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Pismo XII  

 

12. 

 

SUSRET S KRISTOM U RIJEČI CRKVE 

 

Mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti.  

(2 Kor 1,24). 

Tko vas sluša, mene sluša.  

(Lk 10,16). 

Tako su vjera, nada i ljubav u konačnici jedno, a svi sadržaji vjere nisu 
ništa drugo nego konkretizacija zaokreta koji sve nosi, onog “vjerujem u 
Te” – otkrića Boga u liku čovjeka Isusa iz Nazareta. Vjerujem u tebe, Isuse 
iz Nazareta, kao smisao svijeta i moga života. 

J.Ratzinger 

 

 Pristup 

 

- Možete li iz vlastitog iskustva ili razgovora s drugim ljudima pokazati 
što znači vjera? Poznajete li nepotpune i jednostrane predodžbe o 
vjeri? 

- Koji su uvjeti potrebni da čovjek nadje istinsku, živu vjeru? 

 

 Nadovezanost i pregled 

 

Navješćivanje, sakramentalni život i služba ljubavi jesu tri osnovna puta na 
kojima Crkva posreduje ljudima susret s Kristom. Ovo pismo posvećeno je 
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službi navješćivanja. Temelj i norma za nj jest objaviteljsko Božje djelovanje 
(12.1), koje je usmjereno na odgovor što ga čovjek daje vjerom (12.2). Tom 
događaju objave i vjere već su posvećena – posredno ili neposredno sva 
dosadašnja pisma. U ovom odsjeku bit će na poseban način riječi o sadašnjoj 
zadaći Crkve da navješćuje. Imat ćemo pred očima neke glavne točke ovog 
događaja. Jer u svom navješćivanju Crkva nepogrešivo dalje prenosi taj događaj 
objave (12.3). natuknice za konkretno navještanje zaokružuje ovaj odsjek 
(12.4). 

 

 

12.1 OBJAVA KAO BOŽJE SAMOOČITOVANJE  

 

12.1.1 Objava u međuljudskim odnosima 

 

 

 

Uzajamno 
darivanje 

 

Ako se čovjek sasvim slobodno povjeri drugome čovjeku, ako postane njegov 
partner, onda je to najdragocjeniji dar koji mu može pokloniti. Naravno, takva 
objava nekoga čovjeka postići će svoj cilj tek onda, ako je prihvati i onaj drugi, 
kome je namijenjena, na nju odgovori. Tada se u tom uzajamnom darivanju 
zbiva neobično bogat i dubok događaj koji usrećuje, jer daje život i otvara 
budućnost. Na sličan način, ali, naravno, u mjeri koja nadilazi sve mogućnosti 
ljudskog predočavanja, događa se i Božja objava i čovjekov odgovor vjerom. 

 

 

12.1.2 Božja objava – ponuda susreta 

 

 Bog nudi ljudima svoje zajedništvo. On im se otvara i želi postati njihov 
partner. Tijekom te objave, ljudi sve više spoznaju o Bogu. Ali znanje o njemu 
smjera na osobni susret: što se Bog više ljudima očituje, to su i oni pozvani i 
osposobljeni za intimno zajedništvo s njime i onima koji vjeruju. 

 

 

 Stupnjevi Božjeg samoočitovanja 

 

U stvorenju 

 

U životu 

U povijesti 

 

Božja objava događa se već u stvorenju kao takvu – jer svijet je Božji dar, prvi i 
početni znak njegove spremnosti da se sam daruje (usp. 16.1). Gdje god ljudi 
svoju opstojnost i opstojnost svijeta doživljavaju kao dar, plod je to Božjeg 
samoočitovanja. Stoga su religije različitih naroda u mnogo stupnjeva i nijansa 
svjedoci Božje objave u svijetu. 

U Isusu Kristu postiže to Božje samoočitovanje nenadmašiv vrhunac. On je 
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U Kristu 

 

 

U Duhu 

Božja utjelovljena objava. U njemu Bog nije samo govorio riječi – On je 
apsolutna riječ. Jer u njemu se Bog sasvim darovao. U njemu Bog nije pokazao 
samo djela koja bi svjedočila o njegovoj blizini – on sam je odlučujuće Očevo 
djelo. U njemu se Bog sam posve i bez ograničenja darovao svijetu. Sve 
njegovo biće očituje Božju ljubav i vjernost. 

U daljnjem djelovanju Uskrsloga, u daru njegova Duha ostvaruje se to Božje 
samoočitovanje uvijek nanovo do kraja vremena. 

 

 

 Objava u riječi i djelu 

 

 Kad se ljudi očituju jedan drugome, može se to događati na najrazličitije 
načine, raznim izražajnim oblicima. Posebnu ulogu pri tome uvijek igra riječ. 
Riječ može osloboditi, usrećiti, iscijeliti, ali isto tako raniti i uništiti. Po riječi 
ljudi mogu postati jedan drugom partneri. Otvaranje preko riječi čini sasvim 
sasvim poseban oblik predanja drugom. I u Božjoj objavi riječ ima posebno 
značenje. Na prvom mjestu Bog omogućuje da njega i njegovo djelovanje 
spoznamo u povijesti (“povijest spasenja”). 

Ali i tu tek riječ otkriva dublju dimenziju događaja. Na taj način riječ tvori 
zajedno s djelom jedinstveni Božji zov upućen čovjeku (usp. 2.vat.koncil, 
Objava, 2). 

 

 

 

12.2. VJERA KAO ODGOVOR NA BOŽJI POZIV 

 

12.2.1 Vjera u međuljudskim odnosima 

 

 

 

Povjerenje 

 

Vjera u najširem smislu riječi jest temeljni sadržaj našeg bitka. Bez 
praiskonskog povjerenja u druge ljude ne bismo mogli živjeti. Potrebno nam je 
ono temeljno povjerenje u drugoga, da će se on ispravno odnositi prema nama, 
da je prema nama dobronamjeran. Mnoge spoznaje postižemo samo zato jer 
imamo povjerenja u onoga tko te spoznaje posjeduje. Ovu središnju važnost 
vjere iskusit ćemo ponajviše u najljepšim , najsretnijim, ali i najbolnijim 
trenucima našega života: u uspjelom susretu s ljudima kroz drugarstvo, ljubav, 
prijateljstvo – a tako i u neuspjehu toga međusobnog povjerenja. 
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Vjerujem ti 

 

 

Osloniti se na 
drugoga 

 

Srž vjerovanja jest u osobnom pristupu drugomu. Ja postajem dio njega, 
oslanjam se na njega, njegov svijet činim svojim, a njemu omogućujem pristup 
“svome svijetu”. Takva vjera jest uvijek rizik. Ona znači odvraćanje od svojega 
vlastitog JA i priklanjanje jednom Ti, da bih u drugome našao oslonac i 
uporište; to znači napustiti sama sebe, da ubuduće ne odlučujem samo o sebi i 
svojoj budućnosti. 

 

 

 Vjerujem ti nešto 

 

 Jer ti vjerujem, vjerujem ti nešto – tvoju riječ. Potrebit je sadržaj vjere – inače 
vjere ostaje prazna. Ali taj sadržaj mora biti uvijek usmjeren prema onomu 
komu vjerujem. 

Moje DA odnosi se u konačnici ne na stvar koja mi je priopćena, nego na osobu 
koja mi je tu stvar otkrila 

 

 

12.2.2 Vjera u Boga u Isusu Kristu 

 

 Međuljudska vjere upućuje na nešto više 

 

 Vjera u međuljudskim odnosima nosi u sebi obećanje sretnog bivovanja koje 
ona u konačnici nije kadra ispuniti. Drugi ne može pružiti onaj oslonac koji od 
njega očekujem. Nevjernost je najgorče iskustvo onih koji vjeruju. Postoje isto 
tako i bolni oblici iskrivljene i izopačene vjere. Ustvari čovjek traga za nekim 
tko je apsolutno vjerodostojan; kome se može sasvim predati; tko mu, pošto je 
iskusio da njegova egzistencija sama u sebi nema temelja, može pružiti 
posljednji oslonac. 

 

 

 “Vjerovanje” u Bibliji: u Bogu naći oslonac 

 

 Božje objaviteljsko djelovanje očituje se kao mnogostruki Božji poziv na vjeru. 
Bog se očituje ljudima koji slušaju njegovu riječ i koji u toj riječi nalaze poziv 
na zajedništvo s njime. Vjerovati, znači stupiti u područje ljubavi koje je Bog 
stvorio; njemu se povjeriti i tako u njemu naći domovinu. 



XII/5 

Uvodni tečaj 

 

 Stupnjevi vjere u Boga 

 

 

Odgovoran život 

 

Sustavi i religije 

 

 

Židovska vjera 

 

Kako je mnogostruka Božja objava ljudima, tako s mnogostruku i odgovori 
ljudi. Kad god se čovjek trudi da odgovorno uredi svoj život, on prihvaća 
(svejedno je li toga svjestan ili nije) Božje samodarivanje koje mu se tijekom 
njegova života upućuje. U različitim svjetonazornim sustavima i svjetskim 
religijama očituje se neka početna – čest zamagljeno, a ponekad i krivo 
usmjereno – ostvarenje čovjeka prema Bogu koji ga zove. Neposredni pripravni 
stupanj kršćanskoj vjeri predstavlja židovska vjera. Veliki vjernici Staroga 
zavjeta svjedoče o susretu s Bogom koji prožima čovjekovu nutrinu. 
Svjedočanstva njihove vjere daju naslutiti kakvo se bogatstvo života otvara 
onome tko dopusti da ga Bog privuče sebi i tko mu se izruči svom svojom 
osobom i svim svojim srcem. 

 

 Vjera u Isusa Krista – punina vjere 

 

 

U Isusu Kristu 

 

Pisci novozavjetnih spisa neumorni su u zahvaljivanju za novi život, koji se 
kršćanima daruje u zajedništvu s Isusom Kristom. Bitno je biti njegov učenik. 
Odgovor kršćanina vjerom na neograničeno Božje samodarivanje u Uskrslome 
sastoji se u predanju čovjeka Isusu Kristu. Budući da se Bog u njemu sasvim 
daruje i vjera u njega znači neograničeno. Potpuno predanje njemu; ne više 
živjeti sam sebi , nego Gospodinu i subraći. U tom prianjanju uz Gospodina i u 
pripadnosti njemu (Rim 14,7-9) događa se najveći oblik vjere u Boga. 

 

 

12.2.3 Znanje i vjera 

 

 Putovi do stvarnosti 

 

 

 

Dva različita puta 

 

Vjera nije manjkavo znanje. Znanje i vjera jesu naprotiv dva različita osnovna 
oblika u kojima čovjek susreće stvarnost. U dodiru sa stvarima (npr. tehnika) 
čovjeku je potrebno znanje o stvarima i stanju među njima. U ophođenju s 
ljudima, u području osobnog, prije svega u ljubavi među ljudima, potrebna je 
vjera, povjerenje. Pri tome vjera i povjerenje ne pružaju manji stupanj 
sigurnosti nego znanje. Različit je samo put, kojim čovjek stiže do sigurnosti. 
Dok je to kod znanja prije svega shvaćanje moga razuma, kod vjere je to 
vjerodostojnost i naklonost drugih ljudi na kojima gradim svoje uvjerenje. 
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 Sadržaj i čin vjere 

 

 Kao i u međuljudskim odnosima, tako je i u odnosima prema Bogu: čin vjere i 
povjerljivo priklanjanje Bogu temelj je za prihvaćanje sadržaja vjere. Samo 
“držanje nečega istinitim”, bez spremnosti da se svim bićem darujemo Bogu, 
nije još nikakva vjera tu vjeri nedostaje jedna bitna dimenzija. 

 

 

 

12.3 DALJNJE DJELOVANJE OBJAVE U NAVJEŠTANJU CRKVE 

 

12.3.1 “Tradicija” Crkve 

 

 Završetak objave 

 

 

 

 

“Otvoreni Bog” 

 

Ako govorimo o završetku objave, onda se to ne smije uzeti matematički. 
Objava je zaključena utoliko što je Bog u Isusu i njegovu Uskrsnuću sve dao. 
Spisi Novog zavjeta svjedoče nam o tome samoočitovanju Božjem (usp. 
12.3.2). stoga se može reći da je s Isusom Kristom i apostolskom generacijom 
završen proces Božjeg očitovanja i njegove autentične zabilježbe ali ne i poziv i 
ponude koji su u toj objavi sadržani. Naprotiv: nakon Isusa Krista Bog je 
napokon postao “otvoren”. Ta Božja “otvorenost “ donosi svoj plod u daljnjem 
djelovanju Uskrsloga i u daru njegova Duha. Naviještanjem “Duha” Biblija 
izražava posebnu Božju naklonost. 

 

 

 Kristovo predanje Crkvi – temelj tradicije 

 

 

 

Potreba 
provjeravanja 
tradicije 

 

“Tradicija” znači “prenošenje”, “predavanje”. Pod tradicijom podrazumijeva se 
proces i sadržaj daljnjeg prenošenja Božje Riječi u Crkvi. Osnova tomu jest: 
sam se Bog u Kristu predaje Crkvi. U tom obzorju valja promatrati prenošenje 
razumijevanja vjere kroz Tradiciju Crkve. Jasno uvijek je prisutna opasnost da 
Crkva nedovoljno jasno izrazi Predaju svoga Gospodina. Stoga ona mora svoju 
“Tradiciju” uvijek provjeravati na njenom odnosu prema Evanđelju. 

Premda Tradicija može unakaziti, iskriviti prvotnu poruku, ipak Gospodin 
uvijek djeluje u Crkvi. Tu sigurnost u obećanje svoga Gospodina da će trajno 
ostati uz nju, Crkva izražava pojmom nepogrešivosti”. 
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12.3.2. Bog dolazi “nepogrešivo” do riječi u svojoj Crkvi 

 

 Nepogrešivost Crkve: Nepogrešivost Krista 

 

 

 

Temelj 
nepogrešivosti: 
Kristovo predanje 

 

Nepogrešivost Crkve temelji se na vjernosti njezina Gospodina. On ozbiljno 
shvaća svoje predanje. Spasenje ljudi tako je važno da um daje mogućnost kako 
će ga sa sigurnošću spoznati i postići. Nepogrešivost počiva na konačnosti i 
neopozivosti Kristova predanja njegovoj Crkvi i preko nje svijetu. Stoga Crkva 
kao cjelina ne može nikada izgubiti vjernost svoga Gospodina; u cjelovitoj i 
neskraćenoj Kristovoj poruci ona ne može zabluditi. U pojedinostima ta 
nepogrešivost sve Crkve očituje se u neprevarljivoj istini Biblije i autentičnom 
naviještanju crkvenog učiteljstva. 

 

 

 Nadahnutost pisma- vjerno svjedočenje Kristova događaja 

 

 

Važnost početka 
Crkve za njezin 
daljnji život 

 

Budući da Bog želi Crkvu, on želi i nadahnuto Pismo. Za život Crkve svih 
vremena neponovljivu važnost ima njen početak: on je njezino normativno 
hodište. Sva pokoljenja do kraj vremena živjet će od tog početka, koji se 
odigrao u Isusu iz Nazareta i njegovu uskrsnuću. Ako je Crkva kao cjelina plod 
Duha, blizine Božje u Uskrslome, onda to na posebni način vrijedi za njen 
početak. O tom početku nam svjedoče spisi Novog zavjeta. Oni su “inspirirani”, 
bogoduhi”, to znači napisani su uz pomoć snage Božjeg Duha. Prema tome u 
tim spisima obeća sam Bog sigurno, pouzdano, bez opasnosti varke i prijevare 
spasiteljsku vjernost svoga Saveza 

 

 

 Božja riječ u ljudskoj riječi 

 

 

 

Ljudska 
uvjetovanost 
Božje Riječi 

 

Inspiracija ne znači da Duh Sveti neposredno diktira piscu. Pisma koja govore o 
nastanku i jedinstvenosti biblijskih spisa (2. do 8.) već su jasno istakla da su 
ljudi koji su ove predaje dalje prenosili, odnosno pismeno sačuvali, to činili po 
mjeri svoga shvaćanja, iskustva vjere, duhovne i kulturnopovijesne epohe u 
kojoj su živjeli, ali i prema svojim jezičnim izražajnim mogućnostima. Bog 
ljude uzima ozbiljno. To se na poseban način očituje pri sastavljanju biblijskih 
spisa. Bog saziva određene ljude da iskustvo svoje vjere zasvjedoče svojoj 
zajednici, a preko nje i Crkvi svih vremena. Oni su za to opunomoćeni 
posebnim darom Božjeg Duha. Pri tome ljudi ostaju pravi pisci tih spisa ali od 
Boga im je onakva vjera kakvu su u spisima zasvjedočili. 
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 Biblija – knjiga Crkve 

 

 

 

 

Kanon 

 

Biblijski spisi izrasli su iz onog Duha koji je trajni životni temelj Crkve. 
Isprepletenost biblijskih spisa i života Crkve očituje se konkretno i u tome da su 
pojedini spisi uvjetovani stanjem pojedinih zajednica. 

Biblija je izrasla iz Crkve i njoj je povjerena. Odgovornost Crkve za Bibliju 
očitovala se u određivanju kanona. To je sveukupnost spisa, koji spadaju u 
Bibliju. U procesu, koji se otegao do u 4.st. uspjelo je Crkvi jasno razgraničiti 
koji su spisi autentična svjedočanstva Kristova događaja. To razgraničenje bilo 
je potrebno zato što su brojni drugi spisi (tzv. apokrifi, što znači tajni) na prvi 
pogled pokazivali sličnosti s biblijskim spisima. Ali su većinom bili legendarni. 

I ispravno tumačenje Biblije moguće je jedino snagom Duha; kao 
svjedočanstvo vjere Crkve Biblija se samo pod prizmom te vjere shvaća i živi 
kao Božji poziv. 

 

 

 Nepogrešivost crkvenog učiteljstva 

 

 

 

Učiteljstvo 
 
 
Opći sabor 

 

 

Papa 

 

Nepogrešiva je sva Crkva. Nepogrešivost je vezana u prvom redu uz Crkvu kao 
cjelinu. “Cjelina vjernika… ne može se u vjeri prevariti (LG 12). Ali ta oznaka 
cjelokupne Crkve posebno se jasno očituje tek preko crkvenog učiteljstva. Jer 
predstavnici učiteljstva treba da potiču Božji narod da potpuno i nepogrešivo 
vjeruje u Krista i za njega svjedoči. Crkveno učiteljstvo može s pravom 
računati na Kristovu pomoć u svome redovitom i svakidašnjem naučavanju po 
svem svijetu. Na poseban način nepogrešivost pripada zaključcima općeg 
sabora i tzv. papinskim učiteljskim odlukama. Takva je odluka posrijedi kad 
papa obvezatno naučava svojim najvećim autoritetom (“ex cathedra”- tj. “sa 
svoje učiteljske stolice”) neopozivom riječju (dakle, to ne vrijedi za enciklike, 
tj. papinske okružnice, a još manje za njegove nagovore). Pri tome papa govori 
kao predstavnik svekolike Crkve onom “neprevarljivošću kojom je božanski 
Otkupitelj htio svoju Crkvu obdariti u donošenju konačnih odluka u istinama 
vjere i morala” (1 Vat. sabor). 
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12.3.3 Crkvene dogme – putokaz u budućnost 

 

 Pojam “dogma” 

 

 Pod “dogmom” se podrazumijeva izričaj koji je sadržan u pismenoj ili usmenim 
putem predanoj Božjoj riječi i koji Crkva predlaže kao objavljenu. To ona može 
učiniti ili izričitom definicijom ili ustaljenim i općim naučavanjem. 

 

 Shvaćanje dogmi 

 

 

Nova iskustva 
Crkve 
 
 
Nova pitanja i 
potrebe ljudi 

 

Napredak 
kulturne znanosti 

 

Obvezatnost 
dogmi 

 

Dogma stoji u najtješnjem jedinstvu sa Svetim pismom i razvojem vjerske 
spoznaje sveukupne Crkve. Nije to neka vjerska istina koja bi bila pridodana 
Svetom pismu, nego ona vodi do dublje spoznaje Pisma. 

Koliko god početak Crkve bio normativan za sva druga vremena, ipak Crkva ne 
smije ostati samo pri tome. Iskustva, koja je stekla u svojoj povijesti s Kristom 
produbljuju spoznaju Kristova događaja i darom Duha uvijek osvjetljuje nove 
stvarne dimenzije neiscrpiva Kristova otajstva. U isto vrijeme pitanja i potrebe 
ljudi različitih epoha te napredak kulture i znanosti zahtijevaju uvijek novo i 
dublje uranjanje u Krista. To omogućuje posredovati ga svim ljudima na način 
shvatljiv svakoj pojedinoj epohi. Obvezatnost kojom Crkva predlaže te izričaje 
temelji se na tom što je Krist donio konačno spasenje. Ako Crkva može i treba 
nepogrešivo zasvjedočiti posljednje čovjekovo spasenje, onda ona to nekada 
mora učiniti i formulacijama koje će imati oblik obveze. U taj kontekst spada 
pitanje crkvenih dogmi: ako je u pitanju istina vjere, onda crkveno učiteljstvo 
kao predstavnik svih vjernika ima pravo tu vjeru izreći na opće obvezatan 
način. Dogme, dakle, služe čuvanju vjere. 

 

 

 Ne kruti obrasci nego putokazi  

 

 

 

Vremenska 
uvjetovanost 
dogmi 

 

Dogmatski izričaji nisu beživotni obrasci koje bi predlagalo crkveno 
učiteljstvo; naprotiv, oni u sebi nose dinamiku Uskrsloga. U njima sam 
Gospodin kroz povijest tumači svoju nadahnutu Riječ (Evanđelja). Oni žele 
pružiti smjernice i sigurnu pomoć kako se njegova riječ može u prilikama 
promijenjenih vremena shvatiti i živjeti. U isto vrijeme tu je očita i granica svih 
dogmatskih izričaja. Oni ne smiju nikada biti svrha sami sebi, stalno moraju biti 
sredstvo do cilja, a taj je uvijek dublja i bolja spoznaja Krista i susret s njime. U 
određenim prilikama može tome stajati na putu izričaj koji je uvjetovan 
vremenom. Stoga dogme moraju biti otvorene za nove izričaje, za izričaje koji 
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će odgovarati jeziku pojedinog vremena i uvijek dubljoj spoznaji Kristova 
otajstva. 

 

 

 

12.4 NAVJEŠTANJE CRKVE – POZIV NA VJERU 

 

 

12.4.1 Navještanje Crkve – aktualizacija Božjeg objaviteljskog djela 

 

 Navještanje riječju i djelom 

 

 U naviještanju Crkve mora se u svakoj povijesnoj situaciji uvijek iznova 
događati Božje objaviteljsko djelo. A to zahtijeva da naviještanje bude prožeto 
vjerom, nadom i djelotvornom ljubavlju navjestitelja; a svrha navještavanja jest 
čovjekov odgovor na Božju poruku, odgovor koji će obuhvatiti svu njegovu 
osobu. 

 

 

 Sadržaj naviještanja: Vjera u Isusa Krista kao spasenje ljudi 

 

 

Smjerodavni 
počeci i sadašnje 
primanje vjere 

 

U svome naviještanju Crkva dalje predaje apostolsko svjedočenje o Isusu 
Kristu. Navještenje se može uvijek ravnati prema smjerodavnom početku, koji 
je zasvjedočen u spisima Novog zavjeta, i biti u skladu s razumijevanjem vjere 
sve Crkve. U isto vrijeme ono je na poseban način usmjereno na sadašnju 
situaciju, jer Krista treba navješćivati kao spasenje baš ljudima našega vremena. 
Napokon, ono je usmjereno prema budućnosti u kojoj će Isus Krist postići 
svoju puninu. 

 

 

12.4.2 Oblici i nosioci crkvenog naviještanja 

 

 Oblici naviještanja 

 

Propovijed i 
vjeronauk 

 

Sve do najnovije prošlosti crkveno naviještanje zbivalo se u najvećoj mjeri 
preko propovijedi i vjeronauka. U naše vrijeme dolazimo do sve jasnije 
spoznaje da ti oblici nisu dostatni: ne mogu odgovoriti svim zahtjevima koji se 
postavljaju pred današnje navještanje. Stoga oni primaju nove naglaske, nova 
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težišta, odnosno obogaćuju se i upotpunjuju novim oblicima. 

Tako se Crkvi otvaraju sasvim nove mogućnosti navještanja, npr. preko 
sredstava javnog priopćivanja. Ali najvažnija je u navješćivanju živa zajednica 
vjernika kao zajednica nauka i vjere. Kateheza zajednice zaslužuje stoga sve 
veću pozornost unutar crkvenog navještenja. 

 

 

 Navještanje posebno opunomoćenih svjedoka 

 

 Pod navještanjem u užem smislu podrazumijeva se tumačenje Božje Riječi koje 
daju službeni i odgovorni predstavnici crkvenog učiteljstva. Pri tome se 
razlikuje redovito, svakidašnje naučavanje od izvanrednih oblika. 

 

 

 Navještanje pojedinih kršćana 

 

 

 

Roditelji 

 

 

Služba 
propovjednika i 
druge službe 

Snagom općeg svećeništva svaki je kršćanin koji je posve učlanjen u Crkvu u 
biti dužan aktivno sudjelovati u službi navještanja. Ali vršenje te zadaće veoma 
je različito već prema uvjetima i mogućnostima pojedinaca. Mjesto navještanja 
za većinu kršćana jest obitelj. Roditelji su prvi i najodgovorniji navjestitelji i 
svjedoci vjere svojoj djeci; što se tu propusti, u mnogo je slučajeva unatoč 
najvećim pastoralnim naporima nemoguće popraviti. Nadalje, svaki se kršćanin 
mora upitati ne bi li on mogao i u zajednici vjernika obnašati službu 
propovjednika (usp. 11). Kršćaninu se i izvan crkvenog prostora pruža bogato 
polje navještanja, npr. u društvu – vjerodostojnim životom. Tako može 
nerijetko doći do vjerskih razgovora s drugima. Pojedini pozivi omogućuju 
kršćanskim laicima izravno sudjelovanje u navještanju Crkve: npr. vjeroučitelj, 
pastoralni asistent, suradnik u crkvenoj izobrazbi odraslih ili uključivanjem u 
neku drugu crkvenu službu. 

 

 

12.4.3 Težište crkvenog navještenja s posebnim obzirom prema sadašnjim 
prilikama 

 

 Bezuvjetna potreba navještenja 

 

 Služba riječi danas je napose potrebita. Kršćani, kao i nekršćani imaju 
nedostatne, često iskrivljene i pogrešne predodžbe o kršćanskoj vjeri. Tako 
pojedinci nisu nakon školskog vjeronauka svoju vjeru nanovo promislili, iako 
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je ona na različitim razvojnim stupnjevima njihova života bila stavljena pred 
nova i nova pitanja, koja traže i novi odgovor vjere. Nije malen broj ni onih 
koji su uznemireni današnjim promjenama glede sadržaja vjere, njenog 
očitovanja i oblika crkvenog života. 

 

 

 Naviještanje kao svjedočenje vjere 

 

 

 

Osobno 
svjedočanstvo 

 

Naše vrijeme u kome je problematika vjere i crkvenosti tako neposredno 
prisutna kao u malo kojem razdoblju crkvene povijesti, potrebno je 
svjedočanstvo ljudi, koji će na vjerodostojan način drugima životom pokazati 
kako je moguće vjerovati. To vrijedi za svaki oblik naviještanja, pa i za 
najneupadniji i najneprimjetniji. Stoga se valja zapitati da li kriza naviještanja, 
njegov “neuspjeh” ima korijen samo u metodičkoj pogreški navjestitelja, 
odnosno u zatvorenosti onih kojima se on obraća, ili možda ipak u manjkavoj 
vjeri navjestitelja, odnosno u nedovoljnom svjedočenju te vjere. 

 

 

 Odnos navještenja prema znanosti 

 

Utemeljenost 
vjere 

 

Tko želi prosvijetljenim ljudima našega vremena vjerodostojno naviještati 
Kristovu poruku, taj mora sam živjeti iz dobro utemeljene vjere. 

Za to je potrebno da navjestitelj stekne barem osnovni uvid u suvremeno 
shvaćanje vjere. Mi u našoj situaciji sebi ne možemo dozvoliti da živimo od 
poklada vjere koji smo bez razmišljanja naslijedili od naših predaka, a da nismo 
pobliže promislili sadržaj te vjere. 

 

 

 Usredotočenost na srž 

 

 Želi li vjera čovjeku pružiti posljednje ispunjenje u savršenstvo, ona mora biti 
jednostavna. Zamršen  splet misli može unekoliko obogatiti, ali teško može biti 
temelj života. Stoga današnje crkveno naviještanje nastoji da mnogostruke 
sadržaje vjere stalno osvjetljuje u njihovu odnosu prema središtu, prema Isusu 
Kristu. Ta usredotočenost pojedinih sadržaja vjere stručnim izrazom se nazivlje 
“hijerarhija” (stupnjevanje) istina (2 Vat. sabor, Ekumenizam, 11). 
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 Ni fanatizam ni prilagođavanje zbog prilagođavanja 

 

 Svi koji se danas smatraju odgovornima za crkveno naviještanje moraju se 
čuvati dviju skrajnosti. Opravdana otvorenost prema svijetu, koju Crkva 
provodi od 2.Vat.Sabora, ne smije voditi prema nekakvu prilagođavanju po što 
poto. Ako kršćani svoje naviještanje ograniče samo na neku propovijed o 
humanizmu, oni izdaju svoju stvarnu zadaću. Baš poseban obzir prema 
pitanjima i brigama ljudi zahtijeva da svojim suvremenicima posredujemo Isusa 
Krista koji opčarava svojim zahtjevom i ponudom. Koliko god Crkva mora 
imati hrabrosti za odlučnost, ona ipak smije – to bi bila druga skrajnost – upasti 
u netrpeljivost. Takav stav ne bi odgovarao ni duhu Isusa Krista, ni posebnim 
zahtjevima našega vremena. Upravo široko raširena pojava da ima mnogo onih 
koji žele biti vjernici, a u isto vrijeme daleko od Crkve nameće potrebu da 
navješćujemo vjeru s potrebnom otvorenošću i poštovanjem razlika. 

 

 

 Slaganje – provokacija- ohrabrenje 

 

 

 

 

 

 

Teškoće 
navjestiteljskog 
poziva 

 

Kršćansko naviještanje mora odgovarati na pitanje i potrebe današnjeg čovjeka. 
Time se ne misli na jeftin i kratkovidan odgovor na ljudska pitanja; to bi bilo 
sakaćenje Kristove poruke u bitnome. Božji zahtjev da čovjek posjeduje 
ispunjenje svoga života ne nastoji ostvariti sam, nego da ga prihvati od njega 
kao dar, rađa otporom u mnogim ljudima našega vremena, koji su u tolikoj 
mjeri opsjednuti samostalnošću. Stoga bi znak da li je naviještanje pravo ili nije 
mogao biti u tome da li će navjestitelj – barem katkad – izazvati sablazan i naići 
na otpor; hoće li na neki način doživjeti gorčinu proročke sudbine: mora plivati 
protiv struje i s tvrdom riječju izići pred tvrdoglav narod. Tu još dolazi bolno 
iskustvo neshvaćenosti i odbačenosti, iskustvo osamljenosti. Posljednji cilj 
naviještanja jest u tome da se u ljudi probudi nada; da im se pokažu putovi i 
pomoć kako će uspjeti njihov vjerski život. Kršćansko naviještanje jest 
Evanđelje o Isusu Kristu, raspetom i uskrslom. U njegovoj službi stoji 
navjestitelj, njime je određen sadržaj naviještanja; ne samo uskrsnućem nego i 
križem. Drukčije Kristova poruka neće imati mjesta u naše vrijeme i među 
ljudima s njihovom ograničenošću, tjeskobom i polovičnošću. 

 

 

12.4.4 O metodi današnjeg naviještanja 

 

 Suvremeni jezik 
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 Mnogi propovjednici moraju sa žalošću ustanoviti da njihove riječi ne padaju 
na plodno tlo. Razlozi za to jesu mnogostruki. Često je možda tome kriv 
manjkav način govora. Jer kršćani prečesto upotrebljavaju takve riječi i izraze 
koji su drugome nerazumljivi, dapače katkad izazivaju u njega suprotan učinak. 
Mnogi dosadašnji oblici i izrazi crkvenog govornog stila moraju prevesti na 
jezik ljudi našega vremena, odnosno dotične skupine kojoj se propovjednik 
obraća. 

 

 

 Dijaloški značaj naviještanja 

 

 

 

Osluškivati jeku 
propovijedi 
 
 
Zajedničko 
spremanje 
propovijedi 

 

 

Kreativni oblici 
kateheze 

 

Naviještanje nije nikada obično priopćavanje određene stvari, nego uvijek 
svjedočenje vjere kao poticaj na vjeru; naviještanje je uvijek dijaloški čin. Taj 
dijaloški značaj ne stiče se naravno u svim oblicima naviještanja na jednak 
način; naviještanje je uvijek dijaloški čin. Taj dijaloški značaj ne ističe se 
naravno u svim oblicima naviještanja na jednak način, ali on je uvijek bitan 
preduvjet za “djelotvornost” naviještanja. Pa i kod onih oblika koji zahtijevaju 
jednakomjerno priopćavanje (npr. propovijed, predavanja ili referat) valja 
stalno paziti na to da naviještanje pogađa pitanja ljudi; pri tome može pomoći 
to da propovjednik uočava i uzima u obzir “jeku” svoje propovijedi (eventualno 
u naknadnim razgovorima) ili da poziva pojedine članove zajednice da 
sudjeluju u spremanju homilije. Dijaloški značaj navješćivanja može posebno 
dobro zadovoljiti dijaloška propovijed, ako postoje preduvjeti za nju. 

U drugim oblicima župne kateheze, ako je to moguće, valja dati prednost onom 
načinu naviještanja koji će članovima neke grupe ili određenog kruga pružiti 
mogućnost što veće vlastite aktivnosti. To vrijedi za informativne vjerske 
razgovore svih vrsta, ali isto tako za sakramentalne kateheze, tečajeve teološke 
izobrazbe odraslih itd. 

 

 

 Misionarski značaj naviještanja 

 

 Crkva ne živi sama za sebe nego stoji u službi spasenja svih ljudi. Stoga ona ne smije 
mirovati sve dok Riječ Božju, koja joj je povjerena, ne navijesti svim ljudima i u svako 
vrijeme. I oni oblici naviještanja koji se prvotno odvijaju u unutarcrkvenom prostoru 
moraju biti prožeti ovim misionarskim značajem (misija znači doslovce “poslanje”). 
Produbljivanje vjere u kršćana ima za cilj da pojedince i Crkvu ojača i osposobi za 
svjedočenje prema vani. Ipak danas smijemo manje nego ikada prije povlačiti granicu 
između unutarcrkvenog naviještanja i misionarske djelatnosti Crkve “prema vani” 
(unutar same Crkve moramo računati s činjenicom misionarskog područja). 
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Poticaji za daljnje razmišljanje 

 

 Navješćivanje i vjera blizi su vremenu, ako ozbiljno dodiruju pitanja odnosnog 
razdoblja. To vrijedi za osobnu vjersku situaciju, pojedince vjernike, i za one 
koji su na poseban način odgovorni za druge. Što očekujete od svoga života? 
Kakve nevolje i potrebe susrećete u svoj bližoj i daljnjoj okolini? Na koji način 
može kršćanska vjera odgovoriti na ta pitanja i riješiti ih (usp. 1.1)’ 

 

 

  

Poticaji za daljnje djelovanje 

 

 Crkva je poslana navješćivati. Čime biste Vi mogli doprinijeti tom njezinu 
poslanju (pa ma kako to bilo skriveno i nevidljivo)? 

 

  

 

Poticaj za daljnji (raz)govor 

 

 Ispitajte kritički način kako govorite o vjeri: Je li vaše naviještanje prožeto 
osobnim vjerskim uvjerenjem? Stojite li svojim životom iza svojih riječi? 

Jedan od sržnih problema naviještanja jest prije svega opasnost da ljudima 
posreduje neka poruka “odozgo”, poruka koja ih osobno ne pogađa jer je ne 
doživljavaju kao odgovor na vlastita pitanja. 

Koje su posljedice činjenice da treba u obzir uzimati situacije našeg vremena 
(usp.1.1) za način naviještanja? Preispitajte i crkveni rječnik s kojim se 
susrećete, odnosno koji sami upotrebljavate. Koji bi izrazi mogli biti teško 
shvatljivi, nejasni ili dapače odbojni za nekoga tko nije pobliže upućen? 
Pokušajte opisati što se misli pod tim služeći se izrazima današnjeg vremena i 
govoreći ne apstraktno, nego na egzistencijalan način. Npr.: umjesto “milost”: 
Božja ponuda dubokog zajedništva s njime po kojem će se čovjek iz temelja 
obnoviti; ili umjesto “otkupljenja”: preko susreta s Kristom čovjek treba da se 
oslobodi svega što ga priječi da njegov život uspije. Bilo bi potrebno razmisliti 
i o odgovarajućim zamjenama za pojmove “Trojstvo”, “Duh Sveti”, “Božje 
kraljevstvo”, “Utjelovljenje” itd. 

 

 



XII/16 

Uvodni tečaj 

 

 Poticaji za daljnji studij - literatura na hrvatskom jeziku 

 

 Evanđelje, propovijedati, sijati, svjedočanstvo, priznanje, apostoli: RBT. 

Arias, J., Kristov neposluh, Svesci 25-26(1975) 24-26 (O novosti evanđeoske poruke 
danas, osobito u vezi s propovijedanjem). 

Brajčić, R., Neki problemi evangelizacije, Ož 29(1974)205-212. 

Dogmatska 
konstitucija o 
Bož. objavi, 

II vatikanski koncil, Dokumenti, Biblioteka “Koncil”, Zgb.KS,1970,391-416. 

Duda, B., - Biblija i liturgija u propovijedanju i Božja riječ zajednici, Zbornik 
liturgijskog tečaja II,121-164. 

- Biblijski temelji katehizacije,VĐB,19(1966)29-32. 

51-54.70-73-109-111. 

- Zagrebačka Biblija 1968. 

Falsini, R., Riječ Božja u liturgiji, Svesci 1(1967)78-79. 

Fućak, J., Biblija u našim rukama: Mi, Crkva i drugo (Biblioteka “Spectrum” 2-3), 
Zgb,KS,1971,349-396. 

Golub, I., Božji govor-čovjekov odgovor, CuS 2(1967)26-44. 

 Instrumentum laboris (Sinode biskupa o katehizaciji), OŽ 33(1978)205-250. 

Ivančić, T., Najprije evangelizacija, CuS 12(1977) 100-109. 

Kolanović, J., Djelotvornost Božje riječi, BS 37(1967) 176-184. 

Kresina, A., Stanje biblijskih znanosti poslije II vatikanskog sabora, BS 43(1973)217-224. 

Kurtović, I., Literatura u svjetlu Biblije i njene implikacije na suvremenu teologiju. 

Merkl, A. F., Pastoralni aspekti eshatološke poruke (o novom načinu propovijedanja), Svesci 
15(1969)2-4. 

Pavao VI – Evangelii nuntiandi. Apostolski nagovor o evangelizaciji u suvremenom 
svijetu, Dokumenti 50,Zagreb,KS,1976,84str. 

- Obnoviti katehezu u vjernosti Božjoj riječi, OŽ 33(1978) 262-265. 

Perić, R., Razvoj dogme o spasonosnoj ulozi Crkve, CuS 9(1978) 

Perić, N. Ratko, Naša situacija kao mjesto evangelizacije, BS 45(1975) 187-201. 

Plačko, Lj., Migracija i problem evangelizacije, Ož 28 (1973). 

 Riječ vječnog Života, Nk 381-392 (Za te dijelove nema Dodatka kardinalske 
komisije). 

Rupčić, Lj., Riječ Božja i suvremeni čovjek, CuS(1973)108-119. 
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Šagi-Bunić, T., Ali drugog puta nema, Zg,1969, str.83-95: Božja riječ u Crkvi; 2.izdanje 1972, 
str.283-294: Oživljavanje misijske svijesti. 

Škrinjar, A., Sadašnje stanje biblijske znanosti u Katoličkoj crkvi, OŽ 28(1973) 310-331. 

Trstenjak, T., Obnova kateheza u centru pažnje Katoličke crkve, OŽ (1978) 193-204. 

 Vjera dolazi slušanjem – obraćenjem, NK 279-286. 
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“ČITANKA” 12. PISMA 

 

 

Biblijski tekstovi ističu kako Riječ Božja traži da na nju odgovorimo, da joj vjerujemo i da je dalje 
prenosimo. 

 

Učiteljski tekstovi 2.Vat.sabora naglašuju kako treba vjerovati Bogu objavitelju (objava 5), kako 
shvaćanje objave u Crkvi mnogostruko raste (Objava 8) te upućuju kako 
je temelj ekumenizma istinoljubivost, ljubav i poniznost. Osobito je 
važno uočiti da postoji “hijerarhija” istina. 

 

Filozofsko-teološki tekstovi suočuju nas s nizom važnih činjenica: na koje se sve načine čovjeku 
može objaviti predmet , čovjek, ali nada sve Bog (Alonso-Schökel), u 
čemu je – po koncilskom učenju – istinitost Biblije (Alonso-Schökel—
grelot-Fućak), što to znači da je Biblija knjiga Božjeg naroda (Duda). 

 

Teološko-duhovni tekstovi iznose pred nas niz konstatacija i iskustava: navješćivanje je služba sve 
zajednice (Müller), vjera je izlazak iz sebe i prepuštanje Bogu (Urs von 
Balthasar), opasnost da vjera na “moderan” način postane bezživotna 
(Kasper), sumnja kao nerazdruživi pratilac i vjernika i nevjernika 
(Ratzinger), tema u kojoj se mogu naći i najsvetiji ljudi (Terezija od M. 
Isusa). 

Literarne tekstove ostavljamo bez komentara. Vaši dojmovi jesu jedini ispravan komentar i 
Dizdarove i Willmsove i Solovljeve pjesme. 
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Biblijski tekstovi

Iz 55,10-12.

Heb 1,1-2

Mk 9,23-24

Mk 11,22-24

Fil 1,15-18

“Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne
natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako se riječ koja
iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i
obistinjuje ono zbog čega je poslah”.

Zadatak: Pokušajte nekom slikom izraziti što Vama ili Vašoj okolini znači Riječ
Božja!

“Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima; konačno, u
ove dane, progovori nama u Sinu.

“Nato mu Isus reče: 'Što? Ako možeš? Sve je moguće onome koji vjeruje!'
Dječakov otac brže povika: 'Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!'”

“Isus im odvrati: 'Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori:
'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se to
što kaže, dogoditi – doista, bit će mu! Stoga kažem vam: Sve što god zamolite i
zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!”

“Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:
ovi iz ljubavi, jer znaju da sam ovdje za obranu Evanđelja; oni pak Krista
navješćuju iz suparništva, zakulisno – misleći da će tako otežati nevolju mojih
okova. Pa što onda? Samo neka se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito,
Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se”.

Zadatak: Pronađite u Novom zavjetu u kojem se kontekstu nalaze navedeni
tekstovi. Pronađite zatim u svom životu situaciju sličnu bar nekoj od situacija
na koje se odnosi odnosi tekst. Koja je poruka teksta za tu Vašu situaciju?

NB! Za bolje snalaženje u tekstu pomognite se pogovorima, uvodima i
bilješkama na kraju Biblije.
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Vjerovati Bogu stvoritelju

Bogu objavitelju treba odgovoriti “poslušnom vjerom” (Rim 16,26; usp. Rim 1,6; 2Kor 10,5-6)
kojom čovjek čitava sebe slobodno Bogu izručuje stavljajući na raspolaganje “Bogu objavitelju
potpuno i odano slućenje uma i volje” i dajući slobodan pristanak objavi koju je On dao. A da
uzvjerujemo, treba nam Božja milost, koja predusreće i potpomaže, i iznutrašnja pomoć Duha
Svetoga da srce pokrene i k Bogu ga obrati, otvori oči duši i dadne “svima ugodnost pristanka i
vjerovanja istini”. A da objavu neprestano sve dublje proničemo, isti Duh Sveti vjeru sveudilj
usavršuje svojim darovima.

2.Vat.sabor, Objava 5.

Raste shvaćanje Objave

Ta predaja koja potječe od apostola iz prisutnost Duha Svetoga u Crkvi napreduje, raste naime
zapažanje kako predanih stvari tako i riječi: na temelju razmatranja i proučavanja onih kojih vjeruju
i o tom u svom srcu razmišljaju (usp. Lk 2,19 i 51); zatim na temelju u srcu doživljena
razumijevanja onih koji su s nasljedstvom biskupstva primili i pouzdan milosni dar istine. Crkva
naime, tijekom stoljeća stalno teži k punini božanske istine dok se u njoj ne dovrše Božje riječi.

2.Vat.Sabor, Objava 8.

Ekumenizam

Način i sustav izlaganja katoličke vjere nikako ne smije postati zaprekom dijalogu s braćom.
Svakako je potrebno jasno izlagati cjelovitu nauku. Ništa nije ekumenizmu tako tuđe kao onaj lažni
ironizam koji šteti čistoći katoličke nauke i zamračuje njezin pravi i siguran smisao. Ujedno valja i
dublje i ispravnije istumačiti katoličku vjeru, načinom i jezikom koji će doista moći razumjeti i
rastavljena braća. Osim toga katolički teolozi koji – prianjajući uz nauku Crkve – zajedno sa
rastavljenom braćom poduzimaju istraživanja o božanskim otajstvima moraju postupati
istinoljubivo, s ljubavlju i poniznošću. Kad uspoređuju nauke, neka ne smetnu s uma da postoji red
ili “hijerarhija” istinâ katoličke nauke, jer je različita njihova povezanost s temeljem kršćanske
vjere. Tako će prokrčiti put kojim će u tom bratskom natjecanju svi biti poticani da dublje spoznaju
i jasnije očitiju neistraživa Kristova bogatstva.

2.Vat.sabor, Ekumenizam, 11
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Objava

Čovjeku se može objaviti:

1) predmet: on stoji pred njim i tim mu se samim objavljuje; čovjek ga opaža, proniče i imenuje ga.

2) osoba: izraz “objaviti se” bolje pristaje osobama nego li predmetima; osoba se intelektualno
posjeduje (sebe je svjesna) i slobodno se daruje drugoj osobi (objavljuje joj se, otkriva
joj se, povjerava joj se). dvije se osobe uzajamno jedna drugoj daruju po gestama, ali
osobito po riječima.

3) Bog: nitko kao Bog ne posjeduje sebe intelektualno (svjesno)i nitko se kao On drugima ne
daruje; život u Trojstvu sav se sastoji u međusobnom darivanju i posjedovanju. O tom
pak životu znamo po objavi “prema vani”. A Bog se objavljuje na tri načina:

a) po stvaranju, tj. po stvorenju (usp. npr. Rim 1; Ps 19,3-4; Ps 93,3). Bog ne može “iscrpsti svoju
sliku u jednom stvorenju pa je dijeli, artikulira na mnogo “sličica” poredanih i složenih
kao neke riječi u rečenici. Tako je stvorenje neka vrsta govora o Bogu.

b) po povijesti: ljudska povijest objavljuje čovjeka – to je jasno. Ali ona objavljuje i Boga, njegovo
djelo (koje nije uvijek lako prepoznati, npr. u nesrećama, poniženjima, besmislicama,
nejasnoćama života). Bog ulazi u povijest, u njoj očituje svoju nazočnost i svoje
djelovanje; stvara neki kontinuitet djelovanja te se pojedina njegova djela  spajaju u
neko “obličje” Božje. Bog se objavljuje u konstantama svoga djelovanja. Po njima ga
čovjek može spoznati kao prijatelja, kao onoga koji ima velike zahtjeve, kao pronicljiva,
kao zaštitnika… Božje se djelovanje u povijesti može kao Božje očitovati i samo po
sebi, ali redovito je potrebna riječ koja nam očituje smisao djela.

c) po riječi: ona je najpotpuniji oblik ljudskog priopćavanja. Taj je oblik nadasve Bog izabrao da
sebe priopći i objavi ljudima. U jeziku se Bog najniže spustio do čovjeka, prilagodio mu
se. Očitovao mu se konkretnim ljudskim (ne anđeoskim ni umjetno proizvedenim)
jezikom nego hebrejskim jezikom Mojsija, Izaije, Jeremije ili grčkim jezikom Marka,
Pavla…

Po Alonso-Schökel, La parola ispirata, 19-39,

priredio Jerko Fućak.

Zadatak: na koji se način Tebi osobno Bog najdublje objavljuje?
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Nepogrešivost ili ( i ) istinitost?

“Ne mogu sveopćenito tvrditi da sva Biblija sadrži logičku istinu: uzvici, pitanja, zapovijedi,
sugestije, aluzije, slike nisu sudovi pa po definiciji ne mogu biti logički ni istiniti ni lažni. Ali
sveopćenito mogu reći: ni jedan djelić Biblije ne sadrži zablude, jer uzvici, pitanja, zapovijedi,
sugestije, aluzije i slike zaista ne mogu sadržavati logičke zablude.

To je smisao negativnoga izričaja “nepogrešivost”. Premda se on, ukoliko je negativno formuliran,
može sveopoćenito primijeniti na svu Bibliju, u zbilji pretpostavlja suženje horizonta biblijske
istine. Kao i druga spoznajna suženja, on ima prednost da je precizan. Opasnost počinje kad
pustimo da taj ograničeni horizont toliko prevlada da sve Pismo svodimo na katalog formalnih
sudova. Takav stav, u revnosti da obrani biblijsku nezabludivost, svalio bi na nju svu silu zabluda.
Da se uklonimo toj opasnosti, potrebno je nezabludivost smjestiti u širi kontekst biblijske istine”.

Alonso-Schökel, La parola ispirata,

Paideia,Brescia 1967,298.

Istinitost, ne nepogrešivost

Pariški profesor (P.Grelot) najprije stavlja svoje opravdane primjedbe na formulaciju inerrantia
biblica – biblijska nepogrešivost. Ta formulacija – upozorava on – ima dvostruku nedostatak: a)
predstavlja na negativan način (absentia erroris, ne-pogrešivost) ono što je pozitivna povlastica
Biblije (istinitost); b) pretpostavlja i krije u sebi apologetsku zabrinutost koja želi braniti Bibliju
protiv racionalista. Ta zabrinutost krije u sebi opasnost da se već unaprijed !? krivi stav prema
Bibliji.

Za pozitivno rješenje tog problema autor upućuje na dva temeljna načela: Prvo: Riječ Božja ima za
cilj ljudima priopćiti objavu. A “Bog u stvari objavljuje samo jedno: Mysterium salutis – Otajstvo
spasenja ostvareno u Kristu”. Dakle, istina u Bibliji ima za formalni objekt objavu spasiteljskog
plana Božjega koji je ostvaren u Kristu. Sve što Biblija kaže, kaže pod tim vidom. Drugo načelo:
Treba voditi računa o progresivnom karakteru objave. Totalna istina, punina objave, ostvarena je
samo u djelu i osobi Isusa Krista (usp. Konst.o Božanskoj objavi 7: Krist Gospodin, u kom se
dovršuje sva objava…”). Stoga se u Starom zavjetu npr. ne smije tražiti savršenstvo istine koje se
nalazi u Evanđelju. Štoviše, i samu istinu Novoga zavjeta treba da Crkva još produbi, osvoji,
penetrira pod utjecajem Duha koji je postupno uvodi u svu istinu, tj. u pravi smisao svega što je Isus
objavio (usp. Iv 16,13).

Iz: Fućak, J., Istina u Pismu,

BS 37(1967)
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Pripravna koncilska komisija bila je napravila shemu u kojoj je nepogrešivost SP-a bilo posvećeno
punih osam redaka. U naslovu toga stavka nalazila se riječ nepogrešivost, a u samom tekstu
spominjala se triput riječ zabluda i jednom glagol zabluditi.

Stvarno težište teksta bilo je u tvrdnji da u Bibliji nema zablude. Kroz pet uzastopnih prerada i kroz
beskrajne diskusije na Koncilu se – na prijedlog samoga pape Ivana XXIII – došlo do izričaja koji je
naglasak sasvim pomaknuo prema istinitosti Biblije: “…mora se dosljedno ispovijedati da knjige
Pisma čvrsto, vjerno i bez zablude naučavaju istinu koju htjede Bog da radi našega spasenja bude
zapisana u Svetom pismu.”

(DV 11).

Zadatak: Recite svojim riječima u čemu se koncilski nauk razlikuje od dosadašnjeg nauka o
“biblijskoj nepogrešivosti”. Porazgovorite s nekim o tome.

Biblija – knjiga Božjeg naroda

Biblija je knjiga Božjeg naroda, naroda koji se na temelju povijesnih Božjih zahvata smatra
pozvanim i odabranim da uđe u savezništvo s Bogom, nekoć u Stari, danas u Novi Savez. Očito je
da taj “Narod” premašuje pojam naroda u zemaljskom smislu: on je zapravo narod budućnosti,
sagrađen od svih naroda na zemlji, da bude konačno nebeski narod.

I upravo je Biblija jedan od faktora koji su taj narod ne samo informirali nego baš formirali.
Književnost jednoga naroda, uopće nije samo njegova posljedica nego je i njegov uzrok, ili barem
jedan od uzroka: knjiga u naroda nastaje kao oformljenje njegove svijesti i kao njezin prenosnik. To
je osobito vidljivo u Bibliji s obzirom na njezin “Narod.”. Značajno je to što nijedan drugi narod
nema tako sigurno zajamčenih svojih početaka kao baš hebrejski narod na koji se – baštinom u duhu
– nadovezuje kršćanstvo. A već u tom neotuđivu ulogu igra Biblija. Ona je doduše kao spis istom
kasnije napisana, ali joj počeci sižu u sama usta Abrahamova. Neusporediv individuum, zamislimo
ga kao šeika, on je jednog dana “susreo” Boga, Bog je ušao kao Gospodar i Prijatelj u njegov život i
on to iskustvo nije mogao zamijeniti ni s jednim drugim nego ga je ocijenio kao susret s Bogom
živim. U tom je susretu postao punosvijestan svog poziva, Božjeg poziva da bude otac velikog
naroda. Iz njegovih usta čuo je njegov sin, i sinovih unuk, praunuk, Abrahamovo iskustvo množilo
se novim iskustvima sinova i sinova sinova njegovih – “s koljena na koljeno” – dok to iskustvo
Abrahamovo, novim iskustvima obogaćeno, potvrđeno i umnoženo ne uđe u knjigu u kojoj je
ovjekovječeno… Taj informativno-formativni značaj Biblije kao knjige Božjeg naroda najbolje je
promotriti na konkretnim primjerima.

Kad se Mojsiju objavio Bog na Sinaju da ga opunomoći za vođu i izbavitelja svog Naroda… Kad je
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kasnije Mojsije sišao sa Sinaja da u ime Božje s Narodom sklopi Savez, …“dade napisati sve riječi
Božje”. … Kad je Božji narod izgibao u prisilnom raseljenju u Babilonu, …jeremija im upućuje
svoje pismo, među njima se širi kao tajni spis knjiga njegova koja ih u isto vrijeme podsjeća na
“velika djela Božja” u staroj njihovoj povijesti i osigurava da će Bog opet “ustati” silan i jak da ih
izbavi. Tako je narod Božji ostao kompaktan, uporna vjeran. Kroz povijest su intervenirali – Izaija,
Ezekiel, Daniel, Ezra koji su svi – jer su djelovali u sili Božjoj – govorili u ime Božje a narod ih je
takvima prihvaćao jer je očito “Bog bio s njima”…

Dosta je podsjetiti se kako je usko vezana sama konstitucija, uspostava i izgradnja Crkve sa svetim
novozavjetnim spisima… Pavao je pisao sasvim konkretnim crkvenim zajednicama u Korintu,
Solunu, Rimu, Efezu. Tako ih je “gradio” ne samo usmenim propovijedanjem i vlastitim životom
nego i pisanom propovijeđu. Informirajući ih o Kristu – odgovarajući na njihove konkretne
probleme u vezi sa sudarom kršćanstva s postojećim poganstvom – on ih je ujedno formirao kao
kršćane, Crkvu.

I dok promatramo taj uski vez između Knjige i njezina naroda – između Biblije i Crkve – ne
zaboravimo istaknuti što je sada po sebi očito: Biblija nije nastala kao neka ideološka knjiga, kao
zbirka istina, misli, pouka – sama zbog sebe. Ona se os svojih početaka srasla s Narodom u kojemu
je napisana. I zato ni u jednoj drugoj knjizi svijeta nije se sliko toliko srca, ljubavi, voljenja kao u
njoj. Ona je sudbinski povezana s Narodom, a narod je sudbinski povezan s njom. I oni koji su je
pisali i oni koji su je prvi čitali; i oni koji su je preveli i oni koji su je kroz stoljeća i tisućljeća
prevodili – do danas već u tisuću i više jezika; i oni koji su je prenosili od koljena do koljena
najprije u prijepisima… a onda štampom- svaki je u nju unio nešto svog srca, nešto svoje ljubavi,
svog voljenja. Kadili su je i ljubili čitajući je na svetim sastancima, zlatom su je pisali a u srebro
ukoričili; po njoj su živjeli i za nju umirali, na nju su – puni vječnih nada – smireni mrtvu glavu
naslanjali do danas i danas milijuni. To je pravo odličje Biblije: ona je i knjiga srca. I to baš, ako
stvar do kraj domislimo, knjiga Srca Božjega srcu čovjekovu. Biblija je knjiga voljena. I ne može se
pravo razumjeti nego zavoljena.

Iz: B. Duda, Biblija – Knjiga Božjeg naroda, upoznajmo Bibliju

Br.8(1968),str.152-153.

Zadatak: Promislite i u svojoj zajednici ili obitelji porazgovorite o tom koliko je Biblija Vaša i
Vaša voljena knjiga. Kako se osjećate pri toj konstataciji?
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Navješćivanje je služba cijele zajednice

Navješćivanje je povjereno Crkvi kao cjelini. U njoj postoj služba navješćivanja, postoje one
različite službe i karizme, koje služe Riječi te u međusobnom svjedočanstvu izgrađuju Crkvu u vjeri
(Ef 4,11-13). Služba apostola, evanđelista, dar proricanja i govora, podučavanje, dar tumačenja,
prenošenje svjedočanstva nisu “aspekti jedne jedine službe navješćivanja”, nisu samo parafraze za
istu stvar, nego ih nalazimo u prvim zajednicama kao prava zvanja.

Sva zajednica vjeruje i navješćuje Riječ. Na osnovi sveopćeg zvanja po krštenju svi kršćani snose
odgovornost za navješćivanje. Nema zajednice, koja samo “sluša”, a ni one koja samo “govori”.
Osjećaj “vjere” darovan je svakome. Po službi navješćivanja ustanovljuje se zajednica. Ona se
sabire, saziva po Riječi. Služba riječi jest udioništvo na otajstvu stalne “inkarnacije” Riječi, u
“posvjetovljenju” spasenja.

Pokušaj da se teološki obrazloži kateheza zajednice uključuje u sebi i razmišljanje kako da se
zadaće i funkcije podijele na različite nosioce navješćivanja. Ako sva zajednica nije suodgovorna za
to da Crkva ostane vjerna svojoj zadaći navješćivanja, naskoro neće više biti zajednica, barem ne
kršćanskih, u kojima se ostvaruje vjera i molitva, služba Božja i bratstvo. Što zajednica unosi
poruku o Božjem milosrđu i vjernosti nesebičnije u čovjekovo traganje za mirom i pravednošću i za
čovječnijim svijetom, to više mogu ljudi vjerovati da je Isusova poruka kao poziv upućena svima.

Josef Müller

Zadatak: Na koji način Vi sudjelujete u službi navješćivanja? Na koji biste još način to mogli
činiti? Porazgovorite o tom s članovima svoje obitelji ili zajednice.

Vjera i plodnost

Vjera je izlazak čitavog čovjeka iz sebe, izlazak koji mu omogućuje milost, a u kojemu on prihvaća
Božje milosrđe, poklonjeno u Isusu Kristu – kao oproštenje grijeha, opravdanje i ozdravljenje. U
tom izlasku čovjek ostvaruje sve što može uz pomoć milosti i što Bog od njega zahtijeva. Budući da
je njegova namjera sebe posve predati i prepustiti, u tom si izlasku i sva njegova kasnija eventualna
“djela”. Ona nisu nešto drugo što bi postojalo uz vjeru, nego, ako su učinjena u kršćanskom duhu,
samo oblici u kojima se vjera očituje.

Hans Urs von Balthasar
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Krizni značaj vjere

Sadržaj vjere jest poziv da se čovjek odluči za Isusovu stvar, koje je Božja stvar s ljudima, i da je
učini svojom. Taj krizni značaj vjere može se pojednostaviti i neutralizirati na dva načina. Svaki
vjerski sadržaj može se tumačenjem toliko istrošiti da na kraju ne govori ništa drugo osim običnih
ljudskih banalnosti. Ali vjera se isto tako može radikalizirati, upornom demitologizacijom učiniti
tako visokom, da postane posve bezsadržajna. Takav formalizam na prvi mah zahtijeva sve, ali u
stvarnosti ne zahtijeva ništa. Obje te pozicije samo su prividno progresivne. Bez “stvarnosti”
dogmatske pozicije vjera postaje bezlična i amorfna, ona postaje nestvarna i neozbiljna.
Bezsadržajna vjera je – u dvostrukom smislu riječi – bezpredmetna. Konzervativno i progresivno, to
ovdje uopće nije u pitanju. Radi se samo o tome da vjera prizna onu mjeru, koja nam je dana u Isusu
Kristu. Jednostavno rečeno, radi se samo o tome da vjera ostane kršćanskom i da od Krista nauči,
kako se kršćanski ispravno mora govoriti o Bogu i čovjeku.

Walter Kasper

Sumnja i vjera – čovjekova situacija pred pitanjem o Bogu

I vjernik i nevjernik, svaki na svoj način, i sumnjaju i vjeruju, ako se baš ne skrivaju pred samima
sobom i pred istinom svojega bića. Nitko ne može potpuno umaći sumnji, niti itko potpuno vjeri.
Nekomu vjera postaje nazočna protiv sumnje, nekomu kroz sumnju i u obliku sumnje. Takva je u
svojoj biti ljudska sudbina: da čovjek jedino u ovom trajnom suparništvu između sumnje i vjere,
između iskušenja i sigurnosti može naći konačnost svoga bića. Možda bi upravo sumnja mogla
postati mjestom komuniciranja, jer ona priječi i jednoga i drugoga partnera da se zatvore u svoj
vlastiti svijet. Sumnja obojicu priječi u tome da se potpuno zaokruže u sebi; ona vjernika upućuje na
onoga koji sumnja, a onoga koji sumnja na vjernika. Za prvoga sumnja znači njegovo udioništvo u
sudbini nevjernika, a za drugoga način kojim mu se vjera, unatoč svemu nameće kao izazov.

J.Ratzinger, Uvod u Kršćanstvo, str.22-23.

Ne koprena – nego zid

Otkako je dopustio da trpim sumnje protiv vjere, u mom se srcu jako umnožio duh vjere.

Ah, neka mi Isus oprosti ako sam ga ražalostila, ali on znade da se, iako ne uživam slast vjere, ipak
trudim učiniti njezina djela. Mislim da sam kroz godinu dana učinila više čina vjere nego u svem
svome životu.

Moja predraga majko,… Vama se sigurno čini da sam duša ispunjena velikim utjehama, duša za
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koju je koprena vjere gotovo raskinuta, pa ipak… to nije više koprena, nego zid koji se diže do neba
i koji zaklanja zvjezdano nebo. Ako i pjevam o nebeskoj sreći, o vječnom Božjem posjedu, ipak pri
tome ne nalazim nikakve radosti jer ja pjevam o onom što bih htjela vjerovati.

Ponekad moju tamu obasja doduše poneka mala sunčeva zraka. Tada na trenutak prestaje iskušenje,
ali nakon toga sjećanje na tu zraku svjetla čini moju tamu još gušćom, mjesto da mi priušti radost.
Čini mi se da me ta tama, služeći se glasom grešnika, ispunjava i da mi dovikuje: “Ti sanjaš o
svjetlu, o domovini koja je natopljena najljepšim mirisima, ti sanjaš o vječnom posvjedočenju
Stvoritelja svih tih divnih djela, ti misliš da ćeš jednoga dana umaći tminama, koje te zarobljuju!
Samo tako, samo tako, raduj se smrti koja ti neće dati ono što priželjkuješ, nego još dublju noć, noć
ništavila”.

Terezija od malog Isusa

Zadatak: Pozorno pročitajte navedena 4 teološko-duhovna teksta. Koji Vas se od njih najdublje
dojmio? Opišite što iscrpnije te dojmove. Izmijenite ih s nekim ili s nekima. Posvjestite si
kako se nakon toga osjećate.
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SKRIVENI BOG

Kad opazimo nešto naopako,
nazivamo to Božjim naličjem.
A njegovo lice,
gdje je sve u skladnu redu,
ne može nitko vidjeti.

(Izreka židovskih pravednika /hasidium/)

MISIJE

U zemlji sunca sjaje i sunce Božje milosti. Čekam dan kad će na sveto brdu Fudžijami zablistati
Kristov križ. Mi mu utiremo put. Bog će poći po otpalim laticama rascvjetanih trešanja. To će biti
blistavo proljeće moje zemlje. Pomolite se i vi za to.

Bernard Oshikawa o.k.franjevac – Japanac

Ali smo netom čuli neke nove riječi…
O gradu što ga valja sazdati u nama
O nekim uskim vratima pred našim trudnim nogama

Ovako još nitko govorio ranije nije
Da svaka riječ je na ranu rečena
Da rane liječi
On tako toplo i meko govoraše
Kao kad blagodatna proljetna kiša romoraše

Na cesti kao na maslinovoj gori
Kad nigdje još zlatne zrake kad nigdje glasa

(Mak Dizdar)

Wilhelm Willms

Đavao
je odriješen
nesvezan
bez obveze
Isus je čvrsto
svezan
obavezan
snažno prikovan
za svoju riječ

Iz: der geerdete himmel, kevelaer 1974, 1.16
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Vladimir Sergejevič Solovjev
(1853—1900)

EMANUEL

U tamu vjekova ta noć već iščeznu,
Kada od zloba i buna zamarana
Zemlja u naručju neba otpočinu
I u tišini rodi se Bog – s – nama .

I štošta već nije moguće sada:
Kraljevi više nebo ne motre
I ne slušaju pastiri kod stada,
Kako anđeli o Bogu govore.

No vječno što ta je noć otkrila
Vremenom je nerazorivo i stalno
I ponovo se u duši ti Riječ rodila,
Rođena pod jaslama davno

Da! S nama Bog –ne tamo u šatoru azurnom
Ni onkraj predjela bezbrojnih svjetova,
Ni u zlom ognju, ni u disanju burnom,
Ni u mutnom sjećanju vjekova.

On ovdje, sada, - u ništavilu prolaznom,
U mutnom potoku sa životnim nedaćama.
Ti vladaš sveradosnim tajnom:
Nemoćno zlo je; mi vječni smo; Bog s nama!

Prijevod: Đ.Kokša
Iz: Đ.Kokša, Zapadna duhovna lirika, Rim 1970,333
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