
Živimo evangelij  

Skupaj in z Njim ob Božji besedi katehetske nedelje (12. september 2021) 

 

Evangeljski odlomek: Mr 8,27-35 
 

Razmislek ob evangeliju: Vedno znova se sprašujemo, kako naj živimo evangelij. Prav ob 

letošnji katehetski nedelji nam evangelij sam »prihaja na proti« s svojim izzivom. Jezus nas 

sprašuje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Lahko se skušamo poglobiti in iskreno odgovoriti na 

sledeča vprašanja: Kdo je zame Jezus? Zakaj hodim k sveti maši in h katehezi? Kaj pričakujem 

od Jezusa in kaj mu darujem? Če je Jezus zame samo zgodovinska oseba, ena izmed mnogih, 

potem se ob njem ne zaustavljam in mi ne pomeni veliko. Če je Jezus moj Odrešenik, potem 

želim postati in ostati njegov učenec. Želim živeti učenčevstvo tako, da bom s svojim 

življenjem pričeval zanj.  

 

Predlogi pesmi, ki mi lahko pomagajo pri razumevanju evangelija:  

 Jezus Kristus je naš rešenik,  

 Moj Jezus, rešitelj,  

 Daj mi roko. 

 

Vprašanje za družino: Kaj mi pravimo, kdo je Jezus?  

Dejavnost: S pomočjo Svetega pismo naredimo Jezusovo osebno izkaznico. Najmlajši v 

družini ga lahko narišejo, drugi dopišejo: kraj in letnico rojstva, ime očeta in mame, kraj 

stalnega bivališča … Starejši lahko dodajo Jezusove lastnosti, o katerih nam Sveto pismo tudi 

govori (npr. Jn 10,11; Lk 19,41; Jn 2,15; in še bi lahko naštevali).  

 

Pogovor: Skupaj izberemo eno izmed Jezusovih 

lastnosti, ki smo jih dodali osebni izkaznici. 

Obkrožimo jo in se ves teden trudimo, da bi jo 

živeli tudi sami. 

 

Molitev: Gospod Jezus, ti si »pot, resnica in 

življenje«. Ti imaš besede večnega življenja. Ti si 

prišel na svet z namenom, da za nas narediš, 

česar nihče drug ne bi mogel narediti. Ti si naš 

odrešenik in rešitelj, naš brat in prijatelj. Tebi se 

darujemo in obljubimo, da si bomo prizadevali 

živeti tako, kot nas učiš. Prosimo te, Jezus, uči 

nas, vodi nas, daj nam poguma in sprejmi nas k 

sebi.  

Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9O-53oLU4W4
https://www.youtube.com/watch?v=PB3yPOR2WNA
https://www.youtube.com/watch?v=vQ32N_XzfRE

