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6.
I. Pozvani u život – Moj život u Božjoj blizini - 6. Kateheza50

Moliti s BiBlijoM

Molitveni susret

UPUTE

Ø Potrebno je pet čitača i svećenik, te zbor mladih, odnosno skupina pjevača.

Ø Čita se polako i izražajno, s čestim pauzama.

Ø Predložene pjesme mogu se zamijeniti drugim prikladnim pjesmama.

PJESMA: Simbol

UVOD

Večeras smo se okupili na molitvenom susretu u sklopu naše zajedničke pripreme za sakra-
ment potvrde. Tema večerašnjeg susreta je Moliti s Biblijom.

Gospodine, večeras želimo razmišljati o tvojoj molitvi.
Nismo te vidjeli poput tvojih učenika kako se moliš.

Ali i mi smo tvoji učenici u 21. stoljeću.
Naša je večerašnja molba kao i njihova:

“Gospodine, nauči nas moliti!” (Lk 11, 1).

50 Vjeroučiteljica s. Viktorija Gadža, prof.
Slika, u: https://rastimo-u-vjeri.com/wp-content/uploads/2019/01/prayer-bible-1-960x640.jpg (31.7.2020.)
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Upitajmo se večeras i razmislimo:

o Kakva je moja molitva?
o Molim li se redovito, iskreno razgovarajući s Bogom ili samo tražim da mi Bog ispuni 

želje, možda i sebične?
o Kakva je moja molitva: razgovor s Bogom ili samo izgovaranje naučenih riječi.

Koliko često usmeno molimo tijekom dana? Molim li se redovito – ujutro, navečer, prije/poslije 
jela? Pazim li kako ono što govorim Gospodinu ne bi bile puke riječi, rutinski izgovorene? Pre-
poznajem li u molitvi Božju blizinu? Zahvaljujem li u molitvi Bogu za darovane ljude, doga-
đaje, doživljaje, darove/sposobnosti, …

TIJEK MOLITVENOG SUSRETA
Znak križa

PJESMA: Samo reci riječ

Uvodna molitva

Č1:
TVOJA RIJEČ

Gospodine,
tolike nas riječi pritišću
i ne daju nam maknuti.
Tolike nas riječi zavode

i ne znamo izlaza.

A tvoja nas riječ poziva.
Tvoja nas riječ oslobađa.

Tvoja nas riječ sabire.
Tvoja nas riječ podupire.

Tvoja nas riječ tješi.
Tvoja nas riječ hrani.

Tvoja nas riječ usrećuje.
Tvoja nas riječ oduševljava.

Tvoja nas riječ umiruje.
Jer u tvojoj riječi ti si sam,

Gospodine.
Po svojoj riječi ti si uz nas

i uz sve ljude koji te čekaju.51

Gottes Wort

PJESMA: Tražite najprije (prva kitica)

51 Dolazim ti reći, str. 62.
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Čitanje biblijskih tekstova

SVEĆENIK: „Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na 
raskrižjima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, 
kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac 
tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“ (Mt 6, 5-6)

„Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na 
njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. Vi, dakle, ovako molite:

‘Oče naš, koji jesi na nebesima!
Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!
Budi volja tvoja

kako na nebu tako i na zemlji!
Kruh naš svagdanji daj nam danas!

I otpusti nam duge naše
kako i mi otpustismo

dužnicima svojim!
I ne uvedi nas u napast,

nego izbavi nas od Zloga!’’“

„Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako 
li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.« (Mt 6, 7-15).

PJESMA: Tražite najprije (druga kitica)

Razmatranje

Č2: Gospodine, često ne znamo što bi i kako molili. Ima dana kada zbog umora ne možemo 
moliti, a ima dana i kada ne znamo drugačije nego izgovarat i ponavljati naučene molitve. U 
tom nabrajanju velimo da su naše molitve dosadna naklapanja.

SVEĆENIK: Vi, dakle, poslušajte pouku o molitvi u skrovitosti. Molitva nam treba izlaziti iz 
srca. Takva je molitva uvijek nova i uvijek svježa.

Č2: Da, upravo je Bogu draga takva naša molitva. Gospodine, ponekad me stid. Oprosti mi što 
ne znam drugačije. Htio bih ti samo reći da te volim. I opet, ne znam je li to dovoljno?

SVEĆENIK: Svakomu koji sluša Isusove riječi o pravoj molitvi, uzoru svake molitve u kojoj 
nas Isus uči kako je s Bogom potrebno razgovarati jednostavno, kao što sin razgovara s ocem.

