
Vstopna molitev

2. poglavje

“Jezus pa se je obrnil, in ko je videl (Janeza in Andreja), da gresta za njim, 
jima je dejal: ›Kaj iščeta?‹ Rekla sta mu: ›Rabi (kar v prevodu pomeni 
učitelj), kje stanuješ?‹
Rekel jima je: ›Pridita in bosta videla.‹” 

(Jn 1,38 -39) 

Gospod Jezus, kot si vprašal Janeza in Andreja, tudi nas sprašuješ: “Kaj iščete?” 
Danes stojiš pred vsakim srcem v tej skupini in postavljaš isto vprašanje.

Kot si njiju povabil, naj “prideta in vidita”, ponujaš tudi nam, da bi nas vodil do 
sreče, ki jo iščemo.

Sprejemamo tvoje povabilo. Pomagaj nam najti, kar v življenju resnično iščemo. 
Daj nam modrost, da bomo iskali srečo na pravem mestu. Amen.

Odkrivanje Boga kot izvir

“Kaj me 
osrečuje?”



Zagrizi:

“V svetu je grozna lakota po ljubezni. 
Vsak od nas to izkuša v svojem 
življenju – bolečino, osamljenost. 
Potreben je pogum, da si to 
priznamo. Ti ubogi so lahko prav 
v naših družinah. Ne spreglej jih. 

Ljubi jih.”
(Sveta Mati Terezija iz Kalkute)

Rojen v hiši z dvema sobama v majhnem mestu 
v Mississippiju, je Elvis Presley umrl kot eden 
najbolj popularnih ljudi na svetu. Nastopal je 
v triintridesetih filmih, neštetih televizijskih 
oddajah; imel je več tisoč koncertov po vsej državi 
in prodal je več kot milijardo svojih plošč po vsem 
svetu. Kljub temu pa je “kralj rokenrola” umrl na 
tleh svoje kopalnice zaradi prevelikega odmerka 
droge z več kot desetimi zdravili v svojem telesu.

Jimija Hendrixa so kot otroka pogosto videvali 
nositi metlo in delati gibe, kakor da bi igral na 
kitaro. Šolska socialna delavka je rekla očetu, da 
Jimi lahko doživi živčni zlom, če ne bo dobil kitare. 
Tako je prvo kitaro dobil pri petnajstih letih in 
postal eden najboljših električnih kitaristov vseh 
časov. Njegova genialnost je pustila neizbrisen 
pečat na glasbenem področju, vendar je tudi on 
umrl zaradi prevelikega odmerka.

Skupino Nirvana Kurta Cobaina so v reviji Rolling 

Stone imenovali “vodilna skupina generacije X”. 
Skoraj čez noč so spremenili glasbeno sceno iz 
“glam” (elegantnega) v “grunge” (umazani) rock. 
Skupina je prodala več kot petdeset milijonov 
albumov. Kljub temu se je Kurt spopadal z depresijo. 
Ustrelil se je na vrhuncu svojega uspeha.

Vsaka generacija ima “padle” idole, žalostne 
opomine visoke cene uspeha: Michael Jackson, Amy 
Winehouse, Whitney Houston, Robin Williams, 
Avicii. Po vzponu do zvezdništva in slave so umrli 
zaradi drog ali alkohola. Zdi se, da pred nami stojijo 
kot opozorilni znak, ki nam pravi: “STOP! Ta cesta 
NE pelje do izpolnitve!” Kljub temu je v neki anketi 
devetindvajset odstotkov mladih odgovorilo, da bi 
bili raje slavni kot srečni.

V današnjem poglavju bomo odkrili, da 
potrebujemo nekaj več, kot nam ponuja ta svet, da 
bi bili resnično srečni in izpolnjeni. Poglejmo torej, 
kaj je ta “nekaj več”.

Cena slave
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pisalo!Vzemi 

Življenjski cilj
1. Vsi želimo biti ______________________________.

