VJERUJEM
CILJEVI
-

upoznati se sa značenjem Godine vjere kroz apostolsko pismo Porta fidei

-

razmišljati o vjeri kao čovjekovom odgovoru na objavljenu Božju Riječ i osobnom
odnosu s Isusom Kristom

-

produbljivati vjeru kroz proučavanje Katekizma Katoličke Crkve i YOUCAT katekizma
za mlade

RADNI MATERIJALI
- radni list „Moj Credo“

>>> UVODNA MOLITVA
Čita animator ili netko od sudionika.

Daj mi, Gospodine, da slijepo idem tvojim putovima.
Vodstvo tvoje ne mogu shvatiti, ta dijete sam!
Ti si, Oče mudrosti, i moj Otac.
Ako me vodiš i kroz nod, vodi me k sebi!
Neka, Gospodine, bude kako ti hodeš: ja sam spremna.
Čak i ako moje tijelo nikad ne nađe smiraj u ovome vremenu.
Ti si gospodar vremena: svaki je trenutak tvoj.
Tvoj vječno sada bit de jednom moje!
Neka se ostvari što si ti zamislio u svojemu naumu.
Ako me u tišini na žrtvu pozivaš, pomozi mi da je i prinesem!
Amen.
sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein)
(YOUCAT – molitvenik za mlade, str. 75)

>>> MOTIVACIJA >>> VJEŽBA POVJERENJA
Sudionici se podjele u dvije skupine: slijepci i vodiči. Zatim formiraju parove tako da vodiči
stanu slijepcima iza leđa i stave im ruke na ramena. Slijepci svoje ruke moraju držati
spuštene i prepustiti se vodstvu vodiča za kojega ne znaju tko je. Vodiči u tišini vode slijepce
po prostoriji, a tapšanjem po ramenu (unaprijed dogovorenim znakovima) mu pokazuju
kada treba npr. stati ili popeti se na stepenice... Nakon nekog vremena vježba se prekine i
krede iznova sa zamijenjenim ulogama.

>>> ZAJEDNIČKI OSVRT NA VJEŽBU
-

Kako ste se osjedali u ovoj vježbii?

-

Što vam je bilo teže voditi drugoga ili dati se voditi od drugoga? Objasni.

-

Kako biste u jednoj riječi izrazili što je bilo važno u ovoj vježbi?
(pretpostavljeni odgovor sudionika: povjerenje, vjera)

>>> UVOD
Ova vježba nas je uvela u temu o kojoj želimo razmišljati, a to je naša vjera. Papa Benedikt
XVI. uputio nam je apostolsko pismo naslovljeno “Porta fidei - Vrata vjere”, za proglašenje
Godine vjere u Crkvi od 11. listopada 2012. do 24. studenoga 2013. Poticaj za Godinu vjere
papa Benedikt našao je u jubilarnoj 50. godini od početka II. vatikanskog sabora kojeg je
sazvao papa Ivan XXIII. (11. listopada 1962.), i dvadesetu obljetnicu proglašenja Katekizma
Katoličke Crkve, kojeg je Crkvi dao Ivan Pavao II. (11. listopada 1992.). Što nama danas mogu
značiti ove brojke? Što Papa želi sa proglašenjem Godine vjere? Te brojke ne znače da smo
staromodni, nego nam daruju jednu sigurnost, duboko proživljeno iskustvo vjere, životni
temelj, oslonac i zaštitu u „krilu Majke Crkve“. Te brojke potiču i obvezuju na zahvalnost i
vjernost, pozivaju na „autentično i obnovljeno obradenje Gospodinu, jedinom Spasitelju
svijeta“. Vjera Crkve i ono što vjerujemo izraženo je u sažecima, ispovijestima vjere
(Apostolsko i Nicejsko – carigradsko vjerovanje). No, postoji jedna riječ koja otvara „vrata
vjere“, koja oživljava i aktualizira sadržaj vjere u našim životima. To je upravo prva riječ
Vjerovanja koja glasi: Vjerujem! U našem razmišljanju zaustavit demo se na toj riječi. Što za
vas znači redi: Vjerujem?!

