
Dana 11.11. 2010. godine održana je još jedna tribina na temu: „Vidjeti i(li) vjerovati – dvije 
dimenzije kršćanskog života po uzoru na Marijin život.“ Gost predavač bila je s. Marija 
Pehar, ŠSF, profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu na katedri za Dogmatsku 
teologiju. S. Marija nam je predavanje prikazala na jedan veoma lijep način, te vam ovdje 
donosimo jedan mali dio: 
 
     „Danas najviše vjerujemo svojim osjetilima, vjerujemo samo ono što vidimo. Slično se 
postavljamo i u odnosu prema Bogu. Primjer toga je i apostol Toma koji nije vjerovao sve dok 
nije vidio. U većini slučajeva gledanje dovodi do vjerovanja. Postavlja se pitanje je li gledanje 
nužno za vjerovanje? Onaj tko vjeruje u Isusa Krista vidi Oca. Čovjeka vodi potreba iskustva. 
Susrećemo se, takoñer, i s pojmom čovjekove čežnje „ Da mi je samo vidjeti kakav je Bog“. 
Čežnja je dobra jer je pokazatelj ljubavi, čeznemo za onim koga volimo. Isus tu čežnju 
usmjerava vjerovanju, a ne gledanju. Gledanje nas tek čeka. Dok smo na zemlji, Boga ne 
možemo vidjeti, On traži vjerovanje. Vjeru, kao sestra blizanka, prati sumnja. Ta sumnja 
vjeru drži u napetosti. Onda se postavlja pitanje može li se Boga vidjeti. Stari zavjet govori da 
je Bog biće koje je očima nevidljivo, On nije netko tko je po svojoj naravi dostupan 
osjetilima. Pristup Bogu moguć je samo u vjeri, a ne gledanjem. Hodu na zemlji primjerena je 
vjera. Uz svu našu pozitivnu čežnju NEMA NEBA PRIJE NEBA. U vjeri treba hoditi. 
Fantastičan je primjer Marija koja je najprije povjerovala. Trideset je godina gledala obično 
dijete, ali i dalje vjeruje da je istinita Gabrijelova riječ. Ona vjeruje Božjoj riječi. Marija je 
vjerovala vjerom kakvu Isus od nas traži. Ona je Bogorodica jer je povjerovala, a ne jer je 
rodila Sina. Marijina vjera je obična vjera, ona je žena, a ne božica. Ona vjeruje više Bogu 
nego svom iskustvu. Teologija nadoknañuje čežnju za gledanjem. U suživotu s Isusom puno 
je važnije da On nas vidi, jer iz Njegova pogleda niče vjera. Samo Isus je otkriveno lice 
Božje. Primjer tome je Zakej. Ide vidjeti Isusa, ali Isus vidi njega. Njega mijenja taj pogled. 
Isus od nas traži da gledamo kako Bog gleda-ljubavlju. Marija je izabrala bolje od Tome. Iz 
vjere je imala pročišćen pogled. I mi trebamo pročistit poglede snagom vjere. Bog je obično 
tamo gdje ga ne bi mogli zamisliti.“ 
 
Zahvaljujemo s. Mariji na poučnom i zanimljivom predavanju. 
Mir Vam i dobro. 
 
                                                                                                         Dijana i Katarina 


