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Šibenik, drugi dan trodnevnice u čast svetog Nikole Tavelića, Lk 18,1-8  

(12.11.2022.) 

Danas se crkva spominje svetog Jozafata, biskupa i mučenika koji je 

bio barbarski ubijen u Bijeloj Rusiji. Zalagao se za jedinstvo Rimske crkve i 

pravoslavaca koji su odijeljeni od Rima. 

Draga braćo i sestre, poštovani vjernici, hodočasnici i štovatelji svetog 

Nikole Tavelića, sve vas od srca pozdravljam ovdje u Nikolinom svetištu. 

Pozdravljam ovdje među nama, Treći franjevački svjetovni red, čiji je 

zaštitnik sveti Nikola. Pozdravljam također i franjevačku mladež – framu sa 

Svetog Duha iz Zagreba i njihovog duhovnog asistenta fra Filipa Pušića, koji 

su došli na duhovnu obnovu ovdje u Šibenik! 

Dragi vjernici, svi smo ovamo došli s jednom nakanom, moliti i tražiti 

zagovor svetoga Nikole za naše potrebe. 

A danas nam Božja riječ govori o nužnoj potrebi molitve koja izvire iz 

toga, što mi nismo samo tjelesna bića, nego smo i duhovna bića, djeca Božja 

i potrebna nam je molitva. Molitva se ne može ničim nadomjestiti. Ona je 

važna stvar i važno pitanje za svakog čovjeka, jer nam pomaže u našem 

životu. Večeras ćemo razmišljati o potrebi molitve! Zato na početku ove 

svete mise, molimo Milosrdnog Boga da na oprosti sve naše grijehe, slabosti 

i propuste … ova sveta misna otajstva! Pokajmo se! 

 

Draga braćo i sestre, pričom o nepravednom sucu koju smo upravo 

čuli, Isus želi istaknuti kako je ustrajna molitva najbolji lijek u nevolji i kako 

treba uvijek moliti i nikada ne klonuti. Nepobitna je činjenica da molitva 

mnogo pomaže, da ima veliku moć. 

Ako pogledamo u povijest Izraelskog naroda, od njihova putovanja 

kroz pustinju pa sve do dolaska Kristova, molitva je imala važnu ulogu. 

Čudesno širenje kršćanske vjere, mnoge pobjede kršćana kroz stoljeća, 

izvojevane su molitvom, propovjednicama i vjerovjesnicima. Prolivena krv 

mučenika, poput našeg jeruzalemskog mučenika, svetoga Nikole Tavelića, 

koji je po molitvi bio ražaren ljubavlju prema Isusu Kristu toliko, da je dao 
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svoj život za Ljubav koja je Bog. Jer sami vjerovjesnici i branitelji Crkve ne 

bi mnogo učinili da ih nisu pomogle molitve vjernika. Molitva sve postizava, 

sve može nadvladati, kušnje, strasti i napasti. Po molitvi čovjek i neopazice 

postaje drugačiji, makar je inače ne znam kako tvrd i opor.  

Dobra pobožna molitva sve postizava, njezina je moć velika. To su 

zlatne ljestve koje stižu do neba i po kojima se diže do Boga. 

Vjerujem da se mnogi pitaju odakle molitvi tolika snaga? Tajna te 

njezine moći jest u sjedinjenju čovjeka s Bogom. Po molitvi čovjek postaje 

sredstvo, oruđe u Božjoj ruci i onda možemo mnogo postići. Razlog uslišanja 

naše molitve nije nipošto u našoj zasluzi, nego jedino i samo u Božjoj 

dobroti, milosrđu i obećanju. A Božje obećanje ne može prevariti. 

Ostaje pitanje, koliko smo mi kršćani svjesni da nam Bog zaista 

pomaže dok molimo? 

Ovo važno pitanje koje smo čuli u evanđelju, Isus kada govori o 

molitvi postavlja veliki problem, hoću li zateći vjere na zemlji? Često puta 

se događa da vjernici ne mole jer ne vjeruje, krivo mole jer ne vjeruju, jer 

slabo vjerujete, to nam Bog danas kaže i postavlja dakle vrlo teško pitanje, 

hoće li zateći vjere na zemlji. Ovdje dobivamo odgovor, zašto nije svaka 

molitva uslišana? Jasno i kratko kaže nam sv. Jakov apostol: „Molite i ne 

primate, jer zlo molite“ (Jk 4,3). Prema tome, ako naša molitva nije uslišana, 

nije krivnja na Bogu, nego je stvar u nama i do nas. 

Puno je definicija molitve. Uzeo sam one koje nam Crkva stavlja u 

Kompendiju katekizma Katoličke Crkve i upozorava nas na važnost molitve. 

Kaže katekizam, molitva je uzdignuće duše k Bogu ili iskanje od Boga 

primjerenih dobara sukladnih njegovoj volji, ona je uvijek dar Božji. 

Kršćanska je molitva osoban živ odnos Božje djece s njihovim dobrim 

Ocem, s njegovim sinom Isusom Kristom i Duhom Svetim koji prebiva 

u njihovim srcima. Čovjek ne može živjeti bez molitve, molitva je hrana za 

dušu, za srce, za nutrinu, ona je dakle odnos s našim Ocem, s našim 

Stvoriteljem, s našim Bogom, odnos, otvaranje naše nutrine Bogu, to je 

ljubav, to je susret. 
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Ako nemamo molitveni život, ako nemamo potrebu moliti, to znači da 

čovjek računa samo sa sobom, sa svojim zalaganjem i sa svojim naporom. 

