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Dragi vjeroučenici, prekrižite se i sabrano u sebi izmolite napisanu molitvu; Vjerujem 

čvrsto sve što je Isus Krist učio i što sveta Katolička crkva predlaže, vjerovati, jer si to 

objavio ti, Bože, koji si nepogrješivo istinit. U tvojoj vjeri želim živjeti i umrijeti. O Bože, 

umnoži moju vjeru! 

 

 Na prošlom satu smo govorili o krjepostima , kako ih dijelimo. Ponovimo što su to 

Bogoslovne krjeposti? Bogoslovne krjeposti prožimaju, nadahnjuju i obilježavaju naše 

moralno djelovanje. Nazivaju se bogoslovne jer svoj izvor imaju u Bogu  i Bog nam ih 

nezasluženo dariva. Bog ih ulijeva u našu dušu da bi smo mogli živjeti kao njegova djeca i 

zaslužiti vječni život.  

Bogoslovne krjeposti su: vjera, ufanje (nada) i ljubav.  

Vjera je bogoslovna krepost po kojoj vjerujemo u Boga i sve što je On rekao i objavio. 

Vjerom čovjek svega sebe slobodno Bogu predaje. Ona je čovjekov odgovor na Božji poziv: 

Živa vjera je ljubavlju djelotvorna, i bez djela je mrtva vjera. (Jak 2,14-19) 

Glavni je simbol vjere križ jer je Isus smrću na križu posvjedočio vjeru u Boga, svoga Oca. 

Bog mu je uzvratio uskrsnućem, životom vječnim. I mi trebamo prihvatiti naše životne 

križeve jer nakon križa, ako vjerujemo u Boga, slijedi spas! 

U udžbeniku na str. 160-161., pročitajte  tekstove Biblijske ( Mt 15, 21-28, Jak 2,14-17, Mt 

10,32-33), zastanite i razmislite na postavljena pitanja. 

Što je vjera za vas? Što zapravo znači vjerovati? Upitajmo se u što mi vjerujemo, što znamo o 

vjeri?  Što Isus poručuje nama ljudima u Mt 10, 32-33? Što Isus naglašava kod susreta s 

ženom? Što je važno uočiti kod žene. 

 

U vaše bilježnice prepisati definicije, o vjeri  napisati kratko razmišljanje na temu koju 

odbereš :  Što za mene znači vjerovati?  Što znači da je vjera Božji dar čovjeku i čovjekov 

odgovor Bogu? 

 

  

VJERA je bogoslovna krjepost po kojoj vjerujemo u Boga, u sve što nam je Bog objavio i što 

nam Crkva predlaže vjerovati.  

Da bi smo mogli vjerovati potrebni su nam Božje prosvjetljenje i pomoć taj Božji dar 

nazivamo milost. 

Vjera je nezasluženi dar koji nam Bog nudi, ali ona je također i naš odgovor Bogu. Svaki je 

kršćanin po sakramentu krštenja postao član Katoličke crkve, kao takav on svoju vjeru živi u 

zajednici vjernika. Vjera čovjeka ne povezuje samo s Bogom nego sa svim ljudima dobre 

volje. Po vjeri trebamo neprestalno  živjeti postati vjernik nije stvar jednog trenutka. 

Istinska vjera je živa, djelotvorna i nepokolebljiva razvija se molitvom, vršenjem dobrih djela, 

stjecanjem vjerskog znanja. Prava vjera ne smije ostati samo na riječima nego se treba 

potvrđivati našim djelima i životom. 

 

 Molitveni završetak: Dragi vjeroučenici, prekrižite se i sabrano u sebi izmolite Apostolsko 

vjerovanje. 

     A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi 

snagom Duha Svetoga. 


