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Kaj človeka
dela človeka?
MOLITEV
Moj Gospod in moj Bog!
Tako visoko mnenje imaš o nas – višje, kot bi si
lahko mislili! Strmimo nad tem, da smo tvoji otroci
– ne, ker bi bili mi tako dobri, ampak ker si Ti tako
dober.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Iz 43,1

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Nikar se ne boj, saj sem te odkupil,
poklical sem te po imenu: moj si!

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

ŠTUDIJ

280

Kako kristjani utemeljujemo človekovo dostojanstvo?

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
…).

Vsak človek ima od prvega trenutka v materinem telesu
nedotakljivo vrednost, ker ga je Bog že od nekdaj želel, ljubil,
ustvaril, odrešil in ga določil za večno blaženost. (1699–
1715)

RAZPRAVA

1. Kaj ti pove naslednja misel Manfreda Lütza? »Glede
na to, da je človek sestavljen več ali manj le iz vode, je
vreden le nekaj centov. Toda skozi zorni kot njegovega
dostojanstva pa je vreden neskončno mnogo.«
2. Ali lahko človek izgubi svoje dostojanstvo, da bi se smelo
z njim ravnati nečloveško?
3. Zakaj človek ne sme sam končati svojega življenja?
4. Zakaj se kristjan ne sme nikoli sprijazniti s splavom?

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

Če bi bila človekova vrednost odvisna samo od uspehov
in dosežkov posameznikov, bi bili tisti, ki so slabotni,
bolni in nemočni, brez vrednosti. Kristjani verujejo, da
človekova vrednost v prvi vrsti prihaja iz Božje vrednosti.
On vidi vsakega človeka in ga ljubi, kot da bi bil edino bitje
na svetu. Ker Bog upira svoj pogled na še tako majhnega
človeškega otroka, ta poseduje neskončno dostojanstvo, ki
ga človek ne sme uničiti.

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.

Skupaj premislite, kako bi se lahko angažirali proti splavu in
evtanaziji. Pri tem pomislite na to, da je konkretna pomoč
prizadetim vedno boljša kot ostro in boleče obtoževanje.
Ali sprejmete ta izziv?

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na
Facebooku ali Instagramu.

www.youcat.si
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