katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za teden od 18. do 25. oktobra 2020

LJUBITI
Si kdaj pomislil/a, kako lepo bi bilo doma v družini, v razredu, v mestu, na svetu … če bi bili vsi
srečni in zadovoljni? Predstavljaj si, da imaš možnost narediti takšen svet. Česa misliš, da bi se
morali vsi držati? Zapiši pet najpomembnejših pravil, ki bi zagotavljala srečo, če bi se jih vsi
držali:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
Se ti zdi kakšno med zapisanimi pravili bolj pomembno od ostalih? Če ja, ga obkroži.
Se ti zdi, da potrebujemo pravila in zakone? Ali bi ljudje znali živeti tudi brez njih?

Se ti zdi, da bi bili brez pravil, zakonov bolj srečni?

Pred več kot 3000 leti so Izraelci, naši predniki v veri, dobili po Mojzesu dve
tabli z desetimi Božjimi zapovedmi - navodili, kako naj živijo, da bo njihova
pot skozi puščavo proti obljubljeni deželi in tudi pot skozi življenje srečna.
Zgodbo o Mojzesu in zapovedih lahko obnoviš s pomočjo animiranega filma:
https://www.youtube.com/watch?v=VtWfiTXO1Ts
(namig: za lažje razumevanje vklopi samodejne podnapise in izberi jezik »slovenščina«).

Še poznaš zapovedi? Poskusi!
1.
2.
3.
4.

Veruj v enega Boga.
Ne skruni Božjega imena.
Posvečuj Gospodov dan.
Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel
in ti bo dobro na zemlji.
5. Ne ubijaj!
6. Ne nečistuj!
7. Ne kradi!
8. Ne pričaj po krivem!
9. Ne želi svojega bližnjega žene!
10. Ne želi svojega bližnjega blaga!
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Si opazil/a, da se prve tri zapovedi nanašajo na naš/moj odnos do Boga. Premisli, kakšen
odnos imaš do Boga: veruješ v Boga, spoštuješ Njegovo ime, se trudiš, da bi spoštoval/a
nedeljo in se odzval/a Njegovemu povabilu k sv. maši, k molitvi, dobrim delom?
Ostale zapovedi se nanašajo na naše medsebojne odnose: na odnose do staršev in vseh ljudi,
ki jih srečujemo. Preko 10 zapovedi nam želi Bog pomagati, da bi bili naši odnosi z Bogom in
ljudmi takšni, kot si jih želi Bog. To pomeni: če se bomo trudili izpolnjevati 10 zapovedi, bomo
izpolnjevali voljo Boga. Ni lahko, je lahko naporno, a v naše življenje prinaša veselje in
zadovoljstvo ter srečo.
Jezus pa je kasneje načrt za srečno življenje položil v dve zelo preprosti pravili, v eno samo
zapoved, zapoved ljubezni. Preberi!
V SVETEM PISMU BEREMO: Mt 22,34-40
Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na enem kraju.
Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja
zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z
vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega
kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
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Pomisli! Kako bi naj izgledalo v vsakdanjem življenju ljubiti Boga z vsem srcem, vso dušo, z
vsem mišljenjem … Morda si že opazil/a kdaj kakšnega športnika, ki se je pred tekmo pokrižal?
Takšno dejanje govori o tem, da se ta športnik zaveda, da ni
»vsemogočen«, da je samo človek. Sicer bo naredil, kar zmore
in zna, hkrati pa se izroča v Njegovo varstvo in vodstvo. Morda
si kdaj opazil/a starše, stare starše, ko v molitvi Bogu izročajo
svojo družino, vas otroke, delo … Tudi v tem lahko prepoznamo, da postavljamo Boga v središče svojega življenja.
Kako lahko pa ti živiš največjo zapoved,

ZAPOVED LJUBEZNI?
Če bi pogledal/a svoj dan, bi
morda našel/a kar nekaj
spodbud, kako Boga
postaviti v središče
svojega dneva: že zjutraj
se lahko pokrižaš, kaj
zmoliš in izročiš nov dan v
Božje roke. V šoli se lahko kdaj
spomniš na Jezusa in ga v tišini
srca pozdraviš ali mu poveš, kar koli
mu želiš. Ko odhajaš na razne dejavnosti
(nogomet, glasbena šola, rokomet, plesne
vaje …), lahko v svojem srcu obudiš
hvaležnost za darove, ki ti jih je Bog
podaril, da jih smeš razvijati. Zvečer, ko se
utrujen/a spravljaš spat, se lahko zahvališ
Bogu za vse, kar ti je bilo v dnevu
podarjeno. Ti predlogi ti lahko pomagajo
(seveda poišči še nove), da boš Bogu
pokazal/a ljubezen s srcem, z vso dušo in
mišljenjem.

Kako pa izpolnjevati
ljubezen do bližnjega?
Tudi to ni tako preprosto.
Lahko si pomagaš z 10
zapovedmi. Ali pa s
preprostimi
deli ljubezni.
Nekaj idej najdeš
tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=vLYzxRxwigw
(namig: za lažje razumevanje vklopi samodejne
podnapise in izberi jezik »slovenščina«).

Izpiši si nekaj primerov:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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DEJAVNOST:
Tudi ti si lahko narediš svoji tabli z 10 zapovedmi. Navodila najdeš tu:
https://notredamke.rkc.si/deset-zapovedi/. Veselo na delo 😉
Pomisli: če bi vsi živeli po zapovedi LJUBEZNI, ne bi potrebovali nobene druge
zapovedi ali pravila za srečno življenje. Tako pravi tudi apostol Pavel v Prvem
Pismu Korinčanom. Povzetek njegovega sporočila najdeš tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=HA5_oVhl9yE&list=UUTlThMcv2OFj7KfbOFhLrvg&index=117

(namig: za lažje razumevanje vklopi samodejne podnapise in izberi jezik »slovenščina«)

IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
-

Nauči se 10 zapovedi na pamet. Ponovi jih vsak dan, da utrdiš njihovo poznavanje.

-

Naredi 10 prometnih znakov in na vsak znak zapiši eno zapoved. Namesto tega lahko
narediš srca z različnimi deli ljubezni do Boga in do bližnjega (ideje izbereš sam/a, na
vsakem srcu naj bo eno delo ljubezni do Boga in eno do bližnjega). Nato vsak dan
izžrebaj en prometni znak z zapovedjo ali eno srce z delom ljubezni in pokušaj izbrano
zapoved/delo v tistem dnevu čim bolj uresničiti. Zvečer pred spanjem preveri, kako si
bil/a uspešen/a.

TVOJA MOLITEV:
Vsak dan prosi Jezusa:
Gospod, ne znam ljubiti; ne zmorem.
Velikokrat čutim v sebi kamnito srce, ki ni zmožno ljubiti.
Prosim te, nauči me ljubiti. In hvala, da me kljub vsemu ljubiš!
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