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SNAGA
MOLITVE

RIJEČ ŽIVOTA
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Neposredno prije muke
Isus svim snagama svoga
duha moli, bori se protiv
straha i užasa smrti,

7
2011

"Bdijte i molite
da ne padnete
u napast!
Duh je, istina, voljan,
no tijelo je slabo."

utječe se
ljubavi Očevoj
kako bi bio do
kraja vjeran
njegovoj volji

te pomaže svojim
apostolima da učine isto.

Kako živjeti ovu Riječ?
I mi trebamo predvidjeti susret s
kušnjom. Male i velike kušnje
susrećemo svakoga dana. Prvi
uvjet da bismo pobijedili kušnju,
svaku kušnju, jest budnost.

Treba znati razaznati, shvatiti
da kušnje Bog dopušta ne
zato da se obeshrabrimo,
nego da ih nadiđemo i tako
duhovno sazrijevamo.

(Mt 26,41 )

u dubinu...
Ove je riječi Isus uputio
Petru, Jakovu i Ivanu za
vrijeme smrtne muke u
Getsemanskom vrtu,
kad je vidio da ih je
svladao san. On je
poveo sa sobom ova tri
apostola da u tom tako
teškom trenutku budu
uz Njega i da se s Njim
pripreme u molitvi, jer
ono što se počelo
događati bit će i za njih
teška kušnja.

Kako smo živjeli?
Lin - Jordan
Ove godine bilo mi je teško graditi
odnose s kolegicama iz razreda.
Često su me ismijavale ili isključivale
iz društva, jer me nisu smatrale
jednakom sebi. Bio je pravi izazov
ljubiti ih, čineći prvi korak, ne
popustiti napasti koja mi je govorila:
“Drži se podalje od njih”.
Jednoga dana kolegica kojoj nastojim
uvijek pomoći prestala je sa mnom
pričati. U svom srcu zamolila sam
Isusa: “Daj mi snage da je ljubim i
dalje, i da je gledam novim očima”.
Nekoliko dana kasnije, za vrijeme
školskog odmora, primijetim da
dolazi prema meni. Zagrlila me i
zamolila za oproštenje. U tom sam
trenutku doživjela kako je jedino
oružje kojim uvijek pobjeđujemo
ljubav, i kako trebam moliti Isusa
snagu da ustrajem. Ali to nije bilo
sve. Najveće iznenađenje doživjela
sam na kraju godine kada smo se
rastajale. Sve su došle k meni i rekle
mi: “Lin, ostani uvijek takva, ti si na
pravome putu”.

IgrajSe&Nauči
Isus nam se ovdje
pojavljuje kao uzor
onima koji se
trebaju suočiti s
kušnjom, a
istodobno i kao brat
koji staje uz nas u
tom teškom
trenutku.

Istodobno
moramo moliti.
Isus nam jamči da
nam Otac nebeski
neće uskratiti snagu
Duha Svetoga ako
bdijemo i molimo
Ga s vjerom.
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BROJI i SABERI sve one prilike kada si
uspio/uspjela ZAPOČETI ISPOČETKA:

