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Uvod
Dva človeka potujeta po cesti in se pogovarjata 
o dogodku, ki sta mu bila ravnokar priča – umoru 
svojega prijatelja. To ni najnovejša domišljijska zgodba, 
ki bo temelj za novo televizijsko nadaljevanko, temveč 
zgodba o učencih na poti v Emavs, ki jo najdemo v Lukovem 
evangeliju. Pomaga nam razumeti svojo pot vere – zlasti v 
času priprave na zakrament svete birme. 

Jezusova učenca sta se trudila razumeti Jezusovo križanje 
in ga osmisliti. Včasih je tudi življenje táko. Znajdemo se pred 
izjemno težkimi preizkušnjami. Toda učenca te preizkušnje 
nista prestajala sama. Imela sta drug drugega. Tudi nam ni 
treba, da se z izzivi spopadamo sami. Tudi mi imamo drug 
drugega. 

Spet drugič nam življenje nakloni resnično izjemna 
doživetja. Tudi takrat nismo sami. Imamo starše in prijatelje. 
Imamo sopotnike. 

Podobno nas tudi pot k zakramentu svete birme vabi, 
da bi potovali z drugimi. Na poti nas bodo spremljali starši, 
učitelji, boter in vsa župnijska skupnost. 

Učenca sta na poti v Emavs srečala vstalega Kristusa. Ko 
boš potoval proti zakramentu birme, ga boš na poseben način 
srečal tudi ti. 

Učencema so se oči povsem odprle šele med lomljenjem 
kruha, ko sta prepoznala Jezusa. Vsak teden se lahko v 
župnijski skupnosti udeležimo evharistije, v kateri bomo 
prejemali moč in pogum, ki ju potrebujemo, da bomo še 
naprej spreminjali svet. 

Ko sta učenca prepoznala Jezusa, jima je zagorelo srce. 
Sveti Duh te spremlja že od nekdaj in te vodi po življenjski 
poti, pri birmi pa bo k tebi prišel na poseben način. Cerkvena 
skupnost moli, da bo tvoje srce gorelo v tej veri in boš dobil 
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navdih za pripovedovanje o svojem življenju in veri vsem, ki 
jih boš srečeval. 

Na poti ti bodo pomagali verouk, učbeniki, duhovne vaje, 
priložnosti za služenje, pogovori z botrom, kateheti in starši. 
Nasloni se nanje in se zavedaj, da te bodo vodili po pravi poti. 

Na poti so tudi drugi učenci in verniki, ki so živeli pred 
teboj in ti lahko poglobljeno kažejo pot. V knjigi boš spoznal 
devetnajst vodičev, ki ti bodo pomagali. Vsak od njih ti 
bo povedal zgodbo, namenil ti bo nekaj modrih besed, po 
katerih lahko živiš, in zgled, ki ga lahko posnemaš. Upava, da 
ti bodo njihove zgodbe in življenja v pomoč, ko boš Svetega 
Duha prosil za navdih. 

V nasprotju s številnimi potovanji, na katera se boš podal, 
bo ta pot trajala vse življenje. Z zgledovanjem po Jezusu 
še nismo dosegli življenja v duhu. V tem obdobju življenja 
to razsežnost vere raziskujemo zelo podrobno in predano, 
vendar vemo, da bomo vero v vstalega Gospoda vedno 
poglabljali. Priprava na birmo bo zanimivo popotovanje! 
Uživaj!
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Darovi Svetega Duha 

Pregled

Katero je bilo najboljše darilo, ki si ga dobil? 
Najnovejša igralna konzola? Najboljši mobilni telefon? Prva 
nogometna žoga? Oblačilo, ki ga še vedno z veseljem nosiš? 
Ali pa je bilo darilo zabavno? Morda sposobnost, da se 
zlahka učiš tujih jezikov? Sposobnost pogovarjanja v družbi? 
Ni pomembno, kakšno je bilo najboljše darilo, predmet ali 
lastnost, pot do birme obeta še boljši dar oziroma darove!

