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Kaj pomeni: 
Bog postane človek?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Kako si se nam približal! Postal si tako nemočen in 
ljubezni vreden kot otrok. Lahko se ogrejemo pri 
tebi. Hvala, Bog, da si človek med ljudmi.
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 
…).

Lk 2,10-11

Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam 
veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v 
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.«

Kaj pomeni: Jezus je »edinorojeni Božji Sin«? 

Ko se Jezus označi za »edinorojenega Božjega Sina« 
(edinega Sina ali edinega rojenega Sina Jn 3,16) ter Peter in 
drugi to potrdijo, je v tem izraženo, da je med vsemi ljudmi 
samo Jezus več kot človek. (441–445, 454)

Na mnogih mestih Nove zaveze (Jn 14,18; 1 Jn 4,9; Heb 
11,7 itd.) Jezusa imenujejo »Sin«. Pri krstu in spremenjenju 
nebeški glas razglasi Jezusa za »ljubljenega Sina«. Jezus 
razkrije svojim učencem svoj edinstven odnos do Očeta 
v nebesih: »Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna 
Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti« (Mt 
11,27). Da je Jezus Kristus resnično Božji Sin, se pokaže ob 
vstajenju.

1. Kako nam Sveto pismo spregovori, da je Jezus več kot 
človek?

2. Zakaj je Bog poslal svojega Sina na zemljo? V nebesih je 
vendar udobneje.

3. Kaj o Bogu Očetu pove dejstvo, da je svojega 
edinorojenega Sina poslal v naše zemeljske probleme?

4. Kaj ti pove izrek »Stori kot Bog, postani človek«?

www.youcat.si

Poglejte skupaj na internet ter poiščite najboljšo sliko 
Jezusa Kristusa. Pogovorite se o tem, kaj se izraža v 
različnih Jezusovih slikah. Vprašajte se, pred katero sliko 
bi najlažje molili. Ni treba, da pridete do soglasne odločitve 
– kajti morda obstaja veliko »najboljših slik« … ali celo 
nobena, ki bi nam prikazala našega resničnega Gospoda. 

Ali sprejmete ta izziv?
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