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Kaj vemo o Bogu?
MOLITEV
Moj Gospod in moj Bog!
Tako malo vem o tebi.
Včasih mislim, da si neskončno oddaljen od mene
Moral bi že priti k meni, v moje srce in moj razum,
da bi pridobil zaupanje in bi te občutil.
Amen.

KONTEMPLACIJA
Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.
Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

ŠTUDIJ
1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno
besedilo.
2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je
bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je
izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja
…).

Rim 1,20
Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem
nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno
mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi.
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Ali lahko s svojim razumom z gotovostjo spoznamo
Boga?

Da. Človeški razum zmore z gotovostjo spoznati Boga.
(31–36, 44–47)
Svet ne more imeti svojega izvora in cilja v samem sebi. V
vsem, kar obstaja, je več, kot vidimo. Urejenost, lepota in
razvoj sveta kažejo prek sebe na Boga. Vsak človek je odprt
za resnično, dobro in lepo. V sebi sliši glas vesti, ki ga sili k
dobremu in ga opozarja pred zlom. Kdor razumno sledi tej
poti, najde Boga.

RAZPRAVA

1. Ali si že kdaj začutil, da Bog obstaja?

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to
temo!

2. Po čem spoznamo, ali je nek človek odprt za resnično,

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši
to, česar nočeš več pozabiti.

dobro in lepo?
3. Do kolikšne mere lahko spoznaš Boga tudi s svojim
razumom?
4. Ali bi se strinjal s trditvijo »iz nič ni nič«?

IZZIV
Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi,
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na
odzivi@youcat.si.

Vprašaj nekoga v tvojem okolju, kako je prepoznal Boga
v svojem življenju, ter na naslednjem srečanju študijske
skupine podeli, kar si zvedel.
Ali sprejmeš ta izziv?

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na
Facebooku ali Instagramu.

www.youcat.si

foto A. Šauperl

