BLAŽENSTVA KAO IZVOR SREĆE
12 MJESEČNIH SUSRETA ZA OBITELJSKE ZAJEDNICE PREMA
METODI VIDI-PROSUDI-DJELUJ

Zagreb, siječanj 2007.

Izvornik: Pokret kršćanskih obitelji Malta
Prijevod: Petar-Krešimir Hodžić, dr.med. (Ured HBK za obitelj)

MEĐUNARODNA KONFEDERACIJA POKRETA KRŠĆANSKIH OBITELJI
Uvod
Međunarodna konfederacija pokreta kršćanskih obitelji je konfederacija obitelji
rasprostranjenih diljem svijeta, koje imaju zajednički ideal da se učvrste kršćanske vrednote
u obiteljima diljem svijeta. Pokret je započeo s radom nakon Drugog svjetskog rata, kada je
većina obitelji trebala potporu i moralne podršku kako bi ponovno izgradile obitelj kao
središte društva. Sveta Stolica odobrava ovu Konfederaciju. Europski Pokret kršćanskih
obitelji dio je svjetske Konfederacije.
Pokreti kršćanskih obitelji u Europi postoje u nekoliko zemalja u različitim biskupijama i
župama. Bitna je osnova u župama. Ovdje se stvaraju grupe obitelji ne veće od deset parova,
s ciljem jačanja i poučavanja obitelji u svakodnevnom životu obitelji.
To se postiže putem jednostavne metode: VIDI, PROSUDI, DJELUJ.
a) VIDI – što se događa u našim obiteljima, u susjednim obiteljima, u našoj zemlji i
svijetu.
b) PROSUDI – pokušamo shvatiti događaje koji se tiču obitelj i raspraviti situaciju.
c) DJELUJ – kao predani kršćani pokušamo u danim uvjetima poboljšati situaciju.
Ta je metoda jedan zajednički čimbenik koji povezuje obitelji cijeloga svijeta koje pripadaju
Konfederaciji u jednu globalnu obitelj.
Ciljevi ove metode su da:
1) riječ Božja zađe duboko u srce svake obitelji,
2) oblikovanje dobrih moralnih vrednota u obitelji bude stalan proces ka izgradnji čvrste
vjere te dobrih kršćanskih vrednota i morala,
3) obitelji jednom dobro oblikovane u pravom duhu kršćanskog morala pronose dalje
dobru poruku, kao živući primjeri, putem usmene predaje i prijateljskom pomoći
drugim obiteljima,
4) kada je jednom riječima i djelima pružena prijateljska pomoć, obitelji će izići iz
izolacije i radovati se duhu zajedništva, koji stvara jedinstvo u ljubavi i poštovanju.
U praksi se ova metoda provodi na sljedeći način:
Grupa ili zajednica od 7 do 10 parova sastaje se u svojoj župi ili općini (gradu). Može se
sastajati i u vlastitim kućama, u župskim dvoranama, ili na nekom drugom zgodnom mjestu.
Susret započinje molitvom ili hvalospjevom ili pak i jednim i drugim.
A) Pročita se dio Evanđelja i izmijene razmišljanja, ideje o pročitanome, ili samo dijelu
pročitanog, ili bilo kojoj određenoj rečenici.
B) Podijeli se iskustvo, problem ili situacija iz života obitelji putem metode Vidi,
Prosudi, Djeluj. Može se započeti sa A) pa krenuti na B) ili obrnuto.
Susret se zaključi molitvom ili hvalospjevom ili i jednim i drugim.
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Kako bi se još više izgradilo jedinstvo i prijateljska atmosfera u pravom kršćanskom duhu,
parovi se potiču na susretanje i prilikom drugih prigoda osim ovih redovitih okupljanja, te na
održavanje zajedničkih molitvenih susreta, odmora, dana za proučavanje, izlazaka, itd.
Primjer uvodne molitve:
O Gospodine Isuse, mi vjerujemo, zato jer si nas Ti tako rekao, da gdje su dvojica ili trojica
okupljena u Tvoje ime, Ti ćeš biti među njima i pomoći im razumjeti tvoj nauk. Mi smo
kršćanski parovi koji vjeruju u Evanđelje, kao što nam ga propovijeda Katolička Crkva.
Molimo da Ti budeš među nama, pošto smo se okupili kako bi TEBE još bolje upoznali. I
putem Tvoje Svete riječi i naše ljubavi jednih spram drugima, pomogni nam sazrijevati i
jačati našu vjeru i nadu, kako bi bolje upoznali sami sebe i volju Božju, i podaj da nam to
bude najljepši dar jednih drugima. Amen.
Prijedlog zaključne molitve:
Pomolimo se Bogu Svemogućemu da blagoslovi ovaj naš susret, koji smo održali u Tvojoj
prisutnosti. Neka Gospodin blagoslovi naše sakramentalne zajednice i pomogne nam u
našem bračnom životu.
Posebne nakane, izrečene ili prešućene.
Pomolimo se:
O Gospodine, posvećujemo našu ljubav jedno za drugoga i za našu djecu, i molimo da ti
uvijek vladaš u mislima i srcima svakoga člana naše obitelji, pa kao što smo ujedinjeni u
jednu obitelj na zemlji, budemo jedno u Nebesima.
Kršćanske obitelji moraju imati nezamjenjivu ulogu u Novoj evangelizaciji, kao što su je
početku imali prvi kršćani. Čitamo u Djelima apostolskim 5,42 kako su apostoli
svakodnevno u hramu i u DOMOVIMA LJUDI, poučavali i propovijedali Radosnu Vijest.
Oženjeni ljudi i obitelji moraju biti neprestano pomagani kako bi postali ono što jesu. ''Put
obitelji je prvi i najvažniji put Crkve'' kao što je rekao Papa Ivan Pavao u svom Pismu
obiteljima. Te je nastavio: ''Moramo se posebice pobrinuti spoznati herojski način kojim su
mnogi muškarci i žene živjeli sve do Kršćanskog poziva u njihovom bračnom životu. Oni
moraju biti prisutni kao sjajni primjer svim Kršćanskim bračnim parovima''.
Solidarnost i komunikacija među obiteljima nužni su u procesu ''stapanja Europe u jednu,
ujedinjenu proširenu obitelj''.

