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Čemu je dobro 
Sveto pismo?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Kako dobro, da ne molčiš. Kako lepo, da si Bog, ki 
je našel govorico, ki jo ljudje razumemo. Dovoliš, 
da ti vidimo v srce. Imamo besede, ki so od tebe, 
in vemo, kako razmišljaš. Razsvetli, ozdravi in 
osvobodi nas po svoji Božji besedi.
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 
…).

Mt 4,4

On pa je odgovoril: »Pisano je:

Človek naj ne živi samo od kruha,

ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.«

Kako pravilno beremo Sveto pismo? 

Sveto pismo beremo pravilno, če ga beremo molitveno, se 
pravi s pomočjo Svetega Duha, pod čigar vplivom je nastalo. 
To je Božja beseda in vsebuje odločilna Božja sporočila za 
nas. (109–119, 137)

Biblija je kot dolgo Božje pismo, namenjeno vsakemu 
izmed nas. Zato moram svete spise sprejemati z veliko 
ljubeznijo in spoštovanjem: najprej je treba Božje pismo 
resnično brati, kar pomeni, da ne izbiram posameznih 
odlomkov ter spregledam celote. Celoto pa moram 
razlagati preko njene srčike in skrivnosti: preko Jezusa 
Kristusa, o katerem govori celotno Sveto pismo, tudi Stara 
zaveza. Sveto pismo moram brati v isti živi veri Cerkve, iz 
katere je nastalo.

1. Zakaj naj bi človek molil, preden bere Sveto pismo?

2. Kaj hoče povedati Jezus, ko pravi »Jaz sem pot, resnica 

in življenje« (Jn 14,6)? Razmisli, ne reče: »Jaz imam 

resnico …«

3. Ali imaš svetopisemski odlomek, ki ti veliko pove?

4. Kako bi lahko Sveto pismo bolj vključil v svoj vsakdanjik?

www.youcat.si

Če še nimaš Svetega pisma, si ga kupi ali pa dovoli, da ti ga 
nekdo podari. In če nimaš lepe izdaje, si kupi lepšo. Varuj jo 
kot sveto. Ne postavljaj je na polico. Položi jo tam, kjer se 
boš vsakodnevno ustavil ob njej. 

Ali sprejmeš ta izziv?
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