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Zakaj križ?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Krivi smo. Toda ti si se pustil obsoditi. Ti si nastavil 
hrbet. Tebe so tolkli po obrazu. Da bi nas osvobodil 
suženjstva greha si šel na križ za nas. Zahvaljujemo 
se ti za tvojo smrt, po kateri imamo življenje.
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 
…).

Flp 2,6-8

Čeprav je bil namreč v podobi Boga,se ni ljubosumno 
oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe 
izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal 
podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam 
sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in 
sicer smrti na križu.

Zakaj nas je moral Jezus odrešiti ravno na križu? 

Križ, na katerem so na grozovit način usmrtili nedolžnega 
Jezusa, je kraj največjega ponižanja in zapuščenosti. Kristus, 
naš Odrešenik, je izbral križ, da bi nosil krivdo sveta in trpel 
trpljenje sveta. Tako je s svojo popolno ljubeznijo svet spet 
privedel nazaj k Bogu. (613–617, 622–623)

Bog svoje ljubezni ni mogel pokazati bolj očitno kot s tem, 
da se je v osebi svojega Sina dal pribiti na križ. Križ je bil 
najbolj sramotno in najbolj grozovito antično orodje za 
usmrtitev. Rimskih državljanov niso smeli križati, ne glede 
na to, kaj so zakrivili. Na ta način je Bog vstopil v najgloblje 
trpljenje človeštva. Od takrat ne more nihče več reči: »Bog 
ne ve, kako trpim.«

1. Ali je primerno za Boga, da »trpi«?

2. Kako lahko kdorkoli nosi krivdo drugega, celo »krivdo 

sveta«?

3. Ali je lahko trpljenje izraz ljubezni?

4. Kaj nam hoče Jezus povedati s tem, da dovoli, da z njim 

ravnajo kot s kriminalcem?

www.youcat.si

Skupaj pojdite po križevem potu in se vprašajte: Jezus 
pade – kje padam jaz? Jezus je bičan – kdaj bičam druge? 
Jezus sprejme križ – kateri križ nosim, katerega nočem 
nositi itd. 

Ali sprejmete ta izziv?
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