3

PRVI SUSRET

Kršćanski optimizam i Nova evangelizacija
Cilj susreta
Tijekom ovog susreta potrudit ćemo se najbolje što možemo shvatiti pravo značenje
kršćanske radosti. To je jedina istinska sreća koja može ispuniti ljudsko srce, kao što je to
prekrasno izrazio Sv. Agustin: «Gospodine, ti si nas za sebe stvorio i nemirno je srce naše
dok se ne smiri u tebi» (Ispovijedi, 1, i)
Kršćanski optimizam i nova evangelizacija
Pod optimizmom ne podrazumijevamo samo «razumijevanje i uvažavanje onog što je dobro»
nego «razumijevanje i uvažavanje onog što je najbolje».
To je stvarno značenje riječi optimizam.
Vjera nas uči da imamo dobar razlog biti optimisti u životu, budući da imamo ono najbolje
tj. da imamo Krista… i sve drugo nam je od Boga Oca dano kroz Isusa Krista, njegovog
voljenog Sina. To je Radosna Vijest, … izvor svega mira i nebeskog blagoslova.
To je u biti ono na čemu počiva Nova evangelizacija. Pomaže nam razumjeti izvor istinske
sreće na isti način kako su to razumijevali rani kršćani. (pogledaj Djela apostolska)
Uvod
Danas su razne ankete, upitnici i ispitivanja «glasa naroda» uobičajena pojava. Te metode
pomažu nam saznati više o određenom pitanju, problemu ili situaciji. Međutim nema
nikakve potrebe za provođenje anketa kad je riječ o odgovaranju na pitanje: Želite li biti
sretni? Odgovor na ovo pitanje je uvijek potvrdan, budući da svi mi, bez iznimke, osjećamo
potrebu za srećom u našem životu i za kojom žarko žudimo.
VIDI
1. Očit je napredak u svim područjima života. Unatoč toj činjenici, proteklo stoljeće bilo je
obilježeno ratovima, neprijateljstvima, tjeskobama i strahovima svih vrsta.
2. Krajem prošlog stoljeća svjedočili smo padu komunizma u Europi: te vijesti su nas
skamenile i skoro da nismo mogli vjerovati da se to uistinu događa.
3. Prevelik broj ljudi izgleda kao da nikad nije zadovoljan. Oni stalno žele sve više i više.
Dugovi, kockanje i zavist uzroci su urušavanja mnogih obitelji.
4. Svjedoci smo lude utrke za novcem i užitkom. Susrećemo ljude koji čine sve kako bi
zadovoljili svoje ambicije… da napreduju u karijeri. Previše ljudi želi sve i žele sve sada.
PROSUDI
1. Koji su glavni razlozi da sreća i napredak ne idu uvijek ruku po ruku?
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2. Koja ja temeljna razlika između sreće i užitka?
3. «Sreća je unutarnji posao». (John Powell SJ) Zašto istinska sreća izvire iz dubina
ljudskog srca?
4. Koja je istina u tvrdnji da istinska sreća više ovisi o onome što čovjek jest, nego onome
što posjeduje?
U kojoj mjeri obitelji danas njeguju i razvijaju dobre kvalitete i talente koje imaju?
Smatrate li da kršćanski roditelji u dovoljnoj mjeri znaju svojoj djeci otkriti odgoj koji
donosi radost i kršćanski optimizam?
5. Je li moguće da pojedinac bude sretan u svijetu opterećenim tolikim zlom i opasnostima
svih vrsta?... Odnosi li se to i na sreću unutar obitelji?
6. Koje kršćanske vrijednosti moraju biti vidljive da ih obitelj svjedoči kako bi pomogla u
evangelizaciji drugih obitelji? (Shvaćajući evangelizaciju kao aktivnost koja
pretpostavlja širenje Isusove poruke svijetu)
Što sprječava širenje Isusove poruke u modernom svijetu?
7. Jeli se istinska obostrana ljubav osjeća u bračnom životu?
Postoje li neke podjele među nama koje sprječavaju da drugi na našu obitelj gledaju kao
na istinsku kršćansku obitelj?
8. Jesi li u životu optimist ili pesimist?
Po čemu misliš da si to što tvrdiš?
Na kojoj bismo čvrstoj podlozi trebali graditi naš optimizam?
Razmatranje Božje Riječi
Djela apostolska: 4, 23-37.
DJELUJ
1. Kao član obiteljske zajednice, potrudi se najbolje što možeš prepoznati dobro koje
primjećuješ oko sebe kao i pozitivne kvalitete koje primjećuješ u svojoj obitelji i
obiteljskoj zajednici.
2. Razmatrajte aktivno smisao sljedeće tvrdnje: Pod optimizmom ne podrazumijevamo
samo razumijevanje i uvažavanje onog što je dobro, nego razumijevanje i uvažavanje
onog što je najbolje.
3. Neka naš način života bude takav da pomaže našoj djeci živjeti istinski kršćanski život.
4. Izvježbajmo se ići protiv struje kad se to od nas traži.
Autori: Astrid & Tony Cordina (2003.), Malta
Preveo: Petar-Krešimir Hodžić dr. med. (2006.)
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DRUGI SUSRET

Blaženstva
Uvodna molitva
Ciljevi susreta
1. Razumjeti i uvjeriti se kako je, već u ovom životu, jedini put ka sreći kada prihvatimo i
slijedimo vrednote koje nas je Krist poučio u blaženstvima.
2. Prenijeti te vrednote drugima govoreći te svjedočeći našim životom.
Blaženstva
Zbog svoje važnosti blaženstva se uzimaju kao kršćanska povelja (Magna Carta). Nije to
lista nepovezanih tvrdnji, već se one jedna na drugu nadovezuju dajući nam jasnu sliku kako
bi se srce vjernika trebalo postupno mijenjati.
Po njima Isus poziva da se potpuno opredijelimo za Njegovu stvar, posebice da imamo jasnu
namjeru da što god činimo, činimo to samo da Njemu udovoljimo. Kroz njih Bog nam
progovara na najintimniji način prenoseći nam poruku do najdubljih područja našeg srca.
Isus od nas očekuje da težimo savršenstvu, i dao nam je blaženstva da znamo živjeti kako
bismo to savršenstvo postigli.
"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" (Mt 5,48)
Uvod
Kada proučavamo povijest svijeta, saznajemo da su se dogodile mnoge revolucije koje su
obilježene krvoprolićem. Na nesreću, često su završavale tako da je situacija postajala još
gorom nego prije.
Čak je i Isus Krist donio veliku revoluciju u srca ljudi, ali njegov cilj bio je da ljudska srca
promijeni na bolje. Ljudi su bili slabi i zarobljeni svojim grijesima, i stoga im je Isus
propovijedao dajući veliku vrijednost onim vrednotama u koje ljudi nisu vjerovali, a još
manje živjeli.
Međutim, nema sumnje da ljudi ne bi nikad našli istinski mir ukoliko se ne odluče slijediti
Kristovo učenje koje je možda zahtjevno i revolucionarno, ali na kraju donosi pravu sreću.
VIDI
(Spominjemo samo one stvari koje promatramo u sebi, našim obiteljima i oko nas)
1. Svaka osoba želi biti sretna. Što god činimo, činimo to kako bi postigli sreću.
2. Svijet nam predlaže mnogo različitih način postizanja sreće, i vrlo često čujemo toliko
različitih i oprečnih mogućnosti da smo zbunjeni i teško nam je izabrati.
3. Neki ljudi preferiraju sve sami pokušati kako bi pronašli sreću, dok se drugi opredjeljuju
učiti iz iskustava ostalih.
4. Neki ljudi, pod svaku cijenu, žele trenutno zadovoljenje i ugodu, dok su drugi pažljiviji
te ispituju buduće posljedice do kojih bi mogle dovesti njihove odluke i izbori.
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5. Vrlo su različiti su načini na koje ljudi pokušavaju pronaći sreću koji između ostalih
uključuju: novac, čast, karijeru, seks, droge, čistu savjest, poštivanje Božjih zakona,
pomaganje drugima, umjerenost i samo-kontrolu.
PROSUDI
(Dajemo mišljenje na osnovu onog što smo čuli i promatrali te na temelju sljedećih pitanja)
1. Što smatraš vrednotama? Koja je razlika između ljudskih i kršćanskih vrednota? Vidiš li
među njima ikakve poveznice?
2. Uviđaš li ikakvu razliku između vrednota koje predlaže svijet i onih koje nam je dao Isus
kroz blaženstva?
3. Kako ćemo izabrati vrednotei koje želimo živjeti?
4. Smatraš li da odrasli u našem društvu pomažu mlađim generacijama da shvate i žive
vrednote na koje nas Krist poziva?
5. Možeš li navesti neke situacije u obitelji gdje članovi obitelji imaju priliku vježbati
vrednote spomenute u blaženstvima?
Razmatranje Božje Riječi
(Propitujemo je li ono što smo rekli i raspravljali u skladu s Božjom voljom)
Mt 4,23 – 5, 16
DJELUJ
1. Kao supružnici pročitajte blaženstva (Mt 5,3-12) i raspravite zašto ih je Isus dao kao
uvjete naše istinske sreće.
2. Bilo bi korisno za sve članove obitelji ako bi tekst blaženstava bio izložen na vidljivom
mjestu u vašem domu.
3. Raspravite što vaša grupa čini ili može učiniti kako bi promicala vrednote blaženstava.
4. Pročitajte odlomke 1716 – 1729 iz Katekizma Katoličke crkve.
Zaključna molitva.
Blaženstva (Mt 5, 3-10)
3

"Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
4
Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!
5
Blago krotkima:
oni će baštiniti zemlju!
6
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
7
Blago milosrdnima:
oni će zadobiti milosrđe!
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Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati!
9
Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!
10
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!"
11
"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i
prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
12
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na
nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"
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TREĆI SUSRET

«Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Skloni smo povezivati prvo blaženstvo za materijalnim siromaštvom. Stoga je cilj ovog
susreta dobro razumjeti tko su siromasi duhom kako bi ih mogli oponašati.
Tko su siromasi duhom?
Siromasi duhom u potpunosti razumiju svoju potpunu ovisnost o dobroti i milosrđu
nevidljivog Boga. Oni dopuštaju da ih Isus Krist vodi u životu.
Istinski siromasi u duhu shvaćaju kako, budući da su siromasi, nemaju ništa što bi mogli
nazvati svojim i ni za što se ne vezuju. Slobodni su od svih sveza koje ih povezuju sa
svijetom: moć, potrošački mentalitet, materijalizam, pogrešne ideologije, loše navike,
alkohol, droga itd.
Spremni su sve predati: vrijeme, ponos, karijeru… sve što bi ih moglo sprječavati u
postizanju jedinstva s Bogom. Siromasi u duhu slobodni su od svega što bi moglo oslabiti
njihovu ideju potpune ovisnosti o Bogu.
VIDI
1. Ponekad susrećemo ljude koji su sposobni živjeti svoje živote nenavezani za svijet.
2. Oni su slobodni od svakog okova koji bi ih zarobljavao poput novca, želje za moći,
droge, seksa itd.
3. Spremni su se svega odreći: karijere, bogatstva itd. Najvažnija stvar za njih je da ništa te
remeti njihovo potpuno jedinstvo s Bogom.
PROSUDI
1. Što znači biti siromašan? Koje asocijacije budi riječ siromaštvo?
2. Postoje različite vrste siromaštva. Po vama koju se vrstu najčešće osjeća?
3. Puno je lakše pomagati onima koji su materijalno siromašni. Koju vestu pomoću trebaju
oni koji su duhovno siromašni?
4. Pogledamo li oko nas uviđamo li još uvijek siromaštvo u našim obiteljima? Koju vrstu
siromaštva zamjećujemo?
5. Što možemo učiniti da svaki član naše obitelji razumije da siromaštvo postoji svuda oko
nas, posebice u onim slučajevima kada je naša obitelj u blagostanju i nikome ništa ne
nedostaje.
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6. Kao što smo vidjeli moguće je susresti ljude koji iako su bogati biraju život siromaštva, a
s onim što ostavljaju iza sebe pomažu one u potrebi. U svijetu u kojem većina pokušava
zgrnuti što više bogatstva jeli još uvijek moguće ljudima živjeti takvim životom?
Razmatranje Božje Riječi
Mt 19, 16-30.
DJELUJ
1. U miru i tišini promisli o činjenici kako je sve što posjeduješ dio općeg dobra i sjeti se
što su prvi kršćani običavali činiti.
2. Raspravite jeste li kao par u posljednjih nekoliko mjeseci kupili neke stvari koje bez
kojih biste mogli.
3. Odluči da ćeš prvi put kad budeš nešto htio kupiti razmisliti bili bilo bolje da umjesto
kupnje za isti iznos novca pomogneš nekome tko je stvarno u potrebi.
4. Podučimo našu djecu da budu velikodušna i spremna podijeliti s potrebitima ne samo
ono što im je višak.
Siromaštvo je način života u kojemu nedostaje ono što je potrebno i korisno. Siromaštvo
nam može biti nametnuto, ili to može biti izbor pojedinca. Prvi oblik je lako prepoznati jer
često čujemo i govorimo o siromaštvu u svijetu. Drugi oblik nije toliko čest. To je život onih
koji su bogati, ali biraju život u siromaštvu – siromašan u duhu što znači da na pravedan
način raspolažu svojim bogatstvom i ne vežu se za njega. To su najvelikodušniji ljudi koji
daruju siromašnima puno više nego bi to netko mislio.
Kršćani koji svjesno žive život «siromaha u duhu», ne odriču se pri tom materijalnih dobara,
već žive prema načelu prvih kršćanskih zajednica koja su svoja dobra stavljali na
raspolaganje svima. Kršćani koji se uslijed životnih okolnosti nađu u ekonomskom i
društvenom siromaštvu i ponizno prihvate taj život, žive svoj život prema modelu
siromašnog Lazara iz Evanđelja.
Sv. Augustin je napisao da još uvijek ima ljudi koji su toliko zalijepljeni zemaljskim
dobrima da zaboravljaju o životu koji ima doći te planiraju svoje živote samo na
materijalnim dobrima i sreći u ovom svijetu. On te ljude naziva strancima budući da žive na
zemlji koja nije njihova i uživaju dobra koja ima ne pripadaju. Ti ljudi izgube sve već za
vrijeme života ili se to neumitno dogodi nakon smrti. Kao simbol tih stranaca, sv. Augustin
uzima samarijski bunar s kojeg je žena svaki dan uzimala vodu. Čovjek spušta krčag svojih
čežnji u bunar i zagrabi materijalne užitke. Ali što više pije, to je žedniji i to više želi piti.
Promotrimo to u svjetlu Božje riječi iz razmatranja.
Komentar
Postoji razlika u načinu na koji evanđelisti Luka i Matej predstavljaju ovo blaženstvo. Za
Luku (6,20) siromašni su učenici, budući da je većina njih i socijalno siromašna. Oni se ne
mogu oslanjati na ništa drugo osim na Boga. To je razlog zbog kojeg su sretni. Matej je
poznavao kršćansku zajednicu u kojoj je bilo i siromašnih ljudi pa stoga piše o «siromasima
u duhu» što označava ne navezanost na zemaljske stvari jer nas to može onemogućiti da
slijedimo Gospodina kad nas On pozove. To je upravo slučaj s bogatim mladićem koji nije
bio spreman u potpunosti slijediti Isusa iako je bio voljan živjeti ispravnim moralnim
životom. Živjeti kršćanskim životom ne znači samo vršiti zapovijedi. To je ono najmanje što
možemo učiniti. Već to znači živjeti život blizak Gospodinu koji nas poziva da Boga
stavimo iznad svega, čak i u malim svakodnevnim izborima koje činimo, kad susrećemo
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druge ljude, kad uočavamo susjedovu potrebu i kada biramo jednostavniji život umjesto
trošenja bez stvarne potrebe.
Zaključna molitva.
ČETVRTI SUSRET

«Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Bolje razumjeti kako ožalošćeni žive s Bogom i tako njihova vjera ostaje jaka usprkos
njihovim patnjama. Oni već na ovom svijetu od Boga primaju svu potrebnu utjehu.
Blagoslovljeni su oni koju tuguju, a koji nisu dotučeni svojim patnjama.
Tko su ožalošćeni?
Ožalošćeni su oni ljudi koji pate zbog svojih vlastitih ili problema drugih. Oni su ražalošćeni
manjkom ljubavi oko njih, pomutnjom i nasiljem u svijetu. Ali ti koji tuguju većinom su oni
koji pate pod težinom svojih vlastitih grijeha i osjećaja krivice.
Bog privija k sebi one koji se iskreno kaju i traže oproštenje svojih grijeha koje su počinili i
s kojima su uvrijedili pravednog i milosrdnog Boga.
Ožalošćeni žive s Bogom pa ostaju postojani u vjeri iako su mnogo propatili, a u zamjenu
primaju od Boga veliku utjehu već i na ovom svijetu.
VIDI
(spomenuti sve što primjećujemo oko nas počevši od našeg vlastitog iskustva)
1. Pogledamo li oko sebe, pa čak i u našoj grupi, pronalazimo obitelji koje su izgubile
jednog člana poput sina ili kćeri uslijed bolesti ili neke nesreće.
2. Možda poznamo nekoga tko pati zbog krivo donesene odluke i sada mu je žao što je tako
učinio (npr. oni koji su se podvrgli sterilizaciji ili stupali u spolne odnose izvan braka).
3. I tko zna koliko osoba između nas pati zbog djelovanja drugih osoba, manjka
razumijevanja, manjka ljubavi, manjka pažnje u svojoj okolini.
4. Postoje oni koji pate uslijed samoće, oni koji misle da ih nitko ne razumije, oni koji pate
zbog bolesti u terminalnoj fazi.
5. Događaji u svijetu poput nasilja, tragedija, ratova, prirodnih katastrofa mogu također
proizvesti žalost.
PROSUDI
(prosudimo o onome što vidimo i čujemo)
1. Što mogu ili moram učiniti kako bih prevladao patnju koju su uzrokovali drugi, a
poglavito članovi obitelji i prijatelji?
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2. Je li, na ovaj ili onaj način, moguće ublažiti patnje, nepravdu, bolest, glad ili druge
uzroke žalosti?
3. Svakoga od nas u nekom razdoblju sustigne patnja. Trebamo li dopustiti da nas ta patnja
shrva i oduzme nam nadu?
4. Koju vrstu utjehe bi trebali ponuditi onima koji pate kako duhovno tako i fizički? Što
nam prolazi kroz glavu kad prolazimo kroz neku patnju? Nešto poput pitanja čime sam ja
to od Boga zaslužio ili stava da ionako ne mogu ništa promijeniti ako to Bog želi? Ili
častim te Gospodine jer je to tvoja volja? Ili…
5. Podijeliti jedno s drugim (bez komentiranja i dobacivanja) bilo koje iskustvo velike
patnje kroz koje ste prošli, a iz nekoga razloga zadržali ste ga za sebe. Kažite također je
li vam to iskustvo pomoglo da sazrete. Tada iskažite potporu jedno drugom nekom
gestom ili govorom tijela.
6. Poznajete li ikoga tko u ovom trenutku prolazi kroz vrlo teško iskustvo?
Razmatranje Božje Riječi
Iv 11, 14-34.
DJELUJ
1. Ako sam nekome prouzročio žalost ili bol, pokušat ću to nadoknaditi.
2. Možda među nama kao supružnicima postoji problem koji nas muči. Moramo pronaći
vrijeme da iskreno i otvoreno raspravimo taj problem te ga pokušamo riješiti prije nego li
uništi naš odnos.
3. Kao grupa učinit ćemo najviše što možemo da pomognemo drugim osobama/obiteljima
koje prolaze kroz vrijeme žalosti.
Zaključna molitva.
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PETI SUSRET
«Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Uistinu razumjeti što znači biti krotak i ponizna srca te shvatiti da krotki nisu priglupi.
Tko su krotki?
Krotki su oni koji su poučljivi, koji posjeduju unutarnju dobrotu, oni koji se smireno
suočavaju s problemima i teškoćama. Oni su djeluju u blagosti i pričaju razborito, uvijek
ponizni pred Bogom i svojim bližnjima.
Krotki su oni koji prihvaćaju druge bez obzira na okolnosti, način života drugih ili njihove
obiteljske situacije. Nisu spremni manipulirati drugima, već uvijek biti ponizni i na usluzi
drugima. Oni su uvjereni kako bez Boga ne vrijede ništa.
VIDI
(spomenuti sve što primjećujemo oko nas počevši od nas samih)
1. Neki ljudi možda nisu naočiti, ali se onda u odnosu s drugima pokaže da imaju srca.
2. Često, čak i u obitelji, nailazimo na arogantno ponašanje, manjak poštivanja,
podcjenjujuće izjave, ako ne i izravne uvrede .
3. U današnjem svijetu na svim razinama opažamo zavist, ambiciju i pohlepu.
PROSUDI
(prosudimo o onome što vidimo i čujemo)
1. Smatraš li umišljenima one koji su uzdižu i govore na arogantan način?
2. Kako bi se trebali odnositi prema takvim ljudima?
3. Misliš li da je ponizna i krotka osoba u prednosti ili joj je to nedostatak?
4. Možeš li biti čvrst s drugom osobom bez da budeš arogantan?
5. Što ti pada na pamet kad čuješ Riječ Božju: «Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!»?
6. Kako učiš u potpunosti se povjeriti Gospodinu? Govori li ti o tome kako to učiniti
odlomak iz 37. Psalma?
7. (a) Jesmo li uvjereni da Bog voli baš svakog od nas ponaosob? Kažite jedno drugom
kako se Božja ljubav očitovala u vašem životu.
(b) Razgovarajte o sumnjama i strahovima na koje nailazite i koje proživljavate. Dajte
jedno drugom znak bratsko-sestrinske nježnosti kako bi prikazali Božju ljubav.

Razmatranje Božje Riječi
Ps 37, 1-18.
DJELUJ
(Prijedlozi za praktično djelovanje)
1. Izbjegavaj arogantno ponašanje i obeshrabrujuće primjedbe koje mogu biti bolne,
počevši od svoje vlastite obitelji. Naučimo se kako ispravljati i istovremeno ohrabrivati.
2. Iznenadimo uzvraćajući blagim osmijehom i prijateljskom primjedbom na oštru izjavu i
arogantno ponašanje nadoknađujući tako svaku našu prethodnu aroganciju, počevši od
svoje obitelji.
3. Kad god se sjetimo, tiho kažimo: «Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu
svome.»
Zaključna molitva.

ŠESTI SUSRET

«Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Živimo u svijetu gdje nepravde ima u izobilju. Postoji nepravda čak i u našim obiteljima.
Cilj ovog susreta je ohrabriti jedni druge da se suprotstavimo tom zlu na svim aspektima.
Tko su žedni i gladni pravednosti?
To su oni koji osjećaju jaku želju da vide pravednost na djelu svugdje i uvijek. Božja je volja
da pravda trijumfira. Duboko u sebi oni traže ono što je dobro, pravo i pravedno. Gaje
htijenje da traže istinu kako bi pronašli Boga i izgradili osoban i prisan odnos s Njim.
Ta čežnja u svako ih vrijeme ohrabruje da žive savršen život. To je san koji žele da se
ostvari.
Uvod
Na radnom mjestu unaprijeđen je zaposlenik koji to nije očekivao. Drugi zaposlenik smatrao
je kako je on trebao dobiti to unapređenje. Bio je toliko razočaran da je to imalo negativan
učinak na kvalitetu njegova rada.
Gospođa je otišla u kupovinu. Artikl koji je željela kupiti bio je precijenjen, ali ona ga je
trebala i mogla ga je nabaviti samo u toj prodavaonici. Primijetila je kako joj je pri kupnji
uzvraćeno više novca, ali ga je svejedno zadržala.
Zaposlenik se odbije porez, prije nego li primi plaću. Njegov susjed je samo-zaposlen i
postoji mogućnost da ne plaća uvijek porez. Obojica se slože kako neće glasovati na idućim
izborima dok političari ne održe obećanje i sagrade cestu u njihovom susjedstvu.
VIDI
1. U našoj svakodnevnici uočavamo slučajeve nepravde, pa čak i u našim obiteljima.
2. Uočavamo također različite oblike nepravdi .
3. Postoje oni koji se snažno zauzimaju za pravdu.
PROSUDI
Gdje vidimo nepravdu u slučajevima spomenutim u uvodu? Tko je uzrok nepravde i tko je
žrtva nepravde?
1. Što znači biti žedan i gladan pravednosti? Ostati pasivan ili pokušati popraviti situaciju?
2. Koja je moja reakcija na nepravdu? Pokazujem li svoje neslaganje, nebrigu ili
pokušavam pronaći rješenje?

3. Zašto sam kriv za nepravdu ukoliko ne podmirujem svoje obveze prema državi?
4. Skrbimo li za pravdu u svemu što činimo ili to očekujemo samo od drugih?
5. Imamo li sklonosti kada trebamo izvršiti pravdu?
6. Isključuje li pravda milosrđe?
7. Kako u nama možemo njegovati dobre namjere u svim našim djelima? Što se može
dogoditi kad shvatimo da se naš volonterski rad u župi ne cijeni? Zašto drugi ne slijede
naš primjer i ne pridruže Pokretu kršćanskih obitelji (CFM) kada činimo toliko dobra?
8. Kažimo našim supružnicima da u našem svakodnevnom radu gledamo u Boga kao uzor
kojem težimo?
9. Kažimo našim supružnicima o situacijama u kojima smo se osjećali kao da nas uzima
zdravo za gotovo, a ipak smo nastavili dalje.
Razmatranje Božje Riječi
Mt 6, 1-15
DJELUJ
1. Daj svoj doprinos za pravednosti u svijetu tako da budeš pošten i pravedan.
2. Počni s tim da budeš pošten i pravedan prema članovima svoje vlastite obitelji.
3. Ne uzimaj nikoga zdravo za gotovo čak ni članove svoje obitelji i svakome odaj dužno
poštovanje.
Zaključna molitva.

SEDMI SUSRET

«Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Cilj ovog susreta je učiniti nas svjesnim i osjetljivim na potrebe drugih te da ne budemo
brzopleti u prosuđivanju drugih, gdje bi stoga uistinu trebali slijediti učenje našeg Gospodina
Isusa Krista.
Tko su milosrdni
To su oni koji u praksu provode Isusovo temeljno učenje. Oni sliče Bogu, koji nam se
očituje kao nježan Otac koji ljubi i uvijek je spreman sažaliti se i smilovati nam se.
Pronalaziš te ljude u situacijama poput tugovanja, uznemirujuće bolesti, nerazumijevanja,
kako bi djelima milosrđa, koja su znak milosrdne raspoloživosti, spremno utješili i pomogli.
Oni u praksi provode djela milosrđa koje je spominjao Isus, a odnose se kako na tijelo tako i
na dušu. Uvjereni da će im biti suđeno ma temelju tih stvari i da Isus shvaća njihovo
ponašanje prema braći i sestrama u potrebi kao prema Njemu osobno.
Kao članovi Crkve oni se daju s velikom ljubavlju i spremno se uključuju u djela milosrđa za
one manje sretne, u potpunosti spoznajući da čineći tako udovoljavaju Bogu.
Uvod
Život kršćanina trebali bi pratiti kontinuiranim vrednovanjem njegovih dnevnih aktivnosti
prema suglasju s Božjim zakonom i dobro obaviještenoj savjesti koja omogućava njemu
samome da prosudi svoja dobra i loša djela. Ovu prosudbu nakon smrti osobe utvrđuje Bog.
Sve to čine se uz pomoć Božje milosti osobito kroz Njegovu Riječ (Vidi: Mt 25, 31-46)
VIDI
(Neke se ono što promatramo odnosi samo na ono u našoj blizini počevši od nas samih)
1. S vremena na vrijeme televizijski program donosi nam potresne vijesti o ljudima i djeci
koji pate uslijed posljedica ratova, gladi i prirodnih katastrofa.
2. Te potresne scene koje gledamo na televiziji moguće se događaju u dalekim zemljama i
mislimo kako ne možemo učiniti ništa više osim da sažalijevamo te ljude. Međutim u
našoj Domovini pronalazimo druge oblike patnje. Nabroji neke od njih.
3. Možda u našoj sredini postoje ljudi koje poznamo, a nalaze se u situaciji koja poziva na
milosrđe.
4. Zasigurno, barem koji put imali smo priliku vidjeti Majku Terezu i njene sestre kako
djelatno iskazuju milosrđe najsiromašnijim od siromašnih u Indiji. Imenuj druge osobe,
žive ili umrle za koje znaš da su činile ili čine takvo poslanje poput Majke Tereze.

PROSUDI
(Prosuđujemo o onome što smo čuli ili vidjeli.)
1. Jesu li djela milosrđa i ona koja smo obvezatni činiti u svojoj obitelji poput: oca koji
odlazi na posao, majke koja radi kod kuće i skrbi o obitelji, roditelja koji brinu o
bolesnoj djeci, skrb o starijim kod kuće te izvršavanje niza drugih obveza?
2. Jesu li djela milosrđa i poučavanje osobe kako raspolagati svojim financijama, kako se
brinuti o sebi i nadilaziti ignoriranje?
3. Kako bismo trebali gledati na osobu koja je, prema našem mišljenju, manje sretna od nas
ne samo financijski već i u slučaju da je njegov/njen brak, za razliku od našeg, propao,
kad su supružnici razvedeni ili kad je riječ o ovisniku, kockaru, alkoholičaru, prostitutki
te onima koju jesu ili su bili u zatvoru?
4. Kako gledamo na djecu ljudi spomenutih u trećoj točki? Na koji način podučavamo našu
djecu da se prema njima odnose s poštovanjem? Koji primjer, izravno ili neizravno, mi
odrasli dajemo našoj djeci riječju ili djelom glede tih ljudi?
5. Global FoodBanking Network (GFN) je poznata kao mreža brižnih obitelji zajednički
povezanih u vjeri i ljubavi kako bi pomogle drugim obiteljima, a posebice onima u
najvećim potrebama?
Razmatranje Božje Riječi
(Razmotrimo da li je ono što smo promatrali i promatrali u skladu s Božjom voljom)
Lk 6, 27-36
Pitanja koja treba pitati za vrijeme susreta:
Zašto se ponekad čini tako teško oprostiti onima koji su nas povrijedili? Kako se sami
možemo izvježbati da opraštamo drugima? Što se događa kad određene ljude ne možemo
podnijeti zbog stava koji imaju prema nama?
Pitanja koja se supružnici trebaju upitati nakon susreta:
a) Postoje li još koje bolno iskustvo u kojem niste jedno drugom u potpunosti oprostili?
Prođite to zajedno i dajte jedno drugom znak bezuvjetnog oprosta. Ukoliko supružnik
koji je povrijeđen po prvi put iznosi iskustvo, drugi supružnik trebao bi saslušati bez
komentiranja. Potom bi trebao tražiti oprost bez opravdavanja svoje pogreške.
b) Pripazite, da tijekom čitavog tjedna opraštate jedno drugom i sitne svakodnevne stvari
kako biste se izvježbali da se ne uzimate zdravo za gotovo.
DJELUJ
Prijedlozi za praktično djelovanje (grupa): Majka Tereza je rekla: «Učini nešto lijepo za
Boga i svu njegovu djecu». Pokušajmo kao grupa slijediti taj primjer što bolje možemo.
Prijedlozi za praktično djelovanje (supružnici): Drugi dio zapovijedi ljubavi kaže da
ljubimo svoga bližnjega kao sebe samog. Neka to u praksi zaživi prvo između nas kao
supružnika, a onda i prema drugim ljudima koje susrećemo.
Zaključna molitva.

