svom 
životu, u tome da budu prvi katehisti i učitelji vjere svojoj djeci. A u toj je zadaći 
važna nadasve budnost, koja znači znati uočiti povoljne prilike za otpočinjanje 
govora o vjeri u obitelji i za rast i jačanje kritičke refleksije o brojnim uvjetovanostima 

http://zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/godina-vjere/porta-fidei-7219
http://zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/godina-vjere/porta-fidei-7219
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kojima su djeca izložena. 

Ta pozornost roditelja je također osjetljivost u recepciji mogućih vjerskih 
pitanja prisutnih u duši obitelji, koja su katkad očita a katkad skrivena. Tu je zatim 
radost: komunikacija vjere mora uvijek biti u radosnom tonu. To je uskrsna radost, 
koja ne prešućuje i ne skriva stvarnost boli, trpljenja, napora, teškoća, 
nerazumijevanja i same smrti, ali umije pružiti kriterije za tumačenje svega u 
perspektivi kršćanske nade. Dobar život evanđelja je upravo taj novi pogled, ta 
sposobnost promatrati svaku situaciju samim Božjim očima. Važno je pomoći svim 
članovima obitelji da shvate da vjera nije neki teret, već izvor duboke radosti, da 
vjerovati znači zamijetiti Božje djelovanje, prepoznati prisutnost dobra, koje ne diže 
buku; i da vjera pruža dragocjene putokaze za življenje vlastite egzistencije. Na 
kraju, tu je i sposobnost slušanja i dijaloga: obitelj mora biti ambijent u kojem se uči 
živjeti zajedno, izgladiti sporove u uzajamnom dijalogu, kojeg čine slušanje i riječ, 
jedni druge razumjeti i međusobno se ljubiti, da bi jedni drugima bili znak Božje 
milosrdne ljubavi. 

Govoriti o Bogu, dakle, znači svojom riječju i životom pomoći drugima da 
shvate da Bog nije takmac našega života, već je njegov pravi jamac, jamac veličine 
osobe. Tako se ponovno vraćamo na početak: govoriti o Bogu znači, riječju i životom, 
komunicirati, snažno i jednostavno, ono što je bitno a to je Bog Isusa Krista, onaj 
Bog koji nam je pokazao tako veliku ljubav da se utjelovio, umro i uskrsnuo za nas; 
onaj Bog koji traži da ga slijedimo i da dopustimo da nas preobrazi njegova 
neizmjerna ljubav kako bismo obnovili svoj život i svoje odnose; onaj Bog koji nam 
je darovao Crkvu, da bismo zajedno kročili ovim svijetom i, po Riječju i 
sakramentima, obnovili čitav ljudski grad, da može postati Božji grad.  

Benedikt XVI., Kako govoriti o Bogu danas? 
Opća audijencija u Godini vjere, 28. studenoga 2012. 

 

 

 

 

 

27. ožujka 2017. 

s. Tea Barnjak 
„Učinila je što je mogla.“ 

(Mk 14,1-9) 

Prema zrelosti vjere 


