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 PRIPRAVA: MOLITVENI POČETAK I ZAZIV DUHA SVETOGA 

Molimo Duha Svetoga da nam pomogne da se saberemo, da budemo sposobni 
osluškivati Božju riječ koja je nama danas upravljena. Kao što je Duh Sveti učenike 
uvodio u svu istinu, tako će pomoći i nama prosvjetljujući naš razum i naše srce. 
Pisma možemo razumjeti samo uz njegovu pomoć. 

 O dođi Stvorče, Duše Svet…  

 Psalam 119,103-114  

 Molitva za dar vjere  

Bože, 
ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine 
da se na pravi put vrate. 
Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno, 
a traže što mu priliči. 
Po Kristu. 

 ČITANJE I SLUŠANJE TEKSTA: 2TIM 1,1-14 

Čitajmo biblijski tekst s pažnjom; pokušajmo ga osluškivati kao prvi put. Bog nam 
se obraća ovom riječju. Otvorimo mu svoje srce. 

 Pomoć za razumijevanje teksta:  
 Kakva je ovo vrsta teksta (proza/poezija/pismo)? 
 O čemu tekst govori? 
 Postoje li neke riječi koje pojačavaju intenzitet radnje? 
 Što pisac želi poručiti ovim tekstom? 
 Koja je njegova temeljna nakana? 

„Znam komu sam povjerovao!“ 
(2Tim 1,1-14) 

Oživjeti dar Božji 



 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. Pokušaj u tišini odgovoriti na nekoliko 
pitanja:  
 Jesam li svjestan dara Božjega darovana mi u životu? „Bog nam 

nije dao duha bojažljivosti, već Duha snage, ljubavi i 
razboritosti.“ 

 Kako mogu čuvati i oživljavati milosni Božji dar? 
 Kako se zlopatiti za evanđelje, za Isusa Krista? Kako u meni 

odjekuju riječi: „Ne stidi se evanđelja!“ Koja mi područja 
dopuštaju dati takvo svjedočanstvo? Koju „cijenu“ u mojemu 
životu ima ljubav (svjedočanstvo) za evanđelje? 

 Mogu li reći da u svojemu životu postupam kao Pavao koji piše 
Timoteju? Postoji li „moj Timotej“ kojemu mogu posvjedočiti i 
prenijeti iskustvo svoje vjere? Kada bih trebao napisati svoju 
„duhovnu oporuku“ ili sažetak svojega vjerničkog iskustva 
prijateljevanja s Bogom, što bih napisao i ostavio drugima u 
nasljeđe? 

 Raspiruj milosni dar: 1Tim 4,7-16 

 Ne boj se: Mt 8,26; Lk 12,4.7.11.22.32; Iv 14,27 

 Ne stidi se svjedočanstva: 2Tim 1,16; Rim 1,16 

 Moli: Što ja želim reći Bogu polazeći od ovoga biblijskog teksta? 
Pokušaj svojim riječima, bez puno opterećenja, izreći svoju 
molitvu.  

 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. 

 Djeluj: Razmisli. Napiši svoju „duhovnu oporuku“. 

 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. Ne smijemo zaboraviti da nas Bog 
preko svoje riječi dodiruje, potiče na promjenu, poziva na obraćenje, rasvjetljuje naš 
život, govori nam, obraća nam se u našoj konkretnoj situaciji.  



 ZA NASTAVAK RASTA U VJERI  

Duhovna oporuka (I) 

Predragi sine, ponajprije te poučavam da ljubiš Gospodina, Boga 
svoga, svim srcem i svom svojom snagom. Bez toga, naime, nema spasenja. 

Sine, od svega se trebaš čuvati što znaš da se Bogu ne sviđa, to znači 
od svakog smrtnog grijeha, tako da radije moraš dati da te muče svakovrsnim 
mučenjem nego da počiniš smrtni grijeh. 

Osim toga, ako ti Gospodin pripusti neku poteškoću, blago je i sa 
zahvaljivanjem podnesi. Misli da je to za tvoje dobro i da si je, možda, 
zaslužio. K tome, ako te Gospodin podari bilo kakvim blagostanjem, moraš 
ponizno zahvaliti, bojeći se da ne postaneš lošiji zbog isprazne slave ili na koji 
drugi način. Boga ne smiješ napadati ili vrijeđati u njegovim darovima. 