Ali je nekaj več?
1. V kateri televizijski oddaji se je pojavila Leah?
 A) Kolo sreče (Wheel of fortune) 
 B) Ameriški top model (America’s next Top Model) 
 C) Zvezde plešejo (Dancing with the Stars) 
 Č) Preživetje (Survivor)

2. Leah je bila vzgojena kot katoličanka. Drži ali ne drži?

Ali smo sami?
1. Brian je hodil ob reki, po kateri je težko krmariti. Katera reka je bila to? 

______________________________.

2. Brian je rekel, da lahko izvir največje sreče na koncu najdemo samo 
v ______________________________.

112. poglavje



Ko sem odraščal, sem sanjal, da bom igral ameriški 
nogomet v nacionalni ligi (kot še 147 milijonov 
drugih otrok). Pri petnajstih letih sem odkril psalm: 
“Razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi 
tvoje srce” (Ps 37,4). Ta citat me je nagovoril, saj 
sem mislil, da mi Bog govori: “Če me boš popraskal 
po hrbtu, bom jaz popraskal tebe.”

Pred začetkom zadnjega letnika sem na mladinskem 
srečanju v Koloradu spoznal dekle. Zelo mi je bila 
všeč, in ko mi je povedala o svojih načrtih, da bo šla 
na univerzo v Kolorado, sem se tudi sam navdušil 
nad to možnostjo. Ta univerza je imela dober 
študijski program o komunikacijah in nogometno 
ekipo na državni ravni. Z Bogom sem sklenil 
dogovor: “Če dopustiš, da se vpišem na univerzo in 
bom sprejet v ekipo, bom naredil vse, kar me boš 
prosil, in svoje talente uporabil za širjenje vesele 
novice evangelija.” Mislil sem: “Kako bi Bog lahko 
zavrnil takšno kupčijo?” 

Preden sem se odpravil na dolgo pot v Kolorado, 
sem poklical tisto dekle, ki mi je bilo všeč, oglasil 
pa se je njen fant. Bil sem šokiran in malce prizadet. 
Lagala mi je! Vendar sem imel vsaj šolo in nogomet. 
Tako sem se avgusta odpeljal iz New Jerseya v 
Kolorado in odkril, da mi je tam zares všeč. Gore so 
bile lepe, ljudje prijazni, vreme čudovito in komaj 
sem čakal, da se preizkusim v nogometu. Veliko 
sem treniral in imel lepo življenje. Končno je prišel 
tisti dan – v ekipo pa nisem bil sprejet.

Na koncu semestra sem izstopil iz univerze s slabimi 
ocenami, uničenimi sanjami in zlomljenim srcem. 
Mislil sem si: “Bog se res ne drži dogovora.” Redno 
sem hodil k maši, vsak dan sem molil, izogibal sem 
se norih zabav. Sam pri sebi sem mislil, da sem 
dober človek. Kaj je torej s tem Bogom?

Pri ponovnem branju Psalma 37,4 sem končno 
ugotovil, da sem Boga povsem narobe razumel, saj 
sem ga imel za čarobnega duha iz svetilke. S tem 

DO SRCA
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ko sem ga potisnil v odnos “daj-dam”, sem samega 
sebe oropal svobode in ljubezni, ki ju je Bog ustvaril 
zame. 

V naslednjih letih se je moja vera razvijala. 
Izboljšal sem svoje ocene, igral nogomet za manjšo 
univerzo, pozneje pa sem se poročil z dekletom 
svojih sanj. Življenje je bilo precej prijetno, toda 
nobena od teh stvari mi ni dala dolgoročne sreče, 
kakršno sem odkril, ko sem vzpostavil pravi 
odnos z Bogom. On nas ljubi z divjo, zvesto, drzno 
ljubeznijo. Njegovo hrepenenje po nas je globoko 
in zato pravi psalmist: “Brezno kliče breznu” (Ps 

42,8). Morda ne boš nikoli imel popolnega zmenka, 
najboljših ocen, najnovejše pametne naprave ali 
ogromno denarja, toda tistemu, ki je srečen v Bogu, 
se uresniči najgloblje od vseh hrepenenj. Bog mu 
podari samega sebe.