>>> RAZRADA TEME
"Vrata vjere" koja vode u život zajedništva s Bogom u njegovoj Crkvi uvijek su nam otvorena.
Prodi kroz ta vrata znači krenuti na put koji traje cio život. Taj put započinje krštenjem, po
kojem možemo Boga nazivati Ocem, a završava prijelazom iz smrti u vječni život, plod
uskrsnuda Gospodina Isusa koji je, darom Duha Svetoga, htio učiniti dionicima svoje slave
sve koji vjeruju u njega (Porta Fidei).
Katekizam i dokumenti Crkve nas uče da svojom „objavom nevidljivi Bog, u bujici svoje
ljubavi zapodijeva razgovor s ljudima kao prijateljima i s njima druguje da ih pozove u
zajedništvo sa sobom i da ih u nj prigrli“ (KKC, 142; DV, 2). Bog je progovorio čovjeku i htio s
njime uspostaviti odnos prijateljstva jer ga voli, jer oduvijek želi svoju dobrohotnu i
prijateljsku ljubav podijeliti izvan sebe. Taj Božji govor, ta Riječ kojom Bog izriče i objavljuje
sebe čovjeku je Sveto pismo, Objava. U njemu je apostol Ivan zapisao da je Bog nas prvi
ljubio (usp. 1 Iv 4,10). Inicijativa je, dakle, Božja i prijateljstvo s Bogom počinje sa Božjom
čežnjom za čovjekom, za uzajamnim druženjem i samodarivanjem. S druge strane, u
čovjekovo srce utisnuta je trajna čežnja i traženje Onoga koga ne bismo tražili da nam ved
nije krenuo ususret (sv. Augustin).
Ta Riječ pisana velikim „R“ je „tijelom postala“ (usp. Iv 1,14) u Isusu Kristu koji je posrednik i
punina Objave. U toj Riječi – Isusu Kristu možemo pronadi istinski i cjeloviti odgovor na sva
pitanja koja se odnose na čovjeka i njegovu sudbinu i koja nas prate u potrazi za smislom
života. On je "Početnik i Dovršitelj vjere" (usp. Heb 12,2), u njemu sve čežnje ljudskog srca
nalaze ispunjenje. On je rekao: „Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit de se“ (Iv 10,9). Bog
nije nešto nego Netko, nije bezlična energija nego Osoba. Osoba je živa, Osobu se može
susresti i upoznati, s Osobom se može razgovarati i živjeti, Osobu se može ludo voljeti…
Osoba Isusa Krista je u središtu naše vjere, po njemu su nam darovane sve milosti i spasenje,
uvijek se njemu moramo vradati i dublje ga upoznavati. Katekizam citira sv. Ivana od Križa,
crkvenog naučitelja, koji kaže da nam je Bog darovao svoga Sina, koji je njegova jedina i
konačna Riječ i Bog nam je tom jedinom Riječju rekao sve (usp. 2 US 22; KKC, 65). Objava je
dovršena, ali mi postupno u nju ulazimo (KKC, 66). Zato isti Svetac uspoređuje Isusa sa
rudnikom blaga u kojem stalno moramo kopati i otkrivati nove žile i ma koliko kopali nikad
nedemo dodi do kraja.

