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Kako se Bog 
prikaže ljudem?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Ti si Življenje za vsem življenjem. Pokaži se vendar! 
Daj, da te spoznamo, da se te lahko veselimo in te 
brez konca častimo.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

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

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 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

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 
…).

Jn 1,18

Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v 
Očetovem naročju, on je razložil.

Zakaj se nam je moral Bog prikazati, da vemo, kakšen je? 

Človek lahko z razumom spozna, da Bog obstaja, ne pa, 
kakšen je Bog v resnici. Ker pa bi Bog želel biti spoznan, se 
nam je razodel. (50–53,68–69)

Bogu se ne bi bilo treba razodeti. To je storil iz ljubezni. 
Kot lahko v človeški ljubezni o ljubljenem človeku nekaj 
vemo le tedaj, ko nam odpre svoje srce, tako o najglobljih 
Božjih mislih nekaj vemo le, ker se je večni in skrivnostni 
Bog razodel iz ljubezni do nas. Bog je od stvarjenja naprej 
vedno govoril ljudem, najprej po očakih in prerokih, vse do 
dokončnega razodetja v svojem Sinu Jezusu Kristusu. V 
Njem nam je razodel svoje srce, in nam za vedno prikazal 
svoje najgloblje bistvo.

1. Kako je Božje razodetje povezano z ljubezensko zgodbo?

2. Kaj ljudje spoznavajo o Bogu preko prerokov?

3. Katero spoznanje o Bogu imamo šele po Jezusu?

4. Katere stvari lahko zveš o Bogu, če pogledaš na svoje 

lastno življenje?

www.youcat.si

Nocoj preberi, kaj je zapisano o »pravem spoznanju Boga« 
v Prvem Janezovem pismu: 1 Jn 2,3-6. Po čem spoznavaš, 
da si v Božji bližini ali pa si pravkar daleč stran od Njega? 
Na naslednjem srečanju si podelite svoja spoznanja. 

Ali sprejmeš ta izziv?
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