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Kaj pomeni 
»Ne pričaj po krivem!«?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Očisti naša srca vse nepristnosti in laži. Naredi nas 
iz dneva v dan bolj čiste – da nas bodo poznali kot 
pokončne in zanesljive, jasne in pravične. Pomagaj 
nam, da bo naš da da. In da bo naš ne obveljal.
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 
…).

Ps 101,7

Ne bo prebival v notranjosti moje hiše,   
kdor dela varljive reči.      
Kdor govori laži, ne obstane pred mojimi očmi.

Kakšno povezavo z Bogom ima naš odnos do 
resnice? 

Živeti v spoštovanju resnice ne pomeni samo, da smo 
dosledni sami do sebe. Natančneje povedano: biti 
resnicoljuben pomeni biti zvest Bogu, kajti on je vir vse 
resnice. Popolnoma neposredno resnico o Bogu in o celotni 
resničnosti najdemo v Jezusu, ki je »pot, resnica in življenje« 
(Jn 14,6). (2465–2470, 2505)

Kdor resnično sledi Jezusu, prinaša v svoje življenje vedno 
več resnicoljubja. Iz svojega življenja odstranjuje vsako 
laž, neiskrenost, pretvarjanje, dvoumnost ter je povsem 
prosojen za resnico. Verovati pomeni biti priča resnice.

1. Zakaj je življenje v resničnosti in resnicoljubnosti v 

neposredni povezavi z Bogom?

2. Zakaj vsaka laž uničuje skupnost?

3. Kaj lahko storim, da bom gradil svojo vest v razločevanju 

med dobrim in zlim?

4. Kaj se lahko stori proti »fake news«?

www.youcat.si

Napiši 10 stavkov »Resnica nad našo deželo« (Na primer: 
Resnica je, da imajo družine z več otroki manj denarja za 
življenje.)
Res je …

V skupni primerjajte svojih »10 stavkov«, obesite jih na 
steno in si jih redno ogledujte, da se boste spominjali, proti 
kakšnim napačnim smerem se želite boriti. 

Ali sprejmete ta izziv?
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