Č3: O čemu vi to govorite. Kakva je to prava, uzorna molitva? Ali ljudi puno mole, a nisu usli-
šani onako kako bi željeli! Nerijetko posežu i za knjigama kako bi bili uspješniji u moljenju. Što 
to znači da ne znaju pravo moliti ili možda da nam nije potrebna usmena/naučena molitva? 
Kako zapravo valja moliti? Recite nam!
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SVEĆENIK: Očenaš je kratka, laka, jednostavna i božanski lijepa molitva koju je Isus naučio 
svoje učenike. Osim što ona predstavlja kratki sadržaj vjere, u njoj se nalazi sve što imamo 
Bogu reći i od njega tražiti.

Č4: Da, istina. Bog je otac - naš otac, veliki tata. To je veliko otkriće, najveće što nam je o Bogu 
objavio Isus Krist. To znači da je Bog prije svega srce, ljubav, dobrota, samilost, praštanje - 
Otac. Zato smijemo doći k njemu makar bili i grješna, nezahvalna, zločesta djeca… Bog je naš 
Otac, a mi svi njegova djeca – braća i sestre.

SVEĆENIK: Izgovarajući riječi “koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje”, ispovijedamo da je 
Bog savršeno, najsavršenije biće, sama svetost i izvor svetosti. Stvoritelj neba i zemlje. Sve naj-
plemenitije, najsavršenije, najuzvišenije, najotmjenije, najčudesnije, najbolje, prepuno sućuti, 
dobrote, ljubavi, milosrđa, vjernosti, pravde, jakosti, velikodušnosti i radosti – to je Bog.

Č5: Dužnost je nas, njegove djece, da se poklonimo njegovu imenu, njegovu svetom biću; da 
slavimo Oca riječima i životom; da budemo sveti jer je on svet. Da, istina. Bilo bi nam svima 
vrlo lijepo kad bismo svi živjeli baš onako kako ti to, Gospodine, kažeš!

PJESMA: Ime ti je sveti

SVEĆENIK: Riječima: “Dođi kraljevstvo tvoje!” izražavamo žarku želju da ono osvoji sav svijet, 
svako srce; da Bog zauzme svijet, svaku dušu ... Kraljevstvo je Božje došlo s Isusom Kristom ili, 
bolje, ono je Isus Krist među nama. “Kraljevstvo je Božje ... pravednost, mir i radost u Duhu 
Svetome!” (Rim 14, 17) U kraljevstvo se ulazi po nutarnjem obraćenju, po vjeri i krštenju.

Č2: Jest gospodine, lijepo je to što govoriš. Lijepo je živjeti u miru, ljubavi, radosti, pravedno-
sti,… ali ne misle svi tako kao ti. Ima i onih koji misle drugačije. Neki čak smatraju kako je 
dovoljno neku naučenu molitvu cijeli život recitirati, ponavljati, izgovarati, … Većina naših 
molitava - nerijetko - može imati zajednički nazivnik – a to je blebetanje. Dobro, Bogu hvala za 
tu molitvu. Ona je sigurno dobra i Bogu draga, ali kako rastemo kao ljudi – mora u nama sazri-
jevati i naša molitva. Gdje nema prisutnosti srca, nema ni pravog razgovora s Gospodinom.

SVEĆENIK: “Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji“… vrlo je važna molba. Znati što 
je volja Božja i svakoga trenutka je u životu vršiti ne znači ništa drugo doli biti siguran da se 
nalaziš na putu svetosti, do konačnoga postizanja vječne sreće u raju.

Č3: Volja je našega Oca: “da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine” (1 Tim 2, 3-4).

Č4: Volja je Božja “da ljubimo jedni druge, kao što je on nas ljubio!” (Iv 13, 34). Božja je volja 
u tome da se čovjek otvori ljubavi, da dopusti da ga Bog voli. On nas neizmjerno voli kao svoju 
najdražu djecu. Od vječnosti je na nas mislio.

Č5: Božja je volja plan koji Bog ima sa svijetom! Božja je volja plan spasenja za čovječanstvo. 
To je vječni naum Njegova srca i Njegova uma o svijetu i o nama.