To je zapravo nedostatak vjere. Moli ti, ali ja ću uzet stvar u svoje ruke, jadni 

čovjek. Sve kušnje koje nas mogu zadesiti od jutra do mraka i po noći, 

uključujući i smrt, i sve nevolje koje dolaze, da ćeš ti to sam riješiti. Ne 

postoji veća sljepoća od toga ni veća žalost od toga, a to je izostanak molitve. 

Znači da se pouzdajem u sebe, ne treba mi Bog. A molitva je računanje s 

Bogom, pouzdanje u Boga. 

Kako je govorio Arški župnik kad su ga napadali sa svih strana, ne 

bojim se ničega, mene Bog čuva. Ako ga Bog svemogući čuva sasvim je 

dobro čuvan. Nešto nije u redu ako se bojiš, a Bog je uz tebe. Ali ako Boga 

nemaš uza se, onda se trebaš bojati. 

Znači samo je u ovome stvar, vrati se Bogu, budi uz Boga i ne boj se 

ni za sebe ni za svoju djecu. Koga Bog čuva dobro je čuvan, svemogući Bog, 

apsolutni Bog, naš Otac. Mi tražimo njegovu ljubav i ulazimo u susret s njim 

i vežemo se sa svojim Bogom. Idemo na ramena dobroga Pastira kroz 

molitvu, kroz sakramentalni život i na to nas Bog danas poziva. 

Kaže u Poslanici Rimljanima, znamo da Bog čini da sve pridonosi 

dobru onih koji ga ljube. Bog nam po molitvi daje svoju milost, i po molitvi 

se mi podsjećamo da smo djeca Božja, da primamo tu milost. 

Milost je nezaslužen Božji dar koji nas čini dionicima svoga 

trojstvenog života sposobnima da djelujemo iz ljubavi prema njemu. Što te 

može više na zemlji usrećiti od toga da možeš djelovati iz ljubavi, da možeš 

voljeti, usrećuje tebe i sve oko tebe. 

Kaže, milost je nadnaravna jer potpuno ovisi o nezasluženoj Božjoj 

inicijativi, čisti Božji dar, božanski život, vječni život ne može se zaraditi 

ljudskim zalaganjem i radom, sve trune i prolazi što mi stvaramo. A ona je 

najvažniji dar, beskrajno najvažniji. 

Koja su povlaštena mjesta molitve? Moliti se može posvuda, ali 

Crkva je vlastito mjesto, najbolje mjesto, ona je mjesto liturgijske molitve i 

euharistijskog klanjanja. 
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Tko može odgajati za molitvu? Kaže Katekizam, kršćanska je obitelj 

prva škola molitve, osobito se preporučuje svakodnevna obiteljska molitva, 

jer je prvo svjedočanstvo molitvenog života Crkve. 

I evo što je jako važno! Molitva u obitelji, tko je odgovorna osoba za 

molitvu djece, dali onaj s kim djeca žive ili škola ili Crkva, svećenici ili ne 

znam tko? 

Roditelji obećavaju na krštenju, kad svećenik ispred Crkve pita. Vi 

tražite krštenje za svoje dijete time se obavezujete da ga odgajate u vjeri, 

kako bi živjelo prema Božjim zapovijedima, ljubilo Gospodina i svoga 

bližnjega kao što nas je Krist učio, jeste li toga svjesni? Odgoj djece 

obećavaju roditelji, jeste li toga svjesni? Zatim u istom obredu krštenja 

kaže, dragi roditelji i kumovi dijete koje ste donijeli na krštenje primit će po 

sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode Duha Svetoga a vi 

ga nastojte tako odgojiti u vjeri da se božanski život u njemu očuva od zaraze 

grijeha da iz dana u dan raste, evo tko obeća. 

Tko može učiti moliti? Svi, bake i djedovi, oni imaju nezamjenjivu 

ulogu u podizanju djece, u molitvi. 

Svatko tko moli može učiti djecu molitvi. Molitelj, koji ima iskustvo 

molitve i ljubavi.  

I zaključimo sa pitanjem, na kojem je mjestu molitva u mome 

životu i mome danu? Vrlo je važno znati odgovoriti sebi! Otrijeznimo se, 

jer vrijeme je takvo da Bog traži od nas više, i traži da Boga stavimo na prvo 

mjesto. Ako stavimo Boga na prvo mjesto, i ako stavimo da nam je odnos s 

Bogom broj jedan u danu, vidjet ćete da ćemo onda imati vremena za sve, za 

molitvu, za sakramente, za sv. misu ... 

Evo neka nam Gospodin udijeli milost da naša molitva bude najbolje 

što Bogu možemo iskrena srca dati. Molimo danas i sutra i svaki dan i u sve 

dane života našega! Neka se naša molitva poput dima tamjana diže pred 

prijestolje Božje, da onda od prijestolja Božjega na nas silaze Božje milosti, 

Božji darovi, Božji blagoslovi. Amen 


