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KOT BRATJE IN SESTRE
13. enota, str. 62–64

Kako dolgo že nisi šel v šolo? Ti je doma lepo? Kako se počutiš? Več tvojih
vrstnikov že zelo pogreša svoje (šolske) prijatelje in verjetno si nisi nikoli
predstavljal, da si boš kdaj tako želel iti v šolo. 😉
Verjamem, da kljub temu, da se niste že dolgo videli v živo, s prijatelji najdete
različne načine, da ostanete med seboj povezani, da se »vidite« in slišite preko
mobilnih omrežij. Z nekaterimi ste verjetno v stiku samo pri šolskih »video«
urah, z nekaterimi pa ste verjetno povezani ves čas preko snepa, tik toka … Bi
lahko za koga rekel, da ti je več kot prijatelj, da ti je kot brat, sestra?
O prijateljih, ki so drug drugemu kot bratje in sestre, nas uči današnje
poglavje.
Preberi v učbeniku na strani 62 in 63, kaj nam Jezus pove o tem,
kdo je njegov prijatelj oz. brat in sestra.
Preberi tudi besedilo v učbeniku na strani 64, ker ti bo pomagalo pri
odgovarjanju na vprašanja v delovnem zvezku. 😊
V delovnem zvezku reši naloge na strani 52, 53 in 54 ter odgovori na
vprašanja na strani 55.
👉 Za pomoč pri nalogi na strani 52: po božji volji živimo, če se trudimo biti
podobni Jezusu.
Za ponovitev dosedanje snovi reši tudi kviz na straneh 56 in 57.
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Vsako leto tretji teden v januarju kristjani po vsem svetu molimo za edinost
kristjanov (= ekumenizem). Gre za več kot sto let staro navado, ki med seboj
poveže kristjane različnih veroizpovedi: katolike, protestante in pravoslavne. Vsi
našteti verniki smo kristjani, vsi verujemo v Jezusa Kristusa, se pa v določenih
idejah in poudarkih razlikujemo. Molitev za edinost kristjanov nas povezuje in
nas spodbuja, da bi se med seboj bolj razumeli in da se naše poti ne bi več tako
razhajale.
Na tej strani sestavi sliko, ki predstavlja simbol
edinosti kristjanov. Ladja v krščanstvu predstavlja
Cerkev, križ pa Jezusa, v katerega verujemo vsi
kristjani.
Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj
eno lepo stvar, ki si jo doživel čez dan. Vsaj enkrat v
tem tednu pa zmoli tudi molitev Očenaš za edinost
kristjanov.
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