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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 (94) – Poziv na Božju hvalu 

 Molitva za dar vjere 

Bože, ti tamu pameti naše raspršuješ svjetlom svoje Riječi. 

Povećaj u srcima našim krepost vjere koju nam dade; 

neka oganj koji je u nama raspalila tvoja milost 

ne ugase nikakve napasti. 

Po Gospodinu. 

 ČITANJE I SLUŠANJE TEKSTA: IZL 17,1-7 

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? 

  

„Je li Gospodin  
među nama ili nije?“ 

(Izl 17,1-7) 

Vjera i sumnje 
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 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.  

 Možeš li se zamisliti među Izraelcima u pustinji: umoran, iscrpljen 

i žedan? Bi li u tom trenutku vjerom prihvatio takvo stanje ili 

posumnjao? 

 Prepoznaješ li Božju blizinu u prirodi, vodi, hrani i ljudima koje 

susrećeš? Brineš li se dovoljno za one koji u izazovima života nemaju 

jelo i piće? 

 Bježiš li od svjedočenja vjere onima koji vjeru gube i sumnjaju u 

Boga koji uvijek ljubi? 

 Jesi li spreman u kušnjama pokazati vjeru u Božju providnost? 

 Imaš li hrabrosti u tjeskobama Bogu priznati svoje sumnje i mlakost 

vjere i raditi na čvrstom pouzdanju u Boga? 

 Moli: Što ja želim reći Bogu polazeći od ovoga biblijskog 

teksta? Pokušaj svojim riječima izreći molitvu.  

U osobnom preispitivanju mogu ti pomoći biblijski tekstovi 

sljedećih tema: 

Prosvjed i mrmljanje: Izl 14,11s.; 15,25; 16,3; Br 14,2; 20,3-5; 21,5. 

Živi Bog koji ne želi naše smrti:    Ps 68,20s.; Ez 18,23; 33,11 

             Lk 20,38; Iv 3,15s.; 6,40; 11,25s 

Duhovna stijena i snaga koja nam pomaže u iskušenju: 1Kor 10,4-13 

 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 

12. Povijest izraelskog naroda u Knjizi Izlaska nastavlja tragom 
Abrahamove vjere. Vjera se ponovno rada iz jednoga praiskonskog dara: 
Izrael se otvara djelovanju Boga koji ga želi izbaviti iz njegove bijede. Vjera 
je pozvana na dugo putovanje da bi se mogla klanjati Gospodinu na Sinaju i 
baštiniti obećanu zemlju. Božja ljubav posjeduje crte oca koji nosi svoje dijete 
duž cijeloga puta (usp. Pnz 1,31). Ispovijedanje vjere Izraelove izražava se 
kao svjedočanstvo Božjih dobročinstava, njegova djelovanja kojim oslobađa 
i vodi narod (usp. Pnz 26,5-11), kazivanje koje narod prenosi s koljena na 
koljeno. Božje svjetlo za Izraela sja po spomenu na događaje koje je izveo 
Gospodin, koji se spominju i ispovijedaju u bogoslužju, koji se prenose s 
roditelja na djecu. Shvaćamo tako da je svjetlo koje donosi vjera vezano uz 
stvarnu životnu povijest, uz zahvalni spomen na Božja dobročinstva i na 
postupno ostvarivanje njegovih obećanja. (…) 