OSMI SUSRET

«Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!»
Uvodna molitva
Ciljevi susreta
1. Razumjeti značenje izraza «čisti srcem».
2. Shvatiti što može uništiti čistoću srca.
3. Učiniti sve što je u našoj moći da uz Božju pomoć postignemo tu čistoću srca.
Tko su žedni i gladni pravednosti?
Čisti srcem su oni koji se svojski trude sačuvati se čistima od svakog zla. No oni nisu i
jedini. Čisti srcem drže Boga u svojim mislima, svojim idejama i pri donošenju odluka. Oni
čine sve za ljubav Božju.
Bez toga dara sva dobra djela su bezvrijedna u Božjim očima. Njihova ljubav prema svojim
bližnjima jasno se očituje u obdržavanju Božjih zapovijedi. Čisti srcem u potpunosti su
sjedinjeni s Bogom i s ljudskim bićima.
To jedinstvo donosi mir, ali i obećanje, možda izraženije nego u drugim blaženstvima, da će
gledati Boga.
Uvod
Svima su nam draga mala djeca, ali neki od nas se ne zaustavljaju da razmisle zašto je to
tako. Ukoliko bi trebali duboko istražiti zašto nas mala djeca očaravaju, otkrit ćemo da je u
djeci ta otvorenost, iskrenost, blagost i jednostavnost koje nam otimaju srce.
U ovom svijetu punom prijevara, nerazumijevanja i kompliciranja imamo puno toga za
naučiti od male djece.
VIDI
1. Zagađenje je svuda oko nas: u zraku, u moru, u vodi… u čitavom okolišu.
2. Zagađenje u moralnom okolišu… miješanje ideja, manjak istine, skrivene igre, manjak
iskrenosti, obmana, nevjernosti…
3. Vidimo i obitelji koje čine sve da nauče kako bi stekli jasne ideje o kršćanskom životu u
obitelji i oko njih..
PROSUDI
1. Koliko je lako ili teško uistinu živjeti kršćanskim životom?
2. Kako netko može bit čist srcem u današnjem brzom i materijalističkom svijetu u kojem
su novac, zabava, posao i postignuća prioriteti?

3. Slažeš li se s tvrdnjom da naše ponašanje prema bližnjima određuje koliko smo čisti
srcem?
4. Ponekad je naša čistoća srca zatamnjena izostankom poštenih namjera i ponosom.
Postoje li neki znakovi koji ukazuju na izostanak poštenih namjera?
5. Napravi popis društvenih grijehova koji uništavaju našu čistoću srca.
6. Jedna od bolesti današnjice je razdvajanje obitelji. Vlada manjak razumijevanja,
nesporazumi i zavist. Što možemo učiniti da prevladamo to razdvajanje?
7. Zašto mnogi kršćani povezuju čistoću srca ponajviše s šestom i devetom zapovijedi?
8. Primjećuješ li neki znak dvoličnosti u načinu kako kršćani žive svoju vjeru? Kako se
netko može pripremiti da nadvlada tu dvoličnost u svom privatnom životu?
9. Gdje kao supružnici ne živimo prema svojim uvjerenjima u našem obiteljskom životu?
Preispitajmo se zašto se to događa. Zatražimo oproštenje ukoliko smo manjkavi u tom
pogledu.
Razmatranje Božje Riječi
Mt 7, 13-27
DJELUJ
1. Preispitajmo savjest kako bismo shvatili koliko smo puta izazvali pomutnju kod drugih.
2. Budimo iskreni sami sa sobom i uočimo zašto ne živimo u miru s drugima.
3. Iznad svega moramo dopustiti Duhu Svetome da na nas izlije svoje darove: Njegov dar
ljubav, sreće, mira, strpljenja, milosrđa, dobrote, vjere, ljubaznosti i samo-kontrole.
4. Najvažnije od svega je moliti Boga da nam pomogne uvijek vršiti Njegovu volju.
Slobodni od svih mana, možemo se veseliti s radosnima, tugovati s ožalošćenima, misliti
jedni na druge, težiti poniznosti i pridobivati druge svojom pravednošću.
Zaključna molitva.

DEVETI SUSRET

«Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Shvatiti da je mir nešto posebno što ne nalazimo nigdje osim u Kristu. S Njim, trebamo predano
raditi da bismo imali mir u našim srcima, našim obiteljima i svugdje oko nas.
Tko su mirotvorci?
Mirotvorci imaju jake veze s Kristom, Princem mira. Oni posjeduju mirnoću i smirenost koje su
stekli kroz jaku vjeru i kontinuiranu komunikaciju s Bogom u molitvi. Osim što su u miru sa
samim sobom i Bogom, oni su također u miru s drugima i sa okolinom oko njih.
Pronalazimo ih tamo gdje mir nedostaje kako hrabro sijući sjeme mira i promatrajući napredak.
Vrlo često to postižu uz osobnu žrtvu i velike teškoće te stvaraju pomirbene situacije predano
radeći da prevlada i zaživi mir umjesto nasilja, ljubav umjesto straha, život umjesto smrti.
Uvod
Svako želi mir. Mi molimo za mir u svijetu, na našem radnom mjestu, u našim obiteljima i u
nama samima. Istovremeno, rijetko smo zadovoljni s onim što imamo. Smatraš li da je mir
postao nemogući san, kojeg svi priželjkuju, ali se ne može ostvariti?
Mahatma Ghandi (1869. – 1948.)
Ghandija je dojmio Govor na gori. Shvatio kako je to najizvrsniji put koji vodi prema istini,
utjesi, žrtvi i ljubavi. Za svoje sunarodnjake on je bio plah i bespomoćan čovjek.
Njegovo učenje činilo se slabim, ali on je vjerovao u ono što čini. Jednom je rekao: «Uvijek kaži
istinu, budi iskren sa svojim neprijateljima. Mržnja donosi mržnju, stoga ne bismo trebali željeti
zlo svojim neprijateljima.» Prepoznali su ga mediji i pratili ga iako su mu se u početku
ismijavali.
Metode protesta koje je Ghandi koristio bili su post, javni neposluh i otpor bez nasilja. Otpor se
sastojao u nesudjelovanju na službenim svečanostima, ispisivanje djece iz engleskih škola i
upisivanje i indijske škole, odvjetnici nisu zastupali na engleskim sudovima i nitko nije radio
izvan Indije. On je osobno mnogo sati postio, ponekad čak i do 21 sat, čak i kad mu je zdravlje
popuštalo.
Jedna od Ghandijevih izjava bila je: «Bog je svjetlo ne tama, Bog je ljubav ne mržnja. Bog je
Istina i on je Najveći. On nas je stvorio i bez njega ne vrijedimo ništa. Stoga, budimo ponizni
ljudi i poštujmo sve uključujući one u nižim slojevima jer je Bog također stvorio. Svaka
siromašna osoba, kao i naši neprijatelji Božja su stvorenja.»
To je ono što je vodilo Ghandija da ne upotrebljava nasilje i ne uzvraća zlom. Ako bi uzvraćao
nasiljem na nasilje bio bi kriv za isto zlo. Ukoliko oprašta donijet će mir i stoga pobijediti. Taj
mir neće doći ako nismo spremni trpjeti do kraja. I pape Pavao VI i Ivan Pavao II molili su na
Ghandijevom grobu. Ghandi je bio čovjek koji je radio i trpio za mir.
Danas možda ima manje siromaštva, ali također ima manje mira uma. Mnogi je onih, svih
dobnih skupina, koji traže sreću i mir uma u drogama, alkohola i dr. Istovremeno, nikad kao
danas, nije bilo toliko «anđela mira» koji rade među ovisnicima, bivšim i sadašnjim
zatvorenicima, žrtvama obiteljskog nasilja itd.