Prerok Izaija, ki je napovedal darove prihodnjega voditelja, 
ki ga kristjani enačimo z Jezusom, je naštel šest darov 
Gospodovega Duha. Takole je zapisal: 

Na njem bo počival Gospodov duh:
duh modrosti in razumnosti,
duh svéta in moči,
duh spoznanja in strahu Gospodovega.
Izaija 11,2

Pripravljaš se, da boš pri birmi na poseben način prejel 
Gospodovega Duha. Sveti Duh bo na edinstven način vstopil 
v tvoje življenje in ti obljublja najboljše darove, ki jih boš 
kadarkoli prejel:

modrost • umnost • svét • moč • vednost
pobožnost • strah Božji

Ko se boš na birmo pripravljal pri verouku, služil drugim, šel 
na duhovne vaje, se srečeval z botrom in sodeloval v župniji, 
bodi še posebej pozoren na spodbude Svetega Duha v svojem 
življenju. Duh ti daje življenje in ljubezen. 
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Na naslednjih straneh boš spoznal posamezne darove 
Svetega Duha. Pri vsakem bo tudi zgled vere, ki te lahko 
navdihne, da boš živel po njem. Vprašanja pa ti bodo 
pomagala premišljevati, kako darove Svetega Duha v svojem 
življenju že prepoznavaš. Spodbudila te bodo, da boš 
posamezni dar uporabil v življenju in med pripravo na sveto 
birmo. 

Darovi Svetega Duha se bodo po zakramentu birme 
okrepili v tebi in ti pomagali, da boš postal prepričljivejši 
pričevalec vere v Jezusa Kristusa. Teh darov ti noben prijatelj 
ali sorodnik ne more zaviti in izročiti po slovesnosti. Vse 
življenje bodo usmerjali tvojo vero, vrednote in dejanja! Pridi, 
Sveti Duh, pridi!
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Prvo poglavje

Dar modrosti 
 Henri Nouwen

Henri Nouwen je znan kot véliki 
»ranjeni zdravilec«. Rodil se je leta 1932. 
Postal je duhovnik, profesor na univerzah 
Yale in Notre Dame ter ugleden pisec. 
Plat njegovega življenja, ki pritegne največ 

pozornosti in se pojavlja v njegovih neštetih knjigah, je 
njegovo iskanje miru v življenju in sposobnost predajanja 
modrosti drugim na poti.

Nouwen je leta 1974 leto dni preživel v trapistovski opatiji, 
saj je iskal novo smer v življenju. V tem času je sklenil, da 
je njegov pravi klic misijonsko služenje v Latinski Ameriki. 
Kljub temu pa se je po bivanju v Boliviji in Peruju vrnil v 
Združene države Amerike in še vedno iskal smer svojega 
življenja. 

Prelomnico je dočakal leta 1986. Povabili so ga v skupnost 
Barka v Torontu, kjer naj bi živel in služil kot kaplan. Barko 
sestavljajo bivalne skupnosti za odrasle z motnjo v duševnem 
razvoju. Ljudje, ki živijo v skupnosti, vsak dan skrbijo za 
varovance. Nouwen je bil k temu resnično poklican. Do 
konca življenja je skrbel za Adama, ki ni mogel govoriti niti 
skrbeti zase. Ko ga je umival, hranil in oblačil, je odkril mir, ki 
ga je lahko delil s svetom in opisoval v svojih zapisih. 

Nouwen je umrl leta 1996 zaradi srčnega napada. Zapustil 
je knjižnico klasičnih del, ki še naprej posredujejo modrost 
vsem, ki jih berejo.

vzornik vere



6

 Dar modrosti

Kaj natanko je modrost? Žal velikokrat ne spoznamo, da jo 
imamo. Ne moremo je naročiti v restavraciji s hitro hrano. 
Ni na voljo na Amazonu. Modrost je – preprosto povedano – 
nekaj, kar pridobimo v teku življenja. 

Besede Henrija Nouwena

»Sem danes komu prinesel mir? Sem komu izvabil 
nasmešek na obraz? Sem izgovarjal zdravilne 
besede? Sem se otresel jeze in zamere? Sem 
odpustil? Sem ljubil? To so prava vprašanja. 
Zaupati moram, da bo drobec ljubezni, ki ga 
sejem zdaj, obrodil veliko sadov na tem svetu in 
v prihodnjem življenju.«

Modrost si lahko predstavljamo kot matematično enačbo. 
Znanje + življenjske izkušnje = modrost. Uslužbenka v 
restavraciji s hitro hrano lahko ve vse, kar mora vedeti o 
ravnanju z jezno stranko. Lahko je prebrala vse knjige na 
to temo. Morda se je udeležila delavnice ali seminarja z 
naslovom »Kako ravnati z jeznimi strankami«. Drugače 
povedano, lahko ima kopico znanja o obvladovanju 
nezadovoljnih gostov. Toda šele ko bo imela izkušnje z 
dejanskim ravnanjem z jeznimi strankami – človekom, ki je 
dobil mrzel hamburger ali ni dobil naročenega krompirčka –, 
bo imela modrost, kako najbolje ravnati z njimi. Modrost bo 
pridobila, ko bo svojemu znanju dodala resnične izkušnje. 

