
LECTIO DIVINA 
Molitveno-meditativno čitanje Svetoga pisma 

Gospodine,  

umnoži nam vjeru! 
 
Rast vjere u osluškivanju riječi Božje 

 

 

30. siječnja 2017. 

 

 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 111 – Pohvala Božjim djelima 

 Molitva za dar vjere 

Pomozi da u snazi Duha Svetoga 
radosno živimo krsni savez s tobom, 
upoznamo cjelovit sadržaj naše vjere, 
odvažno je svjedočimo u župi i biskupiji, 
u obitelji i društvu te da je očitujemo djelima ljubavi. 
Na nedjeljnom sudjelovanju u svetoj misi 
ispuni nas snagom svoga križa 
i učini dionicima svoje pobjede nad smrću. 
Tvojoj Presvetoj Majci i našim nebeskim zaštitnicima 
povjeravamo ustrajnost u pravoj vjeri, 
kako bismo primili nagradu vječnoga života. 
Koji živiš i kraljuješ, danas i uvijeke. Amen. 

  

„Umnoži nam vjeru!“ 
(Lk 17,1-10) 

Teškoće u napredovanju u vjeri 
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 ČITANJE I SLUŠANJE TEKSTA: LK 17,1-10 

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.  

- Koliko vjera oblikuje osobni i društveni život? 
- Ne sablažnjavati druge. 
- Praštati uvrediteljima koji se kaju. 
- Ostati čvrsti u vjeri. 
- Biti pravi sluge na Božjoj njivi 
- Vjera se ne mjeri kvantitativno. 
- Vjerovati = računati s Bogom. 
- Čemu služe čudesa? 

 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 

      

Imati vjeru u Boga, u Krista-Boga, znači konačno odabrati 
pouzdanje u Boga. Arhimed je tražio uporište zahvaljujući kojem bio 
njegova poluga mogla pokrenuti svijet. Bit vjernici znači od Boga 
učiniti uporište vlastitog života a izraz 'hridina' /stijena/ kojeg Sv. 
pismo tako često pripisuje Bogu - »Ti si hridina moja, tvrđava moja« - 
postaje uporište za koje znam da me neće iznevjeriti. Bog u kojeg se 
pouzdajem ne može nas prevariti, inače ne bi bio Bog; ne može nas 
iznevjeriti, inače ne bi bio Bog; ne može nas ne ljubiti, inače nas ne bi 
stvorio. Na sve sigurnosti koje Stari Zavjet navodi da potvrdi kako je 
Bog naša hridina, nadovezuje se ono što je Krist obećao apostolu 
Petru, promijenivši mu ime Šimun i ime Petar: »Ti si Petar stijena, i na 
toj stijeni sagradit ću crkvu svoju.« Polazeći od tog pojma stijene, umu 
ne nedostaju dokazi ni svjetlo, jer vjera dovodi do svjetla. Isus Krist 
nije neko iznašašće ljudi; ljudi ne izumljuju nešto takvo, ili točnije, ako 
i izumljuju, to dugo ne potraje. Kad se pomisli na dvije tisuće godina 
koje su protekle od rođenja Isusa Krista, kad se pomisli ne sve 
osrednjosti, slabosti, izdaje kojih je bilo u crkvi… vidimo da bi crkva 
morala nestati, kao tolika druga carstva i organizacije. Naprotiv, svaki 
put, po nekom svecu, po nekom događaju ili nekoj osobi crkva 
oživljava, iznova se posvećuje i drvo koje je izgledalo mrtvo i kao 
takvo određeno za sječu, iznova je prolistalo na nov život.  

J. LOEW, Radost biti čovjek. Razgovori s Dominikom Xardelom 
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27. veljače 2017. 

fra Josip Petonjić 
„Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.“ 

(Mk 9,14-29) 

Usavršavanje vjere 


