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Kako se lahko
naučimo moliti?
MOLITEV
Moj Gospod in moj Bog!
Gledaš me in nisi daleč od mene. Pridi mi še bolj
naproti! Podari mi svojo bližino. Razprostri se v
meni. Položi mi v usta besede, ki te bodo dosegle.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Mr 11,24

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in
se vam bo zgodilo.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

ŠTUDIJ

507

Kaj pa izkušnja, da molitev ne pomaga?

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
…).

Molitev ne išče takojšnjega uspeha, temveč išče voljo in
bližino Boga. Prav v navideznem molku Boga je povabilo,
da gremo še korak naprej – v popolno podaritev, brezmejno
vero, neskončno pričakovanje. Kdor moli, mora Bogu pustiti
vso svobodo, da govori, kadar On hoče, da izpolni, kar
hoče, in da se podari, kakor hoče. (2735–2737)

RAZPRAVA

1. Ali lahko človek prisili Boga k nečemu, če bi le dovolj

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to
temo!
Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši
to, česar nočeš več pozabiti.

Pogosto rečemo: molil sem – pa ni nič pomagalo. Morda
ne molimo dovolj goreče. Tako je sveti arški župnik nekoč
vprašal sobrata, ki je tožil nad svojim neuspehom: »Molil
si – zdihoval si … Ali si se tudi postil, ali si tudi bedel?«
Utegne se tudi zgoditi, da Boga prosimo za napačne reči.
Tako je sveta Terezija Avilska nekoč rekla: »Ne moli za lažja
bremena, moli za močnejša ramena!«

dolgo molil?
2. Zakaj Bog včasih molči, ko ti moliš?
3. Ali poznaš ljudi, katerih molitev je bila uslišana?
4. Berlinski zid je padel ob nekrvavi revoluciji in – kot pravijo
ljudje – po »svečah in molitvi«. Je to mogoče?

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.

V prihodnjem tednu moli Očenaš zjutraj ali pred spanjem in
vsakič naredi 10-sekundni premor po stavku »… zgodi se
tvoja volja!« Res si to želi z vsem srcem!
Ali sprejmete ta izziv?

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na
Facebooku ali Instagramu.

www.youcat.si
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