
4. dan, 25. veljače 2023.  
 

Nakana:  

Molimo da tajna Utjelovljenja poveća naš žar za očuvanjem 

života. 

 

Sveto pismo:  

„No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u 

Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. 

On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će 

Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat 

će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu 

neće biti kraja.«” (Lk 1, 30 - 33) 

 
Razmatranje:   

Molitva je „nutarnje“ stanje, raspoloženje duše prema 

Isusovoj riječi „uđi u svoju sobu“. Molitvom se ništa ne „čini“; 

molitvom se „biva“. Čin je posljedica stanja duše kojom 

motrimo svijet, sebe i Boga. Nama se čini kako uz veću ili 

manju nadarenost (zašto ne reći „milost“?!) značajnu ulogu 

igra osobna odluka. Jamačno, sama nas odluka još ne 

osposobljuje da živimo i sve posljedice svoga izbora. Nužna 

je vježba, djelovanje u stavovima i odnosima za koje smo se 

odlučili (primjerice, moliti za nerođene). Vježba, mogli 

bismo reći i stega, čine našu odluku sposobnom da ispuni naš 

život. Što je, dakle, molitva? Odnosno, što se molitvom čini? 

U molitvi se nešto daje i nešto očekuje. Kao u svakome 

odnosu: nešto primam i nešto dajem. Tajanstvena je to 

uzajamnost! Molitvom kao stavom pred Bogom, pred 

svijetom i pred sobom mi nešto o sebi i iz sebe izražavamo, 

odnosno nešto za sebe i u sebe primamo, ispunjujemo se. 

Molitvom mijenjamo ponajpače sebe. Što pak u molitvu 

unosimo i što njome milosno primamo, toliko je uzajamno 

isprepleteno te je nemoguće razlučiti počelo od njegova 

djelatnoga očitovanja. Pokušajmo, ipak, sa svom obzirnošću, 

istaknuti neke bitne značajke molitve. Molitva nas otvara 

životu i potiče nas da živimo svekoliku njegovu zbilju. 

Molitva nam ne lakša breme života, već nas jača za nošenje 

križa i rješavanje poteškoća. Uzdižući se u jednu višu 

suvislost, molitva nas, umorne i opterećene tričavošću 

svakidašnjice, krijepi snagom izdržljivosti. Naša sposobnost 

da se hrvemo sa životom raste uslijed toga što riječima i 

gestama izričemo blago koje nosimo u sebi. Iznošenje toga 

blaga: molbi, prošnji, zahvala, udivljenja i tjeskobe pred 

licem Gospodinovim čini nas unekoliko slobodnijima. 

Bivamo svjesni svoje nutrine, svoga srca i duše. Molitva nas, 

nadalje, zbližuje sa svijetom, ljudima, prirodom i 

stvarima koje nas okružuju. Molitvom smo na neki način 

jedno sa svima i svime. Nadvladavajući svoju naravnu, 

prirodnu odvojenost od svijeta i drugih ljudi, molitvom, 

zapravo, zbiljski susrećemo taj isti svijet i ljude kao svoje 

bližnje. Molitva nas tako, na ovome tlu i u ovome času, čini 

otvorenima, istinoljubivima, znatiželjnima i spremnima za 

svakako svrhovito djelo. Molitva nas, također, osvješćuje 

pred Bogom. Bog osmišljava nas i svekoliki svijet. Stoga u 

molitvi uzmažemo bolje shvaćati i opojmljivati svijet i ljude 

u svim njihovim uzajamnostima, odnosima, razinama i 

svekolikom tijeku u inosušnu suvislost. Molitva je traganje za 

pravim licem svijeta. Ona nas osmišljava na tom putu traženja. 

Što znači da smo pozvani svaki svoj korak činiti što svjesnije 

i zrelije. Osobe toga puta, svjesne sebe kao hodočasnika istini 

i cilju života, zrače čudesnom svježinom i slobodom, rasiplju 

volju za življenjem, ne mareći za svekoliko blago koje 

poklanjaju. Kadikad mislimo kako su pobožnici na rubu 

životnih događanja, no oni su itekako duboko usađeni u rast 

svijeta, u svekoliku njegovu radost i bol. 
 

Molitva:  

Gospodine, učini tu tanku nit, koju provlačiš između moga 

otpora i predanja Tebi, molitvom od koje se živi. Učini me 

jakim da se uzmogne uspraviti pred povlađivanjem svijetu, da 

ne uzdrhtim pred javnim mnijenjem i ne ustuknem pred 

obzirima. Zlo pleše i u fijuku metka i u krvavoj rani i u 

blještavoj reklami neona. Mikrofoni lažu, ubijajući glas tvojih 

proroka. Gospodine, daj mi da  se uspravim i pred vlastitim 

nehajem. Kako da se pobunim protiv sebe sama, bez 

prosvjetljenja Tvoga Duha? Ne ostavljaj me sama svedena na 

samodopadnost u fotografiji na osobnoj iskaznici, na broj 

unesen u računalo. Ja u obrascima i rubrikama nisam ja 

kakvoga me Ti znadeš. Gospodine, ako smijem, molim te, 

udijeli mojoj molitvi prevratničku snagu. Jer opirati mi se i 

pred svjetinom i pred vlastitom neodlučnošću. Učinio si me 

nešto manjim od anđela. Na Tvoju sam sliku neponovljiv i 

jedinstven. Pokaži mi put kojim mi je ići. Mojim koračajima, 

riječima i mislima podastri Put koji je Krist. Gospodine, učini 

tu tanku nit, koju provlačiš između moga otpora i predanja 

Tebi, molitvom od koje se navijeke živi. Amen. 

 

vlč. Drago Bosnar 
 

PSALAM 1:  

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu 
grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u 
zakonu Gospodnjem, o zakonu njegovu misli dan i noć. 
On je k’o stablo zasađeno pokraj vódâ tekućica što u svoje 
vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi 
dobrim urodi. 

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k’o pljeva što je vjetar 
raznosi. 
Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici 
pravednih. 
Jer Gospodin zna put pravednih, a propast će put opakih. 


