XXIII. Nedjelja kroz godinu (A)
Zaziv Duha Svetoga
Pronađi prikladno mjesto i vrijeme. Isključi sve što te može ometati u ovom razgovoru s Bogom.
Ugodno se smjesti i opusti. Odredi si vrijeme koje želiš provesti u molitvi. Saberi se. Zazovi Duha
Svetoga da ti pomogne osluškivati Božji glas. Ovo je sveto vrijeme koje želiš posvetiti Bogu kako bi
On mogao govoriti tvome životu.

Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše Tješitelju, dođi i utješi srce svakoga čovjeka, koji plače u
očaju. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše istine i ljubavi, dođi i napuni srce svakog čovjeka
koji bez ljubavi i istine ne može živjeti. Dođi, Duše Sveti, dođi, Duše života i radosti,
dođi i daruj svakome čovjeku puninu zajedništva s Ocem i Sinom, u životu i u vječnoj
radosti, za koju je stvoreno i određeno ljudsko srce. Amen.

Lectio
Počni polako i pažljivo čitati nedjeljno Evanđelje. Bog nas uči kako ćemo ga tražiti i slušati u šutnji.
Poziva nas da ga otkrijemo već prisutnog. U otkrivanju Božjega glasa u tekstu ti mogu pomoći neka
pitanja: „Tko su likovi koji se pojavljuju u tekstu? Što oni rade, kako se odnose jedni prema drugima?
Što te se posebno dojmilo u tekstu? Neka riječ, izraz, rečenica?“ Fokusiraj se na odabrani detalj.

Evanđelje: Mt 18, 15-20
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata.
Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice
ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako
pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.
Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što
god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.
Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu
drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica
sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«
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Meditatio
Odabranu riječ ili rečenicu polako usvoji. Zapamti je i polagano ponavljaj, dozvoljavajući joj da uđe
u dijalog s tvojim unutarnjim svijetom misli, briga i osjećaja. Neka te ovo unutarnje poniranje uvede u
dijalog s Bogom. Neka te u tome vode sljedeća pitanja: „Što mi poručuje odabrana Riječ? Što mi
govori o Božjoj ljubavi prema čovjeku? Što ova Riječ govori meni? Koliku važnost ima danas za moj
život? Zašto baš ta Riječ? Po čemu ti je jedinstvena? Usporedi je sa životom Don Bosca i drugih
svetaca.

Nalazimo se u 18. poglavlju Matejeva evanđelja koji spada u cijelinu koju možemo
zvati govor zajednici. Znamo da Matejevo evanđelje ima 5 cijelina i tekst koji mi
razmatramo danas se odnosi na međusobne odnose unutar kršćanske zajednice,
govori o bratskom ispravku i zajedničkoj molitvi. Ako čitamo baš iz svetog pisma ovaj
odlomak i ne zaustavimo se na dvadestom retku, nego nastavimo čitati i bar
sljedećih 4-5 redaka, vidjet ćemo da se govori o oprostu koji ne bi trebao poznavati
granica.

 Odnos među kršćanima

Samo činjenica da su Isusove Riječi u Matejevu evanđelju organizirane u tih pet
cijelina, odnosno pet velikih govora nam ukazuje kako su kršćanske zajednice već
na kraju prvog stoljeća imale dosta organiziran način kateheze. Tako na primjer,
ovaj govor zajednici (Mt 18,1-35) sadrži norme, pravila kako se ponašati u slučaju
nekog konflikta u zajednici i po kojim kriterijima taj konflikt riješiti. Ove riječi su imale
veliko značenje za zajednicu jer je pred kraj prvog stoljeća velik broj ljudi napuštao
zajednicu jer su bili zaprepašteni ponašanjem kršćana koji nisu živjeli njihovu vjeru
kako treba. Drugi su pak bili prestrogi i nisu htjeli primati nikoga u njihove zajednice.

 Kršćanska briga i ljubav

Zbog toga Matej donosi baš ove Isusove Riječi zajednici, a pomoću kojih želi ukazati
drugima kako riješiti te unutarnje konflikte. Ako jedan član naše kršćanske zajednice
ne živi onako kako bi trebao, ne treba ga odmah optužiti ili isključiti. Prvo treba
razgovarati s njime, zatim vidjeti koji su motivi takvog ponašanja. Ako se ne uspije
ništa postići, treba pozvati druge dvije do tri osobe iz zajednice i na taj način
pokušati riješiti problem. Samo u ekstremnim slučajevima problem treba predstaviti
cijeloj zajednici. Ako ni tada ne htjedne slušati, neka bude kao poganin ili carinik.

 Ne prekrižiti ga nego moliti za njega

Što znači to „neka bude kao poganin ili carinik“? Definitvno ne znači da ga treba
prekrižiti iz naših života, nego on treba postati naš naslovnik, tj. trebamo moliti za
njega, trebamo mu oprostiti i čekati da se vrati na pravi put.

Oratio
Komuniciraj s Bogom kao što bi to učinio s nekim za koga znaš da te voli i prihvaća. I predaj mu ono
što si otkrio u sebi za vrijeme meditacije, svoje misli, brige, želje, nadanja. Pitaj ga jesu li u skladu s
Njegovim planom za tebe? Što ti želi poručiti? Želi li te mijenjati i na koji način? Osluškuj odgovor u
tišini. Odgovori molitvom na Njegovu Riječ.
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Gospodine, pomozi mi ne osuđivati nego potruditi se pomoći braći koja možda ne
žive onako kako bi trebali. Daj mi snage i mudrosti prići im i potaknuti ih da se vrate
na pravi put. Amen!

Contemplatio
Otpočini u Božjoj blizini. Raduj se u spoznaji da je Bog s tobom i u riječi i u tišini. U kontemplaciji se
okrećemo od aktivizma i učimo se jednostavno biti u prisutnosti nebeskog Oca. Ne boj se
rastresenosti i „neuspješne Lectio“. Ne sudi uspješnost molitve po osjećajima, već se prepusti da Bog
djeluje u tvom srcu onako kako On želi. Bitno je da u tom vremenu budeš sa svojim Bogom
razmatrajući Njegovu Riječi.

▪
▪
▪

Kako se ja ponašam prema prijateljima ili poznanicima za koje vidim da su
skrenuli s pravoga puta?
Osuđujem? Izbjegavam? Ogovaram? Ili se pak trudim posvjestiti im ono što ja
vidim i potaknuti ih na promjenu?
Kakvo je stanje moga srca? Molim li za one koji me ne žele poslušati i prihvatiti ili
ih odbacujem i gajim u srcu mržnju prema njima?

Actio
Pretoči u život ono što Bog od tebe traži u molitvi. Donesi neku konkretnu odluku. Gdje te Gospodin
danas treba? Kako možeš postati Božji dar za druge?

Kroz ovih tjedan dana prići ću barem jednoj osobi za koju vidim da je zalutala s
pravog puta i u ljubavi je potaknuti da se vrati k Bogu.

Važan dio Lectio Divina je i podjela! Stoga ako želite podijeliti s nama jedan dio vaše meditacije ili
ako možda imate pitanja ili nejasnoća, pišite nam slobodno! Kako bi mogli napredovati i razvijati se,
voljeli bi znati vaše razmišljanje. Hvala! Vaši Don Boscovi sinovi +Bvb!

Lectio Divina s Don Boscom
@lectiodivinasdb
lectiodivinasdb@gmail.com
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