Na temelju Božjeg odnosa prema čovjeku, čovjek je pozvan odrediti svoj odnos prema Bogu.
Kao što je Bog izabrao čovjeka za prijatelja, tako Božjim darom slobode i čovjek može Boga
izabrati za prijatelja. Samo čovjek je stvorenje kome Stvoritelj govori i koji na Božji govor i
poziv može odgovoriti svojom vjerom. Vjera je Božji dar i ulivena krepost, i nemogude je
vjerovati bez milosti i unutarnje pomodi Duha Svetoga. No, vjera je i ljudski čin te u činu
vjere ljudski razum i volja sudjeluju s božanskom milošdu (KKC, 153-160). Vjerom čovjek
potpuno podlaže Bogu svoj razum i svoju volju. Čovjek daje pristanak Bogu objavitelju
čitavim svojim bidem. Taj čovjekov odgovor Sveto pismo naziva poslušnošdu vjere (usp. KKC,
143; DV, 2; Rim 1,5; 16,26).
Dakle, kao vjernici ne kažemo vjerujem u nešto, nego vjerujem u Boga. No, ta izjava može
ostati na razini teorije, znanja naučenog na vjeronauku. Poznavanje sadržaja vjere je
potrebno, ono nas uvodi u otajstvo spasenja, ali treba voditi osobnom opredjeljenju i
pristanku razumom i voljom uz otajstvo vjere, Osobu Isusa Krista. Rast u vjeri teži prema
osobnom iskustvu, prema tome da sve više možemo redi vjerujem Bogu, vjerujem Ti.
Vjerovati znači graditi taj osobni i živi odnos s Isusom Kristom, odnos ljubavi, prijateljstva i
povjerenja koji ima svoje pokriče u njegovoj ljubavi i vjernosti. S punim povjerenjem
možemo se osloniti na njega, prepustiti u njegove ruke i dopustiti da nas vodi (povezati sa
vježbom povjerenja).
Dinamiku odnosa između Boga i čovjeka, kako je donosi Katekizam: Čovjek je otvoren za
Boga, Bog prilazi čovjeku, Čovjekov odgovor Bogu; možemo simbolično izredi kroz igru riječi:
Objava je Bogomdana Riječ, Božja ruka ispružena čovjeku, a vjera je Bogudana riječ,
čovjekov odgovor i ruka koja prima Božju ruku (I. Golub). To nije neki službeni ugovor
sklopljen iz interesa ili pod prisilom, nego, taj stisak Božje i čovjekove ruke je slobodan izbor,
savez prijateljstva i ljubavi.
Otkrivajudi etimologiju riječi vjerujem, lat. credo, dolazimo do dubokog otkrida i značenja
vjere:
CREDO (VJERUJEM), CREDERE (VJEROVATI) = COR+DARE = DATI SRCE!!!

Apostol Pavao nam pomaže udi u tu stvarnost kada piše: srcem se vjeruje, a ustima
ispovijeda vjera (usp. Rim 10, 10). To srcem vjerovati upuduje na to da je prvi čin kojim se
prispjeva k vjeri dar Božji i djelovanje milosti koja djeluje i preobražava osobu do dubine
njezina bida. Vjerovati znači odlučiti biti s Gospodinom da bi se živjelo s njim. Ispovijedati
ustima znači da vjera podrazumijeva javno svjedočenje i djelovanje. Vjera je osobni čin i
slobodan čovjekov odgovor na poziv Boga koji se objavljuje, ali nije osamljen niti privatni čin.
Vjernik vjeru prima od drugih i drugima je mora prenijeti. Istovremeno učimo govoriti
Vjerujem i vjerujemo (Porta Fidei; KKC, 166-167).

>>> AKTUALIZACIJA >>> Individualni rad „Moj Credo“
U meditativnom ugođaju sabranosti sudionici dobivaju radni list „Moj Credo“ koji trebaju
ispuniti kao osobni čin vjere i odgovor na Božji poziv i poticaje koje prepoznaju u ovom
trenutku života. Potrebno je donijeti odluke koje de ojačati vjeru i odnos s Bogom. Prvo de
razmisliti koje zapreke na putu vjere treba ukloniti, čega se odredi/osloboditi, što de zapisati
u određene polja. Zatim de razmisliti u čemu trebaju više rasti u odnosu s Bogom, surađivati
s milošdu, rasti u predanju i povjerenju, u čemu trebaju Bogu redi: Da, vjerujem Ti! Kao znak
vjerodostojnosti odluke svoje predanje i odluke sudionici de potpisati. Ako žele mogu
odabrati i svjedoke od povjerenja kojima mogu pokazati svoj Credo u želji da ih te osobe
prate i korigiraju na putu vjere u skladu s donešenim odlukama.

>>> MOLITVENI ZAVRŠETAK
Naš hod kroz Godinu vjere povjerimo Majci Božjoj, koja je proglašena "blaženom" zato što
"povjerova" (Lk 1, 45).

Sveta Marijo, Majko Gospodinova, kada su učenici pobjegli, ti si ostala vjerna.
Kao što si povjerovala kada ti je anđeo navijestio nevjerojatno, da deš postati majka
Svevišnjega, vjerovala si i u času njegova najdubljega poniženja.
Tako si u času križa, u času najtamnije nodi svijeta, postala majkom vjernika i majkom Crkve.
Molimo te, pouči nas u vjeri i pomozi nam da nam vjera po supatničkoj ljubavi
postane snaga života i djelotvorna pomod potrebnima. Amen.
Papa Benedikt XVI.
(YOUCAT – molitvenik za mlade, str. 159.)

