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SVETO PISMO

Izbirne teme 8, str. 139–141
1. Najprej poišči svoje (ali družinsko) Sveto pismo in si ga oglej.
2. Zavrti si pesem Oče naš ali zmoli molitev Oče naš, ki je molitev iz Svetega pisma.
Nato preberi spodnje besedilo in razmisli o njem.
Kaj, ko bi s Svetim pismom ravnali kot z mobilnim telefonom?
Imeli bi ga vedno v torbi ali žepu,
večkrat na dan bi ga vzeli v roke,
hitro bi se vrnili domov ali tja, kjer bi ga pozabili,
uporabljali bi ga, da bi osrečili prijatelje s sporočilom,
z njim bi ravnali kakor da ne moremo živeti brez njega,
vsakemu svojih otrok bi ga podarili.
Razlika med Svetim pismom in mobilnim telefonom
Sveto pismo ne pozna težav z omrežjem,
omogoča vedno dobro povezavo, ne glede na to, kje smo,
ni ga treba polniti in plačevati naročnine,
nudi neomejeno število pogovorov in sporočil,
ne pozna nevarnosti, da se povezava nenadoma prekine.
(Božo Rustja, Ognjišče)
3. V prazen prostor napiši stavek, ki se ga spomniš iz Svetega pisma.

3. Poglej si katehezo o nastanku Svetega pisma, ki jo je pripravil Mitja Markovič, ali
razlago o tem, kaj je Sveto pismo (vklopi podnapise in jih nastavi na slovenski jezik) in
kako Sveto pismo brati (vklopi podnapise in jih nastavi na slovenski jezik).
4. Reši kviz o Svetem pismu in na strani 140 reši spodnjo nalogo (»res je, ni res«).
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5. Domača naloga: Vsak dan v tednu v času molitve naključno odpri Sveto pismo in
izberi en stavek, ki ga zapiši v svoj veroučni zvezek ali delovni zvezek na strani 141.
Ali veš …
… da vsako leto prodajo okrog 100 milijonov izdaj
Svetega pisma (približno 50 na minuto)?
… da v Svetem pismu ne najdemo opisa Jezusove
zunanjosti?
… da je Sveto pismo največkrat ukradena knjiga na
svetu?
… da se zgodba Svetega pisma dogaja na treh
celinah – Aziji, Afriki in Evropi?
… da je v Svetem pismu omenjenih 188 žensk, od
tega jih poznamo le okrog 40 z imenom, spregovori
pa jih let 98 (kar je 1,1 % celotnega besedila).
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