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Co wiemy o Bogu?

MODLITWA

Rz 1, 20

To, co w Bogu niewidzialne – Jego wiekuista moc oraz boskość – 
od stworzenia świata staje się widzialne dzięki rozumnemu 
oglądaniu dzieł Bożych.

BIBLIA

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.

4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Czy za pomocą naszego rozumu 
możemy rozpoznać istnienie Boga?

Panie nasz i Boże nasz!
Tak mało o Tobie wiemy.
Czasami myślimy, że jesteś bardzo daleko.
Prosimy, przyjdź do nas, do naszych serc 
i naszych umysłów,  żebyśmy mogli nabrać 
zaufania i poznać Ciebie.
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie 
tego, co chcielibyście zapamiętać.

DYSKUSJA 1. Czy kiedykolwiek odczuliście istnienie Boga?

2. Po czym można poznać, że człowiek jest otwarty na to, co Boże,
czyli prawdziwe, dobre i piękne?

3. W jakim stopniu można poznać Boga swoim rozumem?

4. Czy zgodzicie się ze stwierdzeniem: „Nic nie powstaje
z niczego”?

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.  Wyślijcie 
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org 
– chętnie je poznamy.

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Zapytajcie kogoś ze swojego otoczenia, jak rozpoznał obecność 
i działanie Boga w swoim życiu. 
Potem podzielcie się tym, co usłyszeliście, podczas kolejnego 
spotkania.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:

Tak. Ludzki rozum z pewnością może rozpoznać Boga. 
[31–36, 44–47]

Świat nie może mieć swego początku i swego celu w sobie 
samym. We wszystkim, co istnieje, jest coś więcej aniżeli to, co 
się widzi. Porządek, piękno i rozwój świata wskazują poza siebie 
i na Boga. Każdy człowiek jest otwarty na dobro, piękno i prawdę. 
Słyszy w swoim wnętrzu głos sumienia, który skłania go ku temu, 
co dobre, i ostrzega przed złem. Ten, kto kierując się rozsądkiem, 
podąża tym śladem, znajdzie Boga.
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