katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za 2. velikonočno - belo nedeljo - 11. april 2021

24.

ČE NE VIDIM ...
V SVETEM PISMU BEREMO: Jn 20,19-31
1. Zakaj so bili učenci zaklenjeni, ko je na veliko noč mednje prišel Jezus?

2. Kako jih je Jezus pozdravil ob prihodu?

3. Kaj jih je »podaril«?

4. Kdo izmed apostolov je manjkal na tem srečanju?

5. Kakšne pogoje je postavljal, da bo tudi on veroval?

6. Je na koncu sprejel Jezusovo povabilo, naj se dotakne njegovih ran?

KAJ MI ŽELI POVEDATI SVETO PISMO?
Ko je Jezus umrl, je postalo učence strah. Izgubili so nekoga, na kogar so se lahko vedno zanesli.
Jezus jim je namreč dajal moč in pogum za to, da so živeli drugače od ostalih ljudi. Jezus je želel
svoje učence pomiriti, zato je prišel k njim. Tomaža pa takrat ni bilo doma in vstalega Jezusa
ni videl. Zato tudi ni mogel verjeti, da nas Jezus ljubi tako močno, da ga nobena stvar, niti smrt,
ne more ustaviti.
Jezus je prišel še enkrat in Tomažu rekel, naj otipa njegove rane. Naj se prepriča, da on, Jezus,
res živi! Ljubezen, ki premaga vse ovire, mora biti namreč nekaj otipljivega. Ne moremo o njej
samo govoriti, drugim jo moramo pokazati, da jo občutijo, doživijo. povzeto po: Mavrica, april 2021
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE:
•

Premagaj tudi ti strah in obišči nekoga, ki ga že dolgo nisi. Če to še ne bo mogoče v živo,
ga pokliči ali pa zanj naredi kako dobro delo.

TVOJA MOLITEV:

Jezus, tvoja ljubezen do nas je premagala smrt.
Daj mi tako močno ljubezen, da bom tega sposoben/a tudi jaz.
Odvzemi moj strah, da bom lahko delal/a dobro vsem ljudem. Amen.
Mavrica, april 2021
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pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

Za ponovitev in utrditev dogodkov v zvezi z veliko nočjo ...
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Mavrica, april 2019
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