Če si vzameš nekaj časa in v molitvi premisliš, kaj 
Bog želi zate, in vse svoje želje skupaj primerjaš 
z največjo ljubeznijo na svetu, boš globoko v sebi 
slišal “odmev”, ki ga je Bog položil v tvoje srce: “O 
Bog, moj Bog si ti, željno te iščem, po tebi žeja mojo 
dušo” (Ps 63,2).

Tistemu, ki je srečen 
v Bogu, se uresniči 
najgloblje od vseh 

hrepenenj.
Poišči!
Zakaj je papež 

oblečen v belo?

z Brianom Butlerjem

132. poglavje



JUNAK
tedna

Govori malo, delaj veliko!
Precej lahko je reči, da si kristjan, toda 
čému si se pripravljen odpovedati, da 
bi se približal Kristusu? Ali bi se lahko 
ločil od svojega telefona, TikToka, 
Instagrama, Fortnita?

Ko je poslušal pridigo o Matejevem 
evangeliju, je Antona Puščavnika (ki 
je znan tudi kot sveti Anton Veliki) 
prevzel Jezusov klic: “Prodaj, kar 
imaš, in daj ubogim, nato pridi in 
hodi za menoj!” (prim. Mt 19,21). 
Prodal je družinsko posestvo, ki ga je 
podedoval. Mlajšo sestro je izročil v 
varstvo krščanskim ženam, sam pa se 
je umaknil na rob mesta, da bi živel 
kot puščavnik. To je bilo radikalno 
celo za tisti čas. 

Anton se je rodil leta 251 v Komi 
blizu Herakleopolisa. Izhajal je 
iz premožne družine zemljiških 
posestnikov. Ko je bil star osemnajst 
let, so mu umrli starši in podedoval 
je družinsko posestvo. Lahko bi 
živel razkošno življenje, toda pustil 
je vse, razdal vso svojo lastnino 
ubogim in živel preprosto življenje 
v molitvi kot puščavnik. Oblačil se 
je v živalske kože ter jedel kruh in 
žuželke. Anton in možje, ki so sledili 
njegovemu zgledu (se preselili z 
obrobja mesta v puščavo, da bi živeli 
v popolni samoti), so postali znani 
kot “puščavski očetje”.

V današnji kulturi je takšno 
izkazovanje gorečnosti za Kristusa 
v nasprotju z družbenimi normami. 
Toda tudi takrat so se verjetno mnogi 
spraševali o duševnem zdravju 
nekoga, ki je želel živeti na tak način. 
Za Antona pa je bilo to največje 
pričevanje njegove vere. Poslušal je 
Božji klic in mu sledil. Takoj. Z vsem 
srcem. In navdušeno.

Hudič ga je večkrat skušal. 
Zaradi svoje radikalne zaveze in 
življenjskega stila je trpel tako 
duhovno kot tudi telesno. Ob vsem 
tem pa mu je Bog stal ob strani kot 
vir moči in navdiha. Po vsaki prestani 
preizkušnji je Anton napredoval v 
svojem duhovnem popotovanju. Bolj 
kot vse drugo je želel občutiti Božjo 
navzočnost v svojem življenju in 
docela hoditi za njim.

Nauki svetega Antona so še vedno 
aktualni. Malo je poklicanih za 
Kristusove puščavnike, kljub temu pa 
je Anton živo sporočilo za nas, da smo 
vsi poklicani dajati ubogim (ne živeti 
za osebne koristi) ter iskati srečo v 
Bogu in ne v tem, kar nam ponuja ta 
svet.