Rado i pobožno slušaj crkvenu službu. Dok si u crkvi, ne gledaj 
naokolo rastreseno i ne govori ispraznosti, nego moli Gospodina pobožno 
ustima ili razmatrajući u srcu. 

Neka ti je srce blago kad je riječ o siromasima, bijednima i žalosnima. 
Pritječi im u pomoć prema svojim mogućnostima i tješi ih. Bogu budi 
zahvalan za sva dobročinstva što ti ih je udijelio i tako ćeš biti dostojan da 
primiš i veća. Prema podložnicima budi pravedan te se u tom drži crte 
pravednosti i ne skreći ni desno ni lijevo. Dok nisi siguran gdje je istina, više 
budi na strani siromaha nego bogataša. Pomno pazi da svi tvoji podložnici 
čuvaju pravednost i mir. Posebice nek to vrijedi za crkvene i redovničke osobe. 

Budi odan i poslušan našoj majci Rimskoj crkvi i vrhovnom 
svećeniku kao duhovnom ocu. Nastoj da se iz tvoje zemlje ukloni svaki grijeh, 
nadasve pak bogohulstvo i krivovjera. 

Predragi sine, na kraju te blagoslivljem svim blagoslovom što ga 
odani otac može podijeliti sinu. Nek te cijelo Trojstvo i svi sveti čuvaju od 
svakog zla. Dao ti Bog milost da vršiš njegovu volju te ga služiš i častiš. Na 
taj ćemo način poslije ovoga života dospjeti skupa k njemu da ga gledamo, 
ljubimo i slavimo bez kraja. Amen. 

sv. Ljudevit IX., 
zaštitnik Franjevačkoga svjetovnog reda, 

13. stoljeće 



Duhovna oporuka (II) 

Bile su mi predložene visoke dužnosti u vladi i tražili su da napustim 
moju bitku, ali ja sam to uvijek odbio, pa čak i pod opasnošću za moj život. 
Moj odgovor je bio uvijek isti: „Ne, želim služiti Isusu kao običan čovjek.“ 

Ova pobožnost me čini radosnim. Ne želim popularnost, ne želim 
položaje na vlasti. Želim mjesto u blizini Isusovih nogu. Želim da moj život, 
karakter, djelovanje govore o meni govoreći da slijedim Isusa Krista. Ta želja 
u meni je toliko jaka da bi se smatrao privilegiranim – u ovom mom naporu i 
borbi za pomoći potrebitima, siromašnima, progonjenim kršćanima u 
Pakistanu – ako bi Isus htio prihvatiti žrtvu mog života. Želim živjeti za 
Krista i za Njega želim umrijeti. Nije me uopće strah u ovoj državi. 

Mnogo puta su ekstremisti nastojali ubiti me i uhititi; prijetili si mi, 
progonili i terorizirali moju obitelj. Prije nekoliko godina, ekstremisti su čak 
zahtijevali od mojih roditelja da me uvjere da prestanem nastaviti moje 
poslanje pomoći kršćanima i potrebitima, jer će me inače izgubiti. Moj otac 
me je uvijek hrabrio. Ja kažem da ću dok budem živ, do posljednjeg daha, 
nastaviti služiti Isusa i ovo siromašno i potrebito čovječanstvo, kršćane, 
potrebite, siromašne.  

Želim vam reći da nalazim puno nadahnuća u svetoj Bibliji i životu 
Isusa Krista. Što više čitam Novi i Stari Zavjet, retke Biblije, Gospodinovu 
riječ to više čvrsne moja želja i odlučnost. Kada razmišljam da je Isus Krist 
žrtvovao sve, da je Bog poslao svoga Sina za naše otkupljenje i spasenje, 
pitam se kako bi ja mogao slijediti križni put. Naš Gospodin je rekao: „Pođi 
za mnom, uzmi svoj križ i slijedi me.“ Odlomke koje najviše volim u Bibliji 
su: „Bio sam gladan, dali ste mi jesti, bio sam žedan, dali ste mi piti; bio sam 
stranac i udomili ste me, gol i obukli ste me, bolestan i pohodili ste me, u 
zatvoru i pohodili ste me.“ Tako, kada vidim ove potrebite i siromašne ljude, 
mislim da pod njihovim izgledom Isus mi dolazi ususret. 

Stoga nastojim uvijek biti od pomoći, zajedno sa mojim kolegama, da 
pomognemo potrebitima, gladnima i žednima. 

Shahbaz Bhattij, 
ministar za vjerske manjine u Pakistanu, 

ubijen 2. ožujka 2011. 