Č2: Volja Božja je svaki od nas. I naša savjest je volja Božja…

Č3: Dopusti Bogu da te usreći, dopusti Bogu da te vodi, dopusti Bogu da te uzme u naručje, da 
te čuva i štiti…

PJESMA: Moj Isus

SVEĆENIK: „Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko 
god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se“ (Mt 7, 7).
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Č1:

TI MI, GOSPODINE, BUDI UČITELJ
Potreban si mi Gospodine,

kao Učitelj,
svakodnevno te trebam.

Daruj mi jasnoću savjesti
koju samo tvoj Duh može osjetiti i pojmiti.

Uši su mu gluhe, ne mogu čuti tvoj glas.
Pogled mi je zamagljen, ne mogu vidjeti tvoje znakove.

Samo ti možeš izoštriti moje uho,
razbistriti moj pogled i očistiti moje srce.

Pouči me da sjednem do tvojih nogu
i poslušam tvoje riječi.52

John Henry Newman

SVEĆENIK: Kad kažemo kruh naš svagdanji mislimo na sve što nam treba da bismo živjeli u 
miru. Mir je moći jesti mjesto gladovati. Moći piti mjesto žeđati, grijati se mjesto zepsti. Imati 
sklonište u kući, moći raditi i svoje sposobnosti iskorištavati. I riječ brata čovjeka svagdanji je 
kruh od kojeg živimo. Nema mira gdje ljudi s povjerenjem ne razgovaraju. To je mir, to je kruh 
svagdanji.

Č4: Dragi, Oče nebeski, daj nam danas naš svagdanji kruh da ne izgladnimo. Ti si nam zapo-
vjedio da tako molimo. Daj nam kruha. Daj nam mira. Daj kruha i mira svim ljudima.

Č5: I riječ je kruh. Dragi Oče nebeski, daj da nam padne na pamet prava riječ, jer ona je kruh 
za druge. Daj da nam padne na pamet prava riječ u prepirci, strahu, sumnjičenju. Daj da 
budemo kruh svagdanji za ljude koji bez naše riječi ne mogu živjeti. Gospodine, daj da i mi 
budemo kruh za gladne u svijetu. Za one daleko koji gladuju kruha i za one blizu koji gladuju 
riječi.

Č2:. Oče nebeski, bez tvoje riječi mi nemamo vjere. Vjera živi od tvoje riječi. Mi živimo od 
tvoje riječi. Kad nam kažeš Ti si moje ljubljeno dijete, to nam daje život! Kad kažeš „neću te 
ostaviti“, to nam daje mir. Kad kažeš „Primite Duha Svetoga“, naš život dobiva snagu i smisao. 
Tu dobru svagdanju riječ, daj nam danas, Oče nebeski.

Č3: Oče, otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. Ne, Oče, to ne može biti 
mjera! Oprosti nam duge naše i onda kad smo potpuno nesposobni oprostiti.

Č4: Oče nebeski, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Mnogo toga se Oče, događa 
čemu ne vidimo smisla. Nitko nas ne može sačuvati, nitko osloboditi, osim tebe Gospodine. 
Sačuvaj nas da ne reknemo. Sve je besmisleno. To je velika kušnja i napast pred kojom strepimo

Č5: U svijetu ima toliko laži. Sačuvaj nas da ne reknemo: uopće nema istine. Toliko je patnje, 
toliko nesreće. Sačuvaj nas da ne reknemo: nema Boga koji za to zna. Na sve strane bijesni 
nasilje i zloća. Sačuvaj nas da ne reknemo: Zlo je prevladalo. Nasilje ima pravo.

52 Prve subote 2020., u: http://djos.hr/wp-content/uploads/2017/06/PRVE-SUBOTE-2020.-Ispravljena.pdf (31.7.2020.)
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Č2: Ne uvedi nas u napast da dvojim o tvojoj blizini, o tvojoj moći i vlasti. Ne uvedi nas u 
napast da laž smatramo jačom od tebe i nepravdu moćnijom od tvoje pravde. Ne uvedi nas u 
napast da pustimo tvoju ruku, da se udobno smjestimo u svijet i pomirimo se s laži, nasiljem i 
nepravdom. Čvrsto drži našu ruku i oslobodi nas one tamne sile koju zovemo napasnikom, 
sotonom, đavlom. Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjeke vjekova.

Č1:

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;

tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć’ ti moć i slavu.

Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slavit’.

Tako ću te slavit’ za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.

Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Na postelji se tebe spominjem,
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,

desnica me tvoja drži.
(Ps 63, 2-9)

BLAGOSLOV

ZAVRŠNA PJESMA: Velik je Bog
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