Sveti Anton, prosi za nas! Bodi nam 
zgled stanovitnosti, da bi živeli 
življenje, za katerim stremimo, in bili 
vsak dan bliže Bogu. 

Rojen: 
okrog leta 251.

Umrl: 
leta 356. 

Goduje: 
17. januarja.

Zavetnik: 
• proti kožnim boleznim, 
• izdelovalcev košar, 
• grobarjev.

Sveti Anton Puščavnik
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IZZIV tedna
Navdihujoča umetnost. Naslednji teden na srečanje prinesi pesem ali sliko, ki izraža, kako 
glasbenik ali drug umetnik išče Boga. 

V svoje življenje vpelji novo dobro navado. Pet minut na dan odklopi vse (telefon, medije, 
obveznosti ...) in se spočij v tišini. Prosi Boga za pomoč, da bi se mu mogel vedno odpreti. 

Povej ali napiši iskreno spodbudno sporočilo nekomu, za katerega veš, da je bolan, žalosten, 
zaskrbljen ali vznemirjen. Zmoli molitev zanj. Poišči kaj praktičnega, kar lahko narediš za to osebo.

Zaključna molitev
“Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.” 

(Mt 6,33)

Nebeški Oče, veliko ljudi preživi svoje življenje v lovu za bogastvom, močjo, statusom ali slavo v upanju, 
da bodo našli srečo. Na koncu življenja pa so pogosto obupani, ker so zgrešili največji zaklad: da bi tebe 
poznali in ljubili. Pokaži nam naš pravi jaz, Gospod, narejen po tvoji podobi in podobnosti. Navdihni nas s 
svetim pogumom, da bomo živeli po tvojem popolnem načrtu za našo srečo. Amen.

Zapiši, kako si opravil izziv: 

152. poglavje



Za na 
pot

Na kratko

Do naslednjič preberi:
• Na kratko,
• Kaj že to pomeni?,
• Vsaj preberi.

In ne pozabi:
• na Izziv tedna (stran 15),
• izpolniti Vzemi pisalo!

Sveto pismo pravi: “Bog je ljubezen” (1 Jn 4,8) in 
pravi tudi, da nas je Bog ustvaril zase. V tem in 
prihodnjem življenju bomo našli resnično polnost, 
če bomo poznali, ljubili Boga in mu služili. Ustvaril 
nas je, da najdemo najvišjo srečo – ne minljive 
“sreče”, kakršno daje svet, ampak trajno veselje, ki 
ni odvisno od okoliščin. 

Bog je ustvaril ves svet iz ljubezni do nas, nas pa 
je ustvaril, da svetu razodevamo njegovo obličje 
in podobo. Najvišje dejanje ljubezni je Bog storil, 
ko je dal svojega edinega Sina, Jezusa Kristusa, da 
je umrl na križu in s tem zadostil za grehe sveta. 
Jezus nas je tako ljubil, da je dal svoje življenje za 

nas. Poklicani smo za to vrsto nesebične ljubezni – 
živeti tako, da tiste, ki jih srečujemo, spominjamo 
na čudovito, brezpogojno Božjo ljubezen.

Tako postajamo popolnoma človeški – popolnoma 
živi! Nasprotno pa življenje za samega sebe vodi v 
praznino.
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Kaj že to pomeni?
SREČA
Vsak si želi biti srečen. Dejansko lahko rečemo, 
da je vsako naše dejanje spodbujeno z željo po 
sreči. Seveda se v razmišljanju, kaj nas bo v resnici 
osrečilo, lahko tudi motimo. Mnogi so zmedeni in 
ne vedo, kaj pomeni biti srečen, nekateri obupajo, 
ker mislijo, da trajna sreča ni mogoča.

Srečni smo lahko samo, če izpolnjujemo namen, za 
katerega smo bili ustvarjeni: ljubiti in biti ljubljen. 
Toda nobena človeška ljubezen ne more v celoti 
zapolniti naših src. V petem poglavju Matejevega 
evangelija nam Jezus z blagri daje smernice za 
srečo, ki nam lahko pomagajo do resnično srečnega 
in blagoslovljenega življenja v Božji ljubezni.

LJUBEZEN
Vsi si je želimo. Toda kaj je ljubezen? Nekoga ljubiti, 
pomeni, želeti in delati, kar je dobro zanj. Najvišja 
ljubezen, pripravljenost, da se žrtvujemo za 
drugega enostavno zato, ker je to najboljše zanj, je 
tema celotnega Svetega pisma. Najdemo jo v več kot 
600 vrsticah. Največji izraz Božje ljubezni najdemo 
v Jezusu Kristusu, zlasti v njegovem žrtvovanju s 
smrtjo na križu.

Smisel življenja je ljubezen: prejemanje ljubezni od 
Boga, izražanje naše ljubezni do Boga s poslušnostjo 
njemu in s širjenjem njegove ljubezni do drugih.

Vsaj preberi:
“Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko 
duhovništvo, svet narod, ljudstvo za 
Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, 
ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito 
luč.” 

(1 Pt 2,9)

172. poglavje



Kakšno vprašanje
MIR
V vsakdanjem življenju se beseda mir pogosto 
uporablja za odsotnost vojne ali sporov. 
Svetopisemsko razumevanje miru pa je nekoliko 
globlje. Iz pete zapovedi (“ne ubijaj”) sledi, da si 
moramo prizadevati za mir v vseh svojih odnosih. 
Kot uči Jezus v blagrih, je mir osnovni cilj našega 
življenja v njem: “Blagor tistim, ki delajo za mir, 
kajti imenovani bodo Božji sinovi” (Mt 5,9).

V Pismu Galačanom sveti Pavel navaja, da je mir 
sad Svetega Duha (Gal 5,22). Sveti Avguštin opisuje 
mir kot “spokojnost reda”, ki ga lahko dosežemo 
samo v miru z Bogom ter pravičnim in radodarnim 
življenjem. Mir lahko pravilno razumemo kot 
sozvočje, ki obstaja med posamezniki, narodi in 
znotraj naših duš. Zaradi naše padle narave lahko 
resnični mir dosežemo samo s pomočjo Božje 
milosti. 

Kaj ima Bog opraviti z mojim 

iskanjem sreče ali izpolnitve?

Tvoj želodec kruli, ker potrebuje zdravo hrano, 
da ga napolni – Bog je načrtoval tvoje telo, 
da izrazi to potrebo. Če ne bi bilo potrebe po 
hrani, kruljenje ne bi imelo smisla. Podobno 
v svoji globini “kruli” vsaka duša. Toda nič, 
kar ponuja svet, v resnici ne zapolni naših 
“krulečih” duš. Sveti Avguštin, ki je izkusil 
marsikateri greh pod soncem, je rekel: “Zase 
si nas ustvaril, o Bog, in nemirno je naše srce, 
dokler se ne spočije v Tebi.”

Ali sem lahko “dobra oseba” 

brez Boga?

Na določen način lahko. Sicer pa sploh ne.

Razmisli o tem. Če bi se zbudil, obdan z najbolj 
čudovitimi darovi, ki si jih lahko predstavljaš 
– dragimi kamni, najboljšimi video igrami, 
tisoči evrov in darilnimi karticami (tukaj vnesi 
svoj najbolj priljubljeni predmet), pa nikoli 
ne bi niti pomislil, ali se vprašal, kdo ti je dal 
vse te darove, za katere se ti ni bilo treba niti 
zahvaliti, bi bilo to zelo slabo!

Bog nam je dal življenje, dihanje in naš celoten 
obstoj. Zelo slabo je, če ga zaradi površnosti ali 
greha niti ne pogledaš, ga ne želiš spoznati ali 
se mu zahvaliti.

Ali si vedel?
Papež nima niti plače niti 

bančnega računa.
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