Draga zakonca,
leto je naokoli in ekipa organizatorjev trinajstega Svetopisemskega maratona je pridno
pripravila vse potrebno, da bo branje Božje besede odmevalo noč in dan in razlivalo svojo
moč nad vso Slovenijo.
Lepo povabljena, da se nam letos pridružita preko
iniciative »zakonski mini maraton« in sledita obljubi
»Med vami bom hodil« (3 Mz).
V ekipi smo prepričani, da bo Gospod po branju in
poslušanju žive Besede nagovoril vajini srci.
ZAKONSKI MINI MARATON*

Ljubezen je …
Povabimo vaju, da si vzameta uro časa za skupno proučevanje svetopisemskega odlomka 1
Korinčanom 13.
❖ Ogrevanje:
Najprej skupaj preberita odlomek in potem odgovorita na spodnja vprašanja.
-

Kako lahko načela, o katerih govori odlomek, uresničujeta v svojem vsakodnevnem
življenju?

-

Kako lahko uresničevanje načel iz 13. poglavja Korinčanom okrepi vajine odnