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Kaj pomeni verovati?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Ti si ves svetel. V tebi ni ničesar temnega. 
Razsvetli tudi mene. Dotakni se mojega srca, o 
Bog! Uniči moje dvome! Razsvetli moje mišljenje!
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši 
to, česar nočeš več pozabiti.

IZZIV

Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot 
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih 
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi, 
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

ŠTUDIJ

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom 
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno 
besedilo.

2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je 

bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je 

izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja 
…).

Mr 9,22-24

Oče bolnega otroka Jezusu: »Če kaj moreš, se nas usmili in 
nam pomagaj!« Jezus mu je dejal: »Glede tega ›če moreš‹ 
pa – vse je mogoče tistemu, ki veruje.« Dečkov oče je takoj 
na ves glas rekel: »Verujem, pomagaj moji neveri!«.

Verovati – kako to gre? 

Kdor veruje, išče osebni stik z Bogom in je pripravljen Bogu 
verjeti vse, kar pove (razodene) o sebi. (150–152)

Na začetku vere je pogosto pretres ali nemir. Človek čuti, 
da vidni svet in običajni potek stvari ne more biti vse. Gre 
za sledi, ki ga opozarjajo na obstoj Boga, in postopno najde 
zaupanje, da bo govoril z Bogom ter se končno v svobodi 
povezal z Njim. V Janezovem evangeliju piše: »Boga ni 
nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem 
naročju, on je razložil« (Jn 1,18). Zato moramo verjeti 
Jezusu, Božjemu Sinu, če hočemo vedeti, kaj bi Bog želel 
podeliti z nami. Verovati pomeni pritrditi Jezusu in vse 
življenje staviti na njegovo karto.

1. Kaj zate pomeni »verovati v Boga«?

2. Kaj ločuje verujočega človeka od neverujočega?

3. Zakaj je vera manj nauk kot pa odnos z Bogom?

4. Kako lahko okrepiš svojo vero?

www.youcat.si

Naredi razglednico, s katero boš nekoga opogumil, da bi 
veroval v Boga. Podari to razglednico osebi v tvoji študijski 
skupini. 

Ali sprejmeš ta izziv?
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