
Duhovne
drobtinice

Farizeji pa so slišali,
da je saduceje
prisilil k molku, in so
se zbrali na istem
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 podobna:
Ljubi svojega
bližnjega kakor
samega sebe. Na
teh dveh zapovedih
stoji vsa postava in
preroki.«
(Mr 22, 34-40

Zmoli molitev:

Kaj je Greh?

Kdo mi pomaga odkrivati greh?

samokritika, to pomeni, da presodim, da je neko
dejanje dobro do vseh
Božje zapovedi, nas pravilno usmerjajo
Cerkev, uči in usmerja k dobremu

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernihin vžgi v njih ogenj svoje
ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomoin prenovil boš
obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in
uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in
vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem
Gospodu. Amen.

Greh je beseda, dejanje ali namera s katero človek zavestno
in hote zavrže tisti pravi red, ki je od Boga. S tem zavrže Božjo
ljubezen. 

Greh mi pomaga odkrivati VEST, za vest pravimo, da je to
človekov notranji glas, ki človeka spodbuja, da dela dobro in
se izogne zlu oziroma grehu. 

Toda vest si moramo OBLIKOVATI, in kako si vest oblikujem? Pri
oblikovanju vesti mi najbolj pomagajo:

www.kateheza.com

Blagor ti, ker ti je odpuščeno - spoved
Za tvojo duhovno rast str. 59 do 62



Od kod so se "vzele" Božje zapovedi? 
Božje zapovedi je prejel Mojzes na gori Sinaj. Mojzes se je povzpel na goro, kjer se je srečal z Bogom,
ljudstvo pa je čakalo spodaj. Bog jim je "izročil" deset Božjih zapovedi. 
V drugi Mojzesovi knjigi imamo zapis desetih Božjih zapovedi: 
Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki
po nemarnem izgovarja njegovo ime!8 Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! 9 Šest dni delaj in opravljaj
vsa svoja dela, 10 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne
tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! 11 Kajti v šestih dneh je
GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD
blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.12 Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo
daje GOSPOD, tvoj Bog!13 Ne ubijaj!14 Ne prešuštvuj!15 Ne kradi!16 Ne pričaj po krivem proti svojemu
bližnjemu!17 Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne
njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!" (2Mz 20, 2-17)

Za ponovitev:

1. Veruj v enega Boga.
2. Ne skruni božjega imena.
3. Posvečuj Gospodov dan.
4. 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. www.kateheza.com
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Gora Sinaj


