katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za 2. postno nedeljo - 28. februar 2021

19.

TA JE MOJ LJUBLJENI SIN,

NJEGA POSLUŠAJTE
V SVETEM PISMU BEREMO: Mr 9,2-10
Preberi evangelijski odlomek. Od dveh besed obkroži pravilno. Pomagaj si s Svetim pismom.
Tisti čas je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza/Andreja in jih same zase peljal
na visoko goro. Vpričo njih se je spreménil. Njegova oblačila so postala
bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na
svetu. In prikazal se jim je Elija/Izaija z Abrahamom/Mojzesom in
pogovarjala sta se z Jezusom/apostoli. Oglásil se je Peter/Jakob in
rekel Jezusu: »Učitelj/Prerok, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri
šotore/ognjišča: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč
vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Narédil se je oblak in jih
obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni otrok/Sin,
njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več razen Jezusa samega, ki je bil z
njimi. In medtem ko so šli z gore, jim je naróčil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler
Sin/Oče človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni
vstati od mrtvih.

OZNANILO:
Kaj mi želi Jezus povedati?
Jezus me v evangeliju vabi na goro, kot je povabil tri učence. In ti so doživeli nekaj lepega Jezusova oblačila so postala bela - bleščeča - in iz oblaka se je slišal glas: “Ta je moj ljubljeni
Sin, njega poslušajte!” Si predstavljaš, kako so se počutili učenci? Verjetno jih je bilo strah in
niso vedeli, kaj se je pravzaprav zgodilo. Pa vendar, glas, ki jih je spodbujal: “Njega poslušajte,”
je bil glas Boga.
Morda pa Bog tudi meni in tebi v letošnjem postnem času še posebej govori: “Njega poslušaj,
njega poslušajte!« Če si za, sprejmi izziv in prisluhni Jezusu, kaj ti želi povedati. Prisluhni v
molitvi, ob branju Svetega pisma, pri sv. maši, pri sveti spovedi, po raznih dogodkih, po starših,
učiteljih, duhovnikih, prijatelju … Prisluhni!
Jezus in njegovo življenje je res zanimivo. Se spomniš, kako smo v adventnem času raziskovali
Jezusovo življenje od spočetja, rojstva, darovanja v templju in kako se je »izgubil« v templju?
Ta del njegovega življenja smo spoznavali preko molitve, ki jo poznamo kot veseli del rožnega
venca.
Tokrat poglejmo, kaj je Jezus delal od svojega krsta dalje.
Ko je bil star 30 let, je bil krščen v reki Jordan. Krstil ga je njegov
sorodnik Janez Krstnik. In zanimivo, tudi takrat se je iz oblaka
slišal glas: “Ta je moj ljubljeni Sin, zelo sem ga vesel!”
Ali veš, kateri je bil prvi
Jezusov čudež? Na svatbi
v Kani Galilejski je vodo spremenil v vino in tako ženina in
nevesto rešil ene velike zadrege.
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Potem je hodil od vasi do vasi in oznanjal o Božjem kraljestvu.
V raznih prilikah je govoril, kako je Božje kraljestvo med nami.
Vabi nas, naj mu odpremo srce, da bomo mogli prepoznati to
Božje kraljestvo med nami!
Potem se je zgodil dogodek na gori,
ki nam ga je predstavil evangelij 2.
postne nedelje. Razodel je svoje veličastvo - razodel je, da je Božji
Sin, da nas ima rad in nas želi odrešiti. Želi nam pomagati, vsak dan
posebej v našem življenju, če ga le povabimo in hodimo skupaj z
njim skozi življenje.
In kaj nam je podaril?
Samega sebe v koščku kruha. Na veliki četrtek je postavil
zakrament svete evharistije (svete maše) in takole
izrekel: “Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje Telo, ki
se daje za vas.« In: »Vzemite in pijte od tega vsi, to je
moja kri, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov.«
Na kratko smo povzeli Jezusovo življenje in delovanje po krstu do velikega četrtka. Kaj meniš,
bi lahko to Jezusovo delovanje postavili v eno izmed molitev? Da ne bo pretežko - v molitev
(dopolni) _____________ dela rožnega venca.
Svetli del rožnega venca:
• ki je bil krščen v Jordanu
• ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež
• ki je oznanjal o Božjem kraljestvu
• ki je na gori razodel svoje veličastvo
• ki je postavil sveto evharistijo
Posamezno napoved poveži besedilom zgoraj (od kaj je Jezus delal od krsta naprej - bil je
krščen ...)
DEJAVNOST:
Približuje se druga postna nedelja. Smo v postnem času, ki traja (dopolni) _______________.
Verjetno si si zadal/a kakšno spodbudo v postnem času, ki ti bo pomagala, da boš lahko bolj
začutil/a, kako zelo te ima Jezus rad. Zapiši si svoje postne spodbude, ki si jih sprejel/a, v kolikor
pa še nisi, premisli in zapiši, da ne boš pozabil/a:
___________________________________________________________________________
Za lažjo predstavo si dobro oglej spodnjo predstavitev Postni čas, veliki teden in velika noč,
da osvežiš, kaj se je že in se še bo dogajalo od pepelnične srede do velike noči. Nato pa
odgovori na vprašanja:
Pepelnična sreda - kako poteka obred pepelenja? ____________________________________
Kdaj bo letos velika noč? _______________________________________________________
Kakšno barvo mašnega plašča bo duhovnik uporabljal na cvetno nedeljo in veliki petek?
___________________________________________________________________________
Kateri dnevi sestavljajo velikonočno tridnevje? ______________________________________
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Kaj je Jezus naredil na veliki četrtek? ______________________________________________
Česa se spominjamo na veliki petek? ______________________________________________
Kaj se dogaja na veliko soboto? __________________________________________________

IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
• Ljudje, ki molijo, so drugačni. Tako kot Jezusov se tudi naš obraz po molitvi spremeni,
čeprav tega mogoče sami ne čutimo. Ko smo v stiku z Bogom, se to kaže v naših odnosih
do drugih, v veselju, v reševanju težav … Razmisli, kaj vse je v tvojem življenju drugače,
ker poznaš Jezusa? Ugotovitve zapiši in spravi, da jih boš lahko prebral/a, ko boš slabe
volje. Tako ti bodo v spodbudo. Mavrica, februar 2013
•

Molitev je za kristjane kot voda. Brez nje postane naše življenje suho, saj ni več
povezave z izvirom, ki je Bog. Molitev je tudi dragocen trenutek, ki ga preživimo z
Bogom in mu dovolimo, da nas ima rad. Se zvečer spomniš na Boga in se mu zahvališ
za vse, kar se ti je zgodilo v dnevu? Nič hudega, če si pozabil, postni čas je priložnost,
da se ponovno povežeš z Bogom. In ne odlašaj, začni že danes!
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•

Nauči se posamezne trditve oz. »skrivnosti« svetlega dela rožnega venca - še najbolje
bo, če to narediš v okviru svoje osebne ali skupne domače molitve. Ob tem ponovi še
veseli del rožnega venca, ki ga že poznaš (poglej v 13. katehezo).

TVOJA MOLITEV:
Gospod, mimogrede se ozri name.
Za hip se ustavi v moji duši in hitro v njej napravi red, ne da bi mi dal to čutiti ali zaznati.
Če želiš, da verujem vate, mi prinesi, prosim, trdno vero.
Če želiš, da te ljubim, mi podari, prosim, gorečo ljubezen.
Sam ne premorem niti vere niti ljubezni in prav nič si ne morem pomagati. Amen.
Mali molitvenik
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