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Zakaj trpljenje?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Poln zaupanja prihajam k tebi. Moje srce je 
žalostno: Zakaj mora toliko ljudi trpeti? Pomagaj 
mi razumeti stvari, ki presegajo moje obzorje. 
Pomagaj mi tolažiti ljudi, ki so zbegani, in dvigovati 
ljudi, katerih upanje je usahnilo.
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 
…).

Rim 8,18-20

Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá 
primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo 
nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je 
bilo namreč podvrženo ničevosti, in sicer ne po svoji volji, 
ampak zaradi njega, ki ga je podvrgel, v upanju

Je bilo v Božjem načrtu, da ljudje trpijo in umrejo? 

Bog noče, da ljudje trpijo in umrejo. Prvotna Božja ideja za 
ljudi je bil raj: življenje za vedno in mir med Bogom, ljudmi in 
njihovim okoljem, med možem in ženo. (374–379, 384, 400)

Včasih čutimo, kakšno bi moralo biti življenje, kakšni bi 
morali biti mi, dejansko pa živimo v nemiru s samim seboj, 
smo pod vplivom strahov in nekontroliranih strasti ter 
smo izgubili prvotno harmonijo s svetom in nenazadnje z 
Bogom. Sveto pismo izrazi izkušnjo te odtujitve v zgodbi o 
»padcu v greh«. Ker se je prikradel greh, sta morala Adam 
in Eva zapustiti raj, v katerem sta bila v harmoniji s seboj 
in z Bogom. Mučno delo, trpljenje, umrljivost in skušnjava 
greha so znamenja izgube raja.

1. Kako je Bog dober, če pa je na tem svetu toliko trpljenja?

2. V Svetem pismu imamo stavek: »Popolna ljubezen … « 
(1 Jn 4,18). Zakaj se nam ni treba bati trpljenja in smrti?

3. Si že kdaj doživel, da je bilo neko določeno trpljenje 
smiselno zate ali za druge?

4. Ali v tvojem življenju obstajajo področja, kjer se 
opotekaš, ki jih težko prenašaš, kjer si sam ali ne znaš 
naprej? Kako se kot kristjan soočaš z njimi?

www.youcat.si

Razmisli, kdo je najbolj žalosten človek v tvoji okolici. 
Premisli, kaj konkretnega bi lahko storil zanj. Znamenje 
tolažbe? Nasmeh? Pomoč? Povabilo? Molitev? Izmenjajte 
si svoje izkušnje. 

Ali sprejmete ta izziv?
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