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Vera – kako in zakaj 

Kako je nastal svet? Zakaj obstajamo ljudje? Kaj pomeni 
verovati? Kdo je Bog? Kaj nas čaka po smrti? Ta in podobna 
vprašanja si začnemo zastavljati že v otroštvu – in si jih potem 
zastavljamo vse življenje! Bogato ilustrirana knjiga otroke in 
njihove vzgojitelje vabi k razmišljanju o veri in k boljšemu 
poznavanju Jezusa in krščanstva.

Z vero se v življenju srečujemo vsi, tudi otroci, ne glede na 
to, ali odraščajo v verni družini ali ne. Zato knjiga prihaja 
kot dobrodošlo, odprto in poučno branje, ki podpira vzgojo  
k pristni strpnosti in spoštljivemu sožitju vseh dobronamernih 
ljudi. Vere namreč niso le izvir nesporazumov, kakor bi lahko 
pomislili ob dnevnih novicah, ampak nam pomagajo osmisliti 
življenje in odgovoriti na temeljna bivanjska vprašanja.

O avtorjih

Sodelavci francoske katoliške revije Filotéo, namenjene 
otrokom, so strokovnjaki različnih humanističnih smeri. 
Po knjigah Zakaj sem jaz jaz?, v kateri današnjim otrokom 
približajo krščanski pogled na temeljna življenjska vprašanja, 
in Jezusove prilike s slikovito in poglobljeno razlago najlepših 
evangeljskih zgodb, se v knjigi Kaj pomeni verovati v Boga? 
posvetijo vprašanju vere v Boga – kako in zakaj. 
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Vsak ima svojo pot! 

Tako kot obstaja na tisoče načinov, kako se zaljubimo, 
kako ljubezen živimo in jo izkazujemo, obstaja tudi  
na tisoče načinov, kako smo verni in kako  
svojo vero izražamo. Dokazano! 

Vera je velika sreča! 
»Zame je vera to, da zares zaupam Bogu 
in sprejemam to, da imam rad druge. 
To je velika sreča, saj nas to, da ob 
sebi čutimo Boga, osrečuje. In če smo 
žalostni, se lahko zaupamo Bogu kot 
prijatelju. Mene potolaži to, da vem, da 
sliši, kar mu pripovedujem, in to mi daje 
moč za naprej.«
   Niko, 10 let

Ognjena noč
»S prijatelji sem bil v saharski puščavi. Bilo je čudovito. 
Nekega dne sem se na izletu izgubil. Znočilo se je. Bilo me 
je zelo strah. Toda to noč se je zgodilo nekaj neverjetnega. 
Preplavilo me je neznansko zaupanje. Bilo je tako 
neizmerno zaupanje, da je moralo prihajati od nekoga 
večjega od mene. Bila je ognjena noč: takrat sem prvič 
srečal Boga. Po tem sem prebral veliko knjig o verstvih in 
sem postal kristjan.«
    Éric-Emmanuel Schmitt, pisatelj
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Martin Buber, judovski filozof (1878‒1965)

Bog prebiva tam, 
kamor ga povabimo.

“

“
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