ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
MODROST

 KATEHEZA
Cilji:
spoznavni: modrost je veliko več kot le znanje
doživljajski: Bog nam daje pravo modrost
dejavnostni: prisluhniti Božji besedi je vir modrosti
Materiali:
 3 papirnate prtičke, 30cm vrvice, 5 zamaškov, 15 zobotrebcev, 5 papirnatih kozarčkov, 10
špagetov in 1 karton od jajc za vsako skupino (6-8 udeležencev)
 lističi in pisala
 videoprojektor, računalnik, pripravljen film
 Božja beseda na lističih oz. Sveto pismo za vsakogar
 križ, čajne svečke, vžigalnik
 pesmarice, kitara
(20 min) Animacijska igra za uvod:
Potrebujete 3 papirnate prtičke, 30cm vrvice, 5 zamaškov, 15 zobotrebcev, 5 papirnatih kozarčkov, 10
špagetov in 1 karton od jajc za vsako skupino. (6-8 udeležencev)
Dejavnost: Naredi učitelju življenje lažje
Vse predmete za skupino položite na mizo. Če je več skupin, pripravite več miz. Na glas preberite
navodila:
Imate 2 minuti za pripravo načrta. Med tem se ne smete dotikati materialov. Po tem času boste imeli
5 minut časa, da naredite orodje ali stroj ali napravo, ki bo učiteljem olajšala delo. Ko bo čas
potekel, bo imela vsaka skupina enominutno predstavitev izuma. V tem času bo skupina razložila
kako izum deluje in kako bo pomagal učitelju pri delu.
Po predstavitvah se v krogu pogovorite o naslednjih vprašanjih:
-

Kakšen občutek je bil dobiti tako nalogo?

-

Ali se vam je zdelo, da imate dovolj znanja in izkušenj za kaj takega?

-

Kaj od tega, kar ste se naučili v šoli, vam je prišlo najbolj prav?

-

Katero znanje oz. vedenje vam je manjkalo?

-

Kako ste vedeli, da je vaš izum dober oz. da ni dober? Kakšni so bili vaši kriteriji?

Pesem: Ti si spremenil (Jubilate II. str. 195 )
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(30 min) Ogled filma: Odlomek iz filma Patch Adams (1: 35:36 do 1:42:16)
Pogledamo odlomek iz filma Patch Adams (Zdravnik s srcem). Po tem lahko vsak pove, kaj si misli o
tem odlomku. Skupaj poskusite odgovoriti tudi na naslednja vprašanja:
-

Kakšna je razlika med pametjo in modrostjo?

-

Ali šola vzgaja in uči modre ljudi? Zakaj?

-

Ali je modrost pogojena s starostjo ali ne? Zakaj?

-

Koga imate za modrega? Naštejte kakšne konkretne primere? Zakaj?

-

Kako si pridobimo modrost?

-

Eden od darov Svetega duha je tudi dar modrosti. Kako skrbiš za ta dar?

-

Ali kdaj moliš za modrost? Kdaj? Zakaj?

-

Povej kakšen konkreten primer iz življenja, ko se ti je zdelo, da je kdo ravnal modro in ne le
pametno.

Odlomek Božje besede: Deček Jezus v templju
41 Njegovi

starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. 42 Ko je bil star dvanajst let, so šli
na pot po praznični navadi. 43 In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v
Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. 44 Mislili so, da je pri popotni druščini, in so prehodili pot
enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. 45 Ker ga niso našli, so se vrnili v
Jeruzalem in ga iskali. 46 Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in
vpraševal. 47 In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. 48 Ko
sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil?
Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« 49 Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da
moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« 50 Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. 51 Nato
se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo,
shranila v svojem srcu. 52 Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

Sklep pogovora:
Vsak dan znova opažamo, da znanje ni vse. Z njim lahko delamo dobre ali slabe stvari. Modrost in
ljubezen sta tista dejavnika, ki tehtnico prevesita na stran dobrega. In za to je potrebno veliko molitve
in premišljevanja v srcu. Marija to obvlada in zato je za nas sedež modrosti.

 SKUPNA MOLITEV


Navodilo pred začetkom molitve (5 min)

Prebrali bomo odlomek Svetega pisma o modrosti. Prebrali ga bomo počasi. Vsak naj si zapomni ali
zapiše vrstico ali dve, ki se ga je dotaknila (za to je dobro nekje pripraviti lističe in pisala).
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Potek molitve (15 min)

Križ
Svetopisemsko besedilo: Avtobiografska pesem o modrosti (počasi preberemo skupaj)
13 Ko sem bil še mlad, preden sem začel bloditi,
sem v svoji molitvi javno iskal modrost.
14 Pred templjem sem prosil zanjo
in do zadnjega jo bom iskal.
15 Od cvetja do zrelega grozda
je delala veselje mojemu srcu.
Moja noga je stopala po ravni poti,
od svoje mladosti sem jo zasledoval.
16 Rahlo sem nastavil uho, pa sem jo dobil
in našel zase veliko vzgoje.
17 Po njeni zaslugi sem napredoval,
zato bom slavil njega, ki mi je dal modrost.
18 Sklenil sem, da se bom po njej ravnal,
navdušil sem se za dobro in nikakor ne bom osramočen.
19 Moja duša se je z njo odločno spoprijela
in natančen sem bil v izpolnjevanju postave.
Roke sem iztegnil kvišku
in obžaloval, da jo še premalo poznam.
20 Svojo dušo sem naravnal k njej
in v čistosti sem jo našel.
Z njo sem pridobil srce že od začetka,
zato ne bom zapuščen.
21 Moja notranjost se je vznemirila – zato, da bi jo iskal,
in tako sem našel dobro posest.
22 Za plačilo mi je Gospod dal jezik
in z njim ga bom slavil.
23 Pridite k meni vi, ki še niste vzgojeni,
nastanite se v hiši vzgoje.
24 Zakaj govorite, da vam vsega tega manjka,
zakaj so vaše duše tako žejne?
25 Svoja usta sem odprl in rekel tole:
Brez srebra si pridobite modrost.
26 Nastavite svoj vrat pod njen jarem,
naj vaša duša sprejme vzgojo;
saj je prav blizu, tako da jo je lahko najti.
27 S svojimi očmi poglejte, kako malo sem se trudil,
pa sem našel zase velik počitek.
28 Udeležujte se vzgoje, čeprav za veliko srebrnikov,
saj si boste z njo pridobili veliko zlata.
29 Naj se razveseli vaša duša v njegovem usmiljenju
in naj vas ne bo sram hvaliti Gospoda.
30 Opravite svoje delo še pred časom,
pa vam bo dal plačilo v svojem času.
Pesem: Jezus, Gospod
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Podelitev Božje besede:


V krogu povemo besede, ki so se nas dotaknile. Vsakemu povednemu stavku sledi vzklik:
Sedež modrosti…Prosi za nas.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
Sedež modrosti… Prosi za nas
Pesem: Tebi, Brezmadežna (Jubilate II. str. 187)

 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA SKUPINO oz. POSAMEZNIKA


Kot skupina ali posamezniki se lahko odločite, da boste v duhu modrosti v postnem času (ki
se hitro približuje) odšli kot skupina na duhovne vaje, ali jih za svoje mladi organizirali sami.
To je lahko lepa priprava v postnem času na veliko noč.
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