Stari starši, starši, trenerji, učitelji, tete ali strici so v 
našem življenju velikokrat zgled modrosti. V vseh teh letih 
so pridobili dragocene izkušnje in znanje. Nabiranje izkušenj 
utegne biti zelo dragoceno, kadar se znajdemo v položaju, 
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ki je za nas nekaj novega. Če dovzetno poslušamo, lahko 
vsrkavamo modrost teh ljudi, ki jih cenimo. Potem jo lahko 
uporabimo takrat, ko jo potrebujemo. 

Vendar obstaja zanka! Ko bomo v življenju nabirali 
različne izkušnje, bomo pridobivali modrost. Morda bomo 
potem postali vzor modrosti prijatelju, mlajšemu bratu ali 
sestri, ko se bodo znašli v težavah. Takrat lahko prosimo 
Svetega Duha, naj nas vodi, ko jim bomo to modrost 
predajali. 

Mogoče boš ravno ti med tistimi ljudmi, za katere ljudje 
rečejo, da so »zelo modri za svoja leta«. Ti ljudje imajo 
edinstveno sposobnost, da so tako uglašeni z življenjem 
in izkušnjami, da znajo vtkati znanje iz teh dogodkov v 
prihodnja življenjska izkustva. Kadar človek to zmore, 
rečemo, da je »zelo moder za svoja leta«. Bodi ta človek ti!

Besede Henrija Nouwena

»Vsak dan prinaša presenečenja. Toda vidimo, 
slišimo ali začutimo jih le, če jih pričakujemo. 
Ne bojmo se dan za dnem sprejemati presenečenj, 
naj bodo vesela ali žalostna. Odprla bodo 
nov kotiček v našem srcu, kotiček, kamor 
lahko povabimo nove prijatelje in se popolneje 
veselimo deljene človečnosti.«

Naslednja molitev, ki jo je napisal teolog Reinhold Niebuhr, je 
prošnja za modrost, ki jo vsi iščemo:

Bog, nakloni mi umirjenost, da bom sprejel stvari, ki jih ne 
morem spremeniti, pogum, da bom spremenil to, kar lahko 
spremenim, in modrost, da bom prepoznal razliko. 
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Premišljevanje

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati 
tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da 
spoznati takim, ki po njej hrepenijo. 
Knjiga modrosti 6,12–13

Kdo je v tvojem življenju vzor modrosti? Kako ti jo razkriva?

Na katerem življenjskem področju iščeš novo modrost?
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Dejanje

Predstavljaj si, da iščeš svoj vzor modrosti. Če bi moral 
napisati oglas za krajevni časopis, katero znanje, spretnosti in 
življenjske izkušnje bi zahteval od takega človeka? Na spodnje 
vrstice napiši tak oglas. 
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Drugo poglavje

Dar umnosti 
	 papež	Frančišek

Jorge Maria Bergoglio se je rodil 
17. decembra 1936 v Buenos Airesu 
v Argentini. Čeprav je imel v mladosti 
zdravstvene težave in se mama ni strinjala 
z njegovim klicem, je leta 1969 postal 

jezuitski duhovnik. Kmalu je postal voditelj jezuitske 
redovne skupnosti. Leta 1992 je postal škof, leta 1998 pa 
nadškof rojstnega mesta Buenos Airesa. 13. marca 2013 je 
nadškof Bergoglio postal 266. papež, ki je prevzel vodenje 
Rimskokatoliške cerkve ter si izbral ime Frančišek po svojem 
vzorniku vere, svetem Frančišku Asiškem. Cerkev, ki šteje 
več kot milijardo vernikov, vodi z darom umnosti ter za svojo 
čredo skrbi z naklonjenostjo, sočutjem in ponižnostjo. 

Dar umnosti

Najstnica reče mami: »Sploh me ne razumeš!«
Učitelj reče učencem: »Morali boste razumeti to enačbo, 

ker bo v testu.«
Prijatelj reče prijatelju: »Saj razumeš, kaj hočem reči, 

kajne?«
Dobra teološka razlaga pravi, da je to »vera, ki išče 

razumevanje« (sveti Anzelm). Kaj je torej umnost in zakaj 
je dar Svetega Duha? Če hočemo nekaj razumeti, moramo 

vzornik vere




