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Jak Bóg ukazuje się 
ludziom?2

MODLITWA

  

1 J 2, 3-5 

Po tym rozpoznajemy, że Boga znamy, jeżeli przestrzegamy Jego 
przykazań. Kto mówi, że Go zna, a nie przestrzega Jego przykazań, 
jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto natomiast zachowuje 
Jego słowa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

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).

7 Dlaczego Bóg musiał się ukazać, żebyśmy wiedzieli, 
jaki jest?

Posługując się rozumem, człowiek może poznać, że Bóg istnieje, 
ale nie jaki Bóg jest naprawdę. Ponieważ jednak Bóg zapragnął 
być poznany, objawił się. [50-53, 68-69] 

Bóg nie musiał się objawić. Uczynił to z miłości. I podobnie jak 
w przypadku ludzkiej miłości można dowiedzieć się czegoś od 
kochającego człowieka, gdy otworzy przed nami swoje serce, 
tak samo my, ludzie, wiemy coś o najgłębszych myślach Boga, 
dlatego że wieczny i tajemniczy Bóg objawił się nam z miłości. 
Począwszy od stworzenia przez patriarchów i proroków aż do 
ostatecznego objawienia w swoim Synu Jezusie Chrystusie Bóg 
ciągle przemawiał do ludzi. W Nim otwiera przed nami swoje 
serce i nieustannie, już na zawsze, ukazuje, jaki jest naprawdę

Panie nasz i Boże nasz!
Ty jesteś Życiem, które daje wszelkie życie. 
Ukaż się nam! Daj nam się poznać, 
abyśmy mogli cieszyć się Tobą 
i chwalić Cię bez końca.
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

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

DYSKUSJA 1. Co ma wspólnego Boże objawienie z historią miłosną (Love
story)?

2. Czego ludzie dowiedzieli się o Bogu od proroków?

3. Jaką wiedzę o Bogu otrzymaliśmy dopiero dzięki Jezusowi?

4. Czego możemy dowiedzieć się o Bogu, gdy spojrzymy
na własne życie?

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.

Zastanówcie się, po czym możecie poznać, że jesteście blisko 
Boga lub daleko od Niego?  
Podzielcie się waszymi spostrzeżeniami 
na następnym spotkaniu.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:
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