VIDI
1. Mediji naglašavaju ratove. Od Drugog svjetskog rata nije bilo razdoblja u kojem u barem
nekom dijelu svijeta nisu vođeni ratovi.
2. Mirotvorci se slave i njihov je rad poznat diljem svijetu.
3. Sloboda govora, prava sindikata i druga ljudska prava čestu su bila narušena, a manifestacije
u prilog pravde i mira završavale su nasiljem i krvoprolićima. U isto vrijeme, trebamo
spomenuti mnoge pokušaje pomirenja i mnoge pregovore koji su rezultirali sporazumima
između država, političkih stranaka, sindikata i poslodavaca.
4. Porasta je broj sudskih slučajeve od kojih je dobar broj onih zbog povrijeđenosti.
5. Sve je manje supružnika koji preuzimaju obvezu ljubiti se dok ih smrt ne rastavi čak i uz
osobne žrtve. Mnoge obitelji su razdvojene.
6. Autoritet roditelja, kao i svaki drugi autoritet, je u krizi. Vrlo često ta kriza stvara dosta
napetosti.
PROSUDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Koje je značenje mira?
Kako bih imao mir trebam li šutjeti čak i onda kad znam da je nešto krivo?
Govorim li istinu, naići ću na oporbu. Kako se trebam ponašati?
Trebam li u obitelji i na radnom mjestu uvijek prihvatiti krivnju?
Koja je cijena biti plaćen za očuvanje mira?
Koji bi trebao bit naš stav ukoliko razgovaramo o ratovima u raznim dijelovima svijeta?
Trebaš li se boriti za svoja prava u društvu, na poslu? Imali li smisla opraštati ikome tko mi
pokušava oduzeti prava?
Može li biti mira bez pravde?
Može li biti pravde bez opraštanja?
Koliko put moramo oprostiti?
Oprostiti znači da si ili glup ili kukavica?
Što bih trebao učiniti da donesem mir i pravdu kad vidim ljude poput Ghandija, Walese,
Majke Terezije ili pape Ivana Pavla II?
Postoje je problematične stranke u tvojoj zajednici? Kako mogu članovi CFM-a donijeti mir
među te stranke?
Razmatranje Božje Riječi
Mt 5, 38-48
DJELUJ

1. Pokušaj smiriti stvari između zavađenih stranaka.
2. Ne možemo uvijek šutjeti kaki bismo «imali mira».
3. Kad se ne slažemo to ne znači da se trebamo svađati. Budi primjer drugima kada tražiš i
prihvaćaš istinu.

Zaključna molitva.

DESETI SUSRET

«Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!»
Uvodna molitva
Cilj susreta
Progonstvo zbog pravednosti i traženja istine nikad nas ne bi trebalo obeshrabriti.
Tko su progonjeni zbog pravednosti?
To su istinski kršćani, koje se uznemirava zato jer žive svetim životom. Poput svetih učenika
oni slijede Isusa putem trpljenja i zbog tog su sretni s Njim u slavi Uskrsnuća.
VIDI
1. Nekad smo suočeni s izborom da im pomognemo ili ih pustimo na miru:
•
•

izbačenim iz društva,
onima koji se ne slažu s nama u našim vjerskim ili političkim pogledima ili drugim
životnim stvarnostima.

2. Poznata je činjenica da postoje ljudi koji nemaju ništa, koji su slabi, koji nisu u milosti
drugih ili su isključeni iz društva.
3. Mnogi još uvijek vjeruju da je svaka osoba ljudsko biće te kako ništa ne može opravdati
isključivanje osobe iz društva.
PROSUDI
1. Misliš li da je netrpeljivost, glavni razlog progona onih koji se ne slažu s našim
vjerovanjima, djelima itd? Kako se ponašamo kad otkrijemo o takvom zlostavljanju na
poslu ili u različitim skupinama našeg društva?
2. Isus je svoje učenike upozorio na to da će podnijeti progone u njihovom
evangelizacijskom radu (Mt 10, 24-25).. Misliš li da se to odnosi i na današnjicu? Na
koji način se priklanjamo ljudima jakih kršćanskih principa koji se ne ustežu ispravljati
one koji čine krivo uz nužnu taktičnost i razboritost?
Razmatranje Božje Riječi
Mt 10, 16-33.
DJELUJ
Svatko je obvezatan živjeti blaženstva u slobodi i odgovornosti. Trebamo moliti da budemo
pravi i zreli Kristovi sljedbenici u svom našem djelovanju.
Zaključna molitva.

JEDANAESTI SUSRET

«Prokleti»
Uvodna molitva
Ciljevi susreta
1. Pronaći razliku između blagoslova i prokletstva.
2. Pomoći da izaberemo blagoslov za nas i naše obitelji dobro propitujući naše vrednote
i prioritete.
Kome Isus u Evanđelju govori «Jao vama…»? Tko su ti «prokleti»?
«Prokleti» su oni koji se pouzdaju u svoje bogatstvo i koji ne pomažu onima u potrebi; oni
kojima ništa ne nedostaje, a ne brinu za one koji nemaju ni ono najnužnije za život; oni koji
traže sreću u neumjerenom zabavljanju i oni koje hvale loši ljudi, jer u njima pronalaze
podršku.
Tko ih je prokleo? Prokleli su se sami. Bog nikad ne proklinje, jer po svojoj bezgraničnoj
ljubavi On uvijek blagoslivlja. Kad osoba odluči zloupotrijebiti svoju slobodu, ona time
sama sebi nanosi štetu i ne dopušta si da uživa istinsku sreću. Istinska sreća rezervirana je
samo za one koje se drže kršćanskih vrednota i principa.
Bog nas je stvorio jer nas voli i kako bi nas volio. Isplanirao je za nas put koji nas vodi k
njemu. Ponekad, nažalost mi slijedimo naše vlastite putove i kao rezultat mi se udaljavamo
od Boga. Na taj način na sebe ćemo navlačiti prokletstvo, umjesto blagoslova koje je Bog za
nas namijenio.
VIDI
(Spominjemo samo one stvari koje primjećujemo u nas samih, u našim obiteljima i oko nas.)
1. Mi napuštamo i gubimo mnoge od naših dobrih vrednota.
2. Naši domovi sadrže sve materijale stvari i raskoš koje nam život čine lakšim, ali ponekad
nemamo niti kutak našeg doma za Boga.
3. Dobar broj mladih ljudi koji se žene pretvaraju se da mogu učiniti veliki iskorak iz života
u kojem ne prakticiraju svoju vjeru i dobre moralne vrednote u «vjerski» brak.
4. U mnogim obiteljima, djeca od odraslih primaju nekršćanske naputke koje ih vode u
egoizam, materijalizam, mlakost i gubitak discipline.
5. Mnogi ljudi gube osjećaj odgovornosti uslijed njihove neprestane potrage za ugodom i
zabavom, te stoga ne cijene vrednote samo-kontrole i žrtve.
6. Društveno okružje u nekim europskim zemljama veliča uspjeh, materijalno bogatstvo,
popularnost, vanjsku ljepotu, egoizam i netrpeljivost mišljenja drugih što vodi otvorenim
sukobima.
7. U svijetu postoje veliki kontrasti u načinu kako ljudi žive. Neki imaju više nego trebaju
pa sve do razine toga da se razbacuju i bacaju. Drugi, kako odrasli tako i djeca, umiru od
gladi. Na nesreću, iz niza razloga, nastojanja međunarodnih organizacija ne pokazuju se
dovoljno učinkovitima.