13. Izraelova nam povijest, nadalje, pokazuje napast nevjere u koju je 
narod upao više puta. Tu se kao opreka vjeri javlja idolopoklonstvo. Dok 
Mojsije razgovara s Bogom na Sinaju, narod ne može podnijeti misterij 
Božjega skrivenog lica, čekanje mu je nepodnošljivo. Vjera po svojoj naravi 
traži da se odreknemo neposrednog posjedovanja koje, naizgled, pruža 
gledanje, to je poziv da se otvorimo prema izvoru svjetla, poštujući misterij 
Lica koje se želi otkriti na osoban način i u pravi čas. Martin Buber citirao je 
ovu definiciju idolopoklonstva koju je dao rabin iz Kocka: idolopoklonstvo 
je »kada se jedno lice obraća s punim pouzdanjem licu koje nije lice«. Umjesto 
vjere u Boga osoba se radije klanja idolu, čije se lice može utvrditi, čiji je izvor 
poznat jer naša rukotvorina. Pred idolom se čovjek ne izlaže riziku 
mogućnosti da mu bude upućen poziv da iziđe iz svojih sigurnosti, jer idoli 
»usta imaju, a ne govore« (Ps 115, 5). Počinjemo tada uviđati kako je idol 
samo izgovor da stavimo same sebe u središte stvarnosti klanjanjem djelu 
svojih ruku. Izgubivši svoj temeljni orijentir, koji daje jedinstvo njegovu 
životu, čovjek se raspršuje u mnoštvu svojih želja; odričući se čekanja na 
vrijeme obećanja, raspada se u tisuće trenutaka svoje povijesti. Zbog toga je 
idolopoklonstvo uvijek politeizam, besciljno tumaranje od jednoga do 
drugoga gospodara. Idolopoklonstvo ne pruža jedan put, već mnoštvo staza, 
koje ne vode točno određenom cilju, već radije tvore labirint. Onaj koji se ne 
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želi pouzdati u Boga, mora slušati glasove mnogih idola koji mu viču: 
»Pouzdaj se u mene!« Vjera, budući da je povezana s obraćenjem, oprečna je 
idolopoklonstvu; ona je odvajanje od idola i povratak Bogu živomu po 
osobnom susretu. Vjerovati znači pouzdati se u milosrdnu ljubav koja uvijek 
prihvaća i oprašta, koja podupire i usmjerava naš život, koja pokazuje svoju 
moć sposobnošću da ispravi stranputice naše povijesti. Vjera se sastoji u 
čovjekovoj raspoloživosti da se dopusti uvijek iznova preobražavati Božjim 
pozivom. Možda će zvučati paradoksalno, ali u stalnom okretanju 
Gospodinu čovjek nalazi postojan put koji ga oslobađa od besciljnog lutanja 
kojem ga vode idoli. 

17. Kristova smrt, dakle, otkriva potpunu pouzdanost Božje ljubavi 
poglavito u svjetlu njegova uskrsnuća. Kao uskrsli, Krist je pouzdan svjedok, 
dostojan vjere (usp. Otk 1,5; Heb 2, 17), čvrst oslonac za našu vjeru. »Ako Krist 
nije uskrsnuo, uzaludna je vjera naša«, kaže sveti Pavao (1Kor 15, 17). Da 
Očeva ljubav nije uskrsnula Isusa od mrtvih, da nije mogla ponovno oživjeti 
njegovo tijelo, tada to ne bi bila pouzdana ljubav, sposobna obasjati i tmine 
smrti. Kada sveti Pavao govori o svome novom životu u Kristu, kaže 
sljedeće: »u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao sebe za mene« 
(Gal 2, 20). Ta »vjera u Sina Božjega« zasigurno je vjera apostola naroda u 
Isusa, ali pretpostavlja također Isusovu pouzdanost, koja se, istina, temelji 
na, njegovoj ljubavi sve do smrti, ali i na njegovu bogosinovstvu. Upravo 
zato je Isus Sin, jer se potpuno pouzdaje u Oca, mogao je pobijediti smrt i 
učiniti da život zablista u punini. Naša je kultura izgubila osjećaj Božje 
stvarne prisutnosti, njegova djelovanja u svijetu. Mislimo da se Bog nalazi 
samo u onostranosti, na nekoj drugoj razini stvarnosti, odijeljen od naših 
konkretnih odnosa. Ali kada bi bilo tako, kada Bog ne bi mogao djelovati u 
svijetu, njegova ljubav ne bi bila doista moćna, doista stvarna i ne bi, dakle, 
bila niti prava ljubav, kadra dati ono blaženstvo koje obećava. Vjerovati ili 
ne vjerovati u njega bilo bi, dakle, potpuno isto. Kršćani, naprotiv, 
ispovijedaju Božju konkretnu i moćnu ljubav, koja doista djeluje u povijesti i 
određuje njezinu konačnu sudbinu; ljubav koja se može susresti, koja se 
objavila u punini u muci, smrti i uskrsnuću Kristovu. 

Iz Enciklike Svjetlo vjere pape Franje 

 

19. prosinca 2016. 

fra Ivan Karlić 
„Ako ne povjerujete, održat se nećete.“ 

(Iz 7,1-17) 

Naučiti čitati znakove Božje 


