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YOUCAT – katekizem za mlade
Ali moramo vsi postati »sveti«?
Da. Smisel našega življenja je, da se v
ljubezni zedinimo z Bogom, da
popolnoma ustrezamo Božji volji.
Bogu moramo dovoliti, »da v nas živi
svoje življenje« (sv. mati Terezija). To
pomeni biti »svet«.
(KKC 2012–2016, 2028–2029)

Vsak človek si postavi vprašanje: Kdo
sem jaz in čemu sem tukaj, kako
pridem do samega sebe? Vera
odgovarja: Šele v svetosti postane
človek to, za kar ga je Bog ustvaril.
Šele v svetosti najde človek pot do
resnične harmonije s samim seboj in s
svojim Stvarnikom. Svetost pa ni
nikakršna popolnost, ki bi jo človek
sam dosegel, temveč zedinjenje z
utelešeno ljubeznijo, ki je Kristus.
Kdor tako zaživi novo življenje, najde
sebe in postane svet.



Kaj je vera?
Vera je Božja krepost (moč), s katero
verujemo v Boga in sprejemamo za
resnico vse, kar nam je razodel. Z
vero se z Bogom osebno povezujemo.
(KKC 1814–1816, 1842)

Vera je od Boga ustvarjena pot k
resnici, ki je Bog sam. Ker je Jezus
»pot, resnica in življenje« (Jn 14,6),
vera ne more biti samo neko stališče
ali zgolj »verovanje« v nekaj. Vera
ima po eni strani jasno vsebino.
Cerkev jo izraža v veroizpovedi
(Credo); njena naloga je, da to vero
hrani. Kdor sprejme ta Božji dar, kdor
torej hoče verovati, izpoveduje to
vero, ohranjeno v teku časa in v raznih
kulturah. Po drugi strani gre v veri za
zaupen odnos do Boga s srcem in
razumom, z vsemi emocionalnimi
močmi. Saj »vera deluje po ljubezni«
(Gal 5,6). Če kdo resnično veruje v
Boga ljubezni, se to ne kaže v
njegovem zatrjevanju, temveč v delih
ljubezni.
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HREPENENJE PO RESNICI
Slavim te, moj Oče, za željo po resnici, ki si jo vsadil globoko vame.
Ni je mogoče odpraviti s praznimi obljubami,
preprostimi rešitvami in z votlimi besedami.
Prosim te, moj Oče, da z menoj gledaš na resnico mojega življenja,
na vse, kar je pristno, in vse, kar je napačno, na vse, kar je resnično,
in vse, kar je lažno, na vse, kar je popolno, in vse, kar je prazno.
Zaupam ti, moj Oče, da prihajaš v moje življenje.
S svojo lučjo razsvetljuješ mojo temo.
Ti si moja Resnica, ki izpolniš vsa moja hrepenenja.
Amen.

Po: D. Sxhrömges, Youcat – molitevnik

Ali obstaja življenje po smrti?
Če obstaja Bog, obstaja tudi posmrtno življenje. O neskončnem življenju zunaj časa pričuje
tudi Kristusovo vstajenje. Ljubezen je dokaz, da lahko to, čemur pravimo ‘onostranstvo’,
okušamo že na zemlji. Kako pa?
Na primer ob izgubi ljubljene osebe, ko spoznamo, da smrt ne more izničiti naše ljubezni do
nje, ampak se ta, nasprotno, še okrepi. Ljubezen se nikoli ne preda, ampak je vedno močnejša
od smrti. Zato je najbolj verodostojna priča večnega življenja. Takrat začutimo, da je naša
človeška ljubezen le iskrica Božje ljubezni. Tako kot Bog, ki je Ljubezen, ne more umreti,
ampak – tudi če ga ubijemo – vstane, ne umre niti ljubezen, ki jo čutimo do svojih dragih. To
dokazuje, da je bila tudi njihova smrt premagana, da niso izničeni, ampak živijo naprej.
Ljubezen osmišlja večnost.
To nam daje tudi boljši vpogled v posmrtno življenje kot stanje popolnega občestva z Bogom
in našimi dragimi po Kristusu. V Svetem pismu je to stanje simbolično predstavljeno kot
neskončna svatbena gostija, polnost veselja in sreče, kjer nihče ni sam, ampak vedno z
drugimi. Očetova volja je namreč, da bi se vsi rešili in se nihče ne bi pogubil. Po: Sto in eno vprašanje o Bogu

CEL VAGON LJUBEZNI
Tvoje telo je čudovit dar.
S svojim telesom si prisoten, viden.
S svojimi očmi se lahko smejiš in jočeš.
S svojo glavo lahko razmišljaš, sanjaš, se spominjaš.
S svojimi usti lahko ješ, govoriš in poješ.
S svojimi rokami lahko božaš, objemaš in delaš.
S svojim srcem si lahko nežen in tolažiš.
Tvoje telo je tvoje bivališče na zemlji.
Tvoje oči so okna v svet.
Veliko več si kot le telo, toda ne moreš ga pogrešati.
Dobro moraš skrbeti zanj in ga ne smeš razvajati.
Ne nakoplji si nesmiselne udobnosti, da boš na koncu imel noge samo za plin in sklopko
in roke samo za elektronske tipke in gumbe.
Tvoje telo potrebuje toplino.
Če predolgo samuje na hladnem, počasi otrpne in postane hladno.
Takrat je le še stroj za hrano, delo in spanje.
Vezi z drugimi se pretrgajo in človek omrtvi do svojega Jaza.
Tvoje telo je cel vagon ljubezni. Ker imaš usta, lahko daš lepo besedo.
Nežno gesto, ker imaš roke.
Ljubezniv pogled, ker imaš oči.
Tvoje telo je nosilec nežnosti!
Phil Bosmans, Živi vsak dan – 365 vitaminov za srce

