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Kaj me osvobaja 
in kaj me utesnjuje?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Ti si Bog svobode. Ti ljubiš svobodne ljudi. Ti si 
tisti, ki si nas osvobodil za svobodo. Ti si premagal 
začetnika vsega zla in nas osvobodil iz ujetništva 
smrti. Nič nam ne bi smelo gospodovati. Ti pa – 
bodi naš Gospod.
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 
…).

Gal 5,1

Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato stojte trdno in se 
ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti.

Kaj je svoboda in čemu služi? 

Svoboda je od Boga dana sposobnost, da lahko delujemo 
popolnoma samostojno; kdor je svoboden, ve, kaj mora 
storiti. (1730–1733, 1743–1744)

Bog nas je ustvaril kot svobodne ljudi in želi našo svobodo, 
da se lahko iz vsega srca odločimo za najvišje »dobro« 
– torej za Boga. Bolj kot delamo dobro, svobodnejši 
postajamo.

1. Kakšne so tvoje sanje o svobodi?
2. Zakaj nas je moral Bog »osvoboditi za svobodo« (Gal 

25,1)?
3. Zakaj nas toliko stvari, ki nam obljubljajo, da nas bodo 

naredile svobodne, neodvisne in srečne, v resnici vodi v 
nesvobodo? Poiščite primere.

4. Katere ljudi občuduješ, ker so svobodni (za druge, za 
velika dela, za junaška socialna dejanja)?

www.youcat.si

Naloži si preverjanje odvisnosti. Razišči po internetu ali 
se vprašaj takole: Kako dolgo bi lahko živel brez uživanja 
alkohola, tobaka, drog, glasbe, pornografije, internetnih 
iger?

Če že imaš to moč, to podeli z drugim človekom (»Danes ti 
pišem pismo, ker potrebujem tvoj nasvet in morebiti tvojo 
pomoč ...«) To nas ne dela majhnih. Drugi bodo občudovali 
tvoj pogum …

Ali sprejmete ta izziv?
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