PROSUDI
(Dajemo naše mišljenje o onome što smo čuli i vidjeli.)
1. Smatraš li da postoje mnoge obitelji kojima je materijalno posjedovanje važnije od bilo
čega drugoga?
2. Do koje mjere su danas parovi koji se žene u Crkvi «gladni i uskraćeni» u svojim
duhovnim potrebama?
3. Koje su posljedice za one koji gaje mentalitet kako treba uživati što je više moguće i
prije i poslije braka?
4. Mislite li da ima roditelja, koji da bi bili popularni među svojom djecom, dopuštaju im
da čine što god žele i ne vode ih na pravi način?
5. Ima li u Crkvi svećenika i laika koji se, zbog straha da će ljudi otići, ne angažiraju
dovoljno niti jesno izriču istinu?
6. Koliko su Kristovom učenju vjerne one bogate zemlje koje se nazivaju kršćanskim, a ne
pomažu siromašnim zemljama?
7. Krist je običavao prokazivati ono što je pogrešno, a posebice se odlučno protivio
dvoličnosti. U isto vrijeme, On je uvijek bio spreman opraštati i pomoći grješniku da
promijeni svoj život. Kako se mi ponašamo u sličnim situacijama?
8. Što trebamo učiniti da bi mogli živjeti našu vjeru ne kako bi ugodili ljudima već kako bi
ugodili Bogu? Što bi trebao učiniti kad shvatiš da ideš u Crkvu ili činiš dobra djela kako
bi te drugi ljudi mogli hvaliti'
9. U privatnosti upitaj svog supružnika je li u tebi uviđa neku dvoličnosti. Dajte jedno
drugom poljubac da iskažete svoju ljubav. Jeste li ikad izbjegavali skrenuti pozornost
svog supružnika na neke mane iz ovog ili onog razloga? Zamolite za oprost ako je
potrebno.
Razmatranje Božje Riječi
(Preispitujemo je li ono što smo rekli i raspravljali u skladu s Božjom voljom)
Mt 23, 1-35
DJELUJ
1. Trebali bismo pronaći dovoljno vremena kako bismo saznamo koje su vrijednosti i
prioriteti u našoj obitelji. Ukoliko je potrebno trebali bismo ih preispitati i ispraviti.
2. Kao svoju misiju trebali bi uzeti odgoj svoje djece u obzirnosti i svjesnosti za potrebe
drugih, a ne samo svoje vlastite. Trebali bi iskoristiti i posebne prigode poput
prikupljanja za misije i za siromašne u našoj župi, ali i pomagati prijateljima kad god se
za to pruži prigoda te moliti za one u potrebi.
3. Kao grupa možemo svaki mjesec potajice prikupiti novce ili u vrijeme nekih posebnih
razdoblja u godini (Božić, Uskrs) te prikupljena sredstva potom darovati osobi i obitelji u
potrebi. Ako ne možemo pomoći darivanjem novca, možemo ponuditi pomoć na neki
drugi način npr. radom ili pozivajući takvu osobu na objed.
Zaključna molitva.

DVANAESTI SUSRET

Hvalospjev Marijin (Magnificat)
- Marija koja je kao prvi učenik živjela Blaženstva, pjeva hvalu Gospodinu Uvodna molitva
Cilj susreta
Bolje razumjeti ono što naposljetku uzimamo zdravo za gotovo: da bi Marija trebala biti
najblagoslovljenija i puna veselja, budući da je najuzvišeniji svetac.
Uvod
Dobro poznavajući židovsku tradiciju i svete tekstove, Marija je unaprijed razumjela tko je
uistinu blagoslovljen i duhovno sretan: oni koji žive blaženstva koje je Isus nedugo zatim
proglasio. Marija bivajući blagoslovljenom iskazala je svoju radost izričući pjesmu slavljenja
koju nazivamo Marijinim hvalospjevom (Magnificat).
Poput Marije i naše obitelji mogu iskusiti istinsku sreću, koju nam nitko ne može oduzeti,
ukoliko živimo blaženstva koja nam je predstavio naš Gospodin. To ne znači da se
razveselimo kad prolazimo kroz teška razdoblja, već to znači da se uvijek trebamo nadati i
vršiti Božju volju čak u vremenima patnje i žalosti.
VIDI
1. Mnogi kršćani čak se i ne sjete zahvaliti i slaviti Gospodina u svom svakodnevnom
životu jer obiteljski ritam čini da zaborave tu obvezu.
2. Ponekad zaboravimo da bismo trebali biti ponizni, nego olako postajemo arogantni,
netrpeljivim, uznositi i sl.
3. Neki vole pomagati, a drugi jednostavno vole da ih se služi.
4. Iznenađujuće koliki su kršćani izgubili nadu čak i unatoč Božjem milosrđu.
5. Susrećemo mnoge ljude i obitelji koji svoje nade polažu u moć, novac, društveni položaj
i sl.
PROSUDI
1. Zašto su zahvala i slavljenje temeljni u moljenju?
2. Što je Marija imala na umu kad je rekla «klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju»?
3. Što znači služiti Bogu i služiti svome bližnjemu?
4. Kako može poniznost donijeti radost, kao što je to bio slučaj s Marijom?
5. Činili li Bog velika djela i za nas i naše obitelji, kao što ih je učinio Mariji?
6. Kako možemo iskazati suosjećanje s drugim obiteljima, posebice s onima koje prolaze
kroz teška vremena?
7. Kako je Marija živjela Blaženstva? Koji primjer ona daje ženama i majkama?

8. Što nas najviše dotiče o Mariji kako je predstavlja sv. Luka u svom evanđelju? Što to
znači imati vjere?
9. Živimo li kao bračni par koji ima vjere? Zahvaljujemo li Bogu na djeci, ukoliko nam ju
je darovao.
Razmatranje Božje Riječi
Lk 1, 46-55
Hvalospjev Marijin
46

47
48

49

50
51

52

53

54

55

Tada Marija reče:
"Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka."
DJELUJ

1. Pokušaj uključiti Marijin hvalospjev u obiteljske molitve..
2. Pokaži da Bog uistinu skrbi za obitelji u teškoćama. U Njegovo ime iskažite suosjećanje
i pomognite im pronaći blagoslove koje je Isus obećao i Blaženstvima.

Zaključna molitva.

