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Kako Bog kliče?
MOLITEV
Moj Gospod in moj Bog!
Moj Gospod in moj Bog!
Za vse imaš načrt, ki si ga želel, ustvaril in priklical
v luč. Pomagaj nam odkriti, s čim si nas obdaril, za
kaj si nas namenil in kam si nas poklical.
Amen.

KONTEMPLACIJA

1 Sam 3,10

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej:
»Samuel, Samuel!« Samuel je rekel: »Govôri, kajti tvoj
hlapec posluša.«

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

ŠTUDIJ

34

Kaj moramo storiti, ko smo spoznali Boga?

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
…).

Ko spoznamo Boga, ga moramo postaviti na prvo mesto v
svojem življenju. Z njim se začne novo življenje. Kristjane bi
morali prepoznati po tem, da ljubijo celo svoje sovražnike.
(222–227, 229)

RAZPRAVA

1. Kako lahko človek prepozna Božji klic? Bi mu bil
pripravljen slediti?
2. Kakšen je Jezusov življenjski stil? Kaj se te še posebej
dotakne?
3. Kaj pomeni »ljubezen do sovražnikov« in zakaj je pri
Jezusu to tako središčna tema?
4. Kako lahko postaviš Boga na prvo mesto svojega
življenja v besedi in dejanju?

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to
temo!
Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši
to, česar nočeš več pozabiti.

Spoznati Boga pomeni: On, ki me je ustvaril in me želel, On
me vsako sekundo gleda z ljubeznijo, blagoslavlja in ohranja
moje življenje, On drži v svoji roki svet in ljudi, ki jih imam
rad, me hrepeneč pričakuje, me želi napolniti in izpopolniti
ter želi, da bi za večno prebival pri Njem – On je tu. Ni
dovolj, da mu prikimam. Kristjani moramo prevzeti Jezusov
življenjski stil.

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.

Naredi vajo sanjarjenja.
Predstavljaj si, da živiš v Jezusovih časih. Imaš posel ali
izvajaš neko obrt (pekarstvo, ribarjenje, mizarstvo …).
Jezus pride mimo. Jezus te pogleda. Pomisli za trenutek …
Kaj bi te vprašal? Kaj bi ti rekel? Podelite to drug z drugim.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na
Facebooku ali Instagramu.

Ali sprejmete ta izziv?

www.youcat.si
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