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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Smo lahko prepričani o evoluciji in 

kljub temu verujemo v Stvarnika? 
 

Da. Vera je odprta do spoznanj in 

hipotez naravoslovja. 
(KKC 27–30) 
  

Teologija nima naravoslovne 

pristojnosti; naravoslovje nima 

teološke pristojnosti. Naravoslovje ne 

more dogmatično izključiti, da v 

stvarstvu obstajajo k cilju usmerjeni 

procesi; vera nasprotno ne more 

definirati, kako se ti v naravnem 

razvoju konkretno dogajajo. Kristjan 

lahko sprejme evolucijsko teorijo kot 

koristen model, kolikor ne zapade v 

zmoto evolucionizma, ki gleda 

človeka kot naključni proizvod 

bioloških procesov. Evolucija 

predpostavlja, da obstaja nekaj, kar se 

lahko razvija. O 'odkod' tega 'nekaj', s 

tem ni nič povedano. Tudi na 

vprašanja o biti, bistvu, dostojanstvu, 

poslanstvu, smislu ter o 'zakaj' sveta in 

človeka ne moremo odgovoriti 

biološko. Kakor je po eni strani 

'evolucionizem' prestop meje, tako je 

to po drugi kreacionizem. Kreacionisti 

jemljejo biblične podatke (npr. kako 

stara je zemlja, delo šesterih dni) 

naivno dobesedno. 
 

 

 
 

 

Kako je Sveto pismo lahko resnica, 

če ni pravilno vse, kar je v njem? 
 

Natančne zgodovine ali 

naravoslovnih spoznanj nam Biblija 

nima namena posredovati. Avtorji so 

bili tudi otroci svojega časa. 

Sprejemali so kulturne predstave 

svojega okolja in so bili včasih tudi 

ujetniki njegovih zmot. Vendar se 

vse, kar mora človek vedeti o poti 

svojega odrešenja, z zanesljivo 

gotovostjo najde v Svetem pismu. 
(KKC 106–107, 109) 

VSE JE V TVOJIH ROKAH 
 

Po njem je ustvarjeno – luna in sonce,  

modrina neba – vse nam je podarjeno. 
 

Ti, Oče, ti nam svetuj! 

Vodi nas in nam gospoduj! 

V Tvoje roke naj vse položim –  

začetek in konec – in vse, kar storim. 

Amen. 
 Po; E. Mörike, Youcat – molitvenik za mlade 

 

Ko moliš, pred Boga ne prinašaj človeka, kakršen bi rad postal. Prinesi mu sebe, 

kakršen si postal, takšnega, kot si. Bodi odkrit in resnicoljuben. In potem ga prosi, 

naj ti pokaže tvojo resnično človečnost. Ta je še skrita v tebi: on jo vidi, jo pozna in 

jo ljubi. Po tebi hrepeni in je do tebe brezpogojno dober. 
 

Sicer pa, molitev bi naj bila začetek vsakega našega početja in naj bi obsegala 

pretežni del našega življenja. 
Charles de Foucauld 

DEVET ODTENKOV POTRPEŽLJIVOSTI 
 

1. Kdor je potrpežljiv, zmore čakati. S potrpežljivostjo se soočamo najprej v sebi, v svojem 

notranjem svetu ... Nič kaj veličastna se nam ne zdi. Ko se trudimo čakati, se odpovedujemo 

svojim željam in mirno sprejemamo drugačnost. A če se zavedamo, zakaj to počnemo, in če je 

razlog resnično dober, potem se splača. Če je razlog zavlačevanje, pasivnost in dolgočasje, pa 

potrpežljivost izgubi smisel. V tem primeru je potrpežljivost le slab izgovor! 
 

2. Potrpežljivost je na preizkušnji v vsakdanji rutini, zato se izogibajmo »zapečkarskemu« 

načinu življenja. Veselimo se sprememb, naj bo življenje (z Jezusom) pustolovščina!  
 

3. Potrpežljivost nam pomaga, da spremembe v življenju lažje vidimo kot priložnosti in izzive 

za rast, ne pa kot prepreke.  
 

4. Potrpežljivost je nujna sestavina na poteh, kjer se moramo bolj potruditi, da dosežemo cilj. Je 

osnova vztrajnosti tako pri hoji v hribe kot pri gradnji ljubezenskega odnosa! »Ker 

napredujemo počasi in vemo, da bodo prišli vedno novi padci, moramo biti zelo potrpežljivi in 

se tega ne smemo ustrašiti. Doživljali bomo nazadovanja, toda zaradi tega ne izgubimo 

potrpežljivosti,« zapiše učitelj molitve Ignacio Larrańaga. 
 

5. Potrpežljivost nikakor ne sme biti vztrajanje v mučenju in »brezvezno« stiskanje zob, imeti 

mora jasen cilj! 
 

6. Potrpežljivost nas sooča z našimi omejitvami in dopušča ter razume omejitve pri drugem. Si 

upam priznati, da česa ne zmorem? Si upam drugega videti kot osebo, ki ne zmore vsega? Ena 

velikih nalog odraslosti je prav soočenje s svojo nepopolnostjo in sprejemanje nepopolnosti 

drugih. 
 

7. Še en vidik potrpežljivosti v odnosu je preizkušanje potrpežljivosti drugega. Kdor sebi in 

drugemu želi dobro in si želi lepih odnosov, tega ne počne. Ko vidimo, da se druga oseba trudi 

obvladovati svoja čustva, tega truda ne izpodbijajmo z izzivanjem. 
 

8. Morda potrpežljivost res ni tako veličastna, kot sta pogum ali zvestoba, so pa zato toliko 

veličastnejši rezultati, ko se naučimo samoobvladovanja in postanemo bolj potrpežljivi – takrat 

smo zmagovalci svoje lastne bitke. 
 

9. Bog si je za vsa svoja dela vzel čas (7 dni je ustvarjal svet, 40 let vodil svoje ljudstvo skozi 

puščavo, 33 let se je Jezus oblikoval, da je postal pripravljen za javno delovanje ...), zato ne 

pričakujmo, da bomo potrpežljivi postali čez noč. Bodimo veseli malih korakov in računajmo 

na Njegovo pomoč, saj je potrpežljivost milost, zanjo moliti pa pomeni tudi verjeti, da se bo 

razvijala počasi in v Njegovo smer. 
Po:  Rad te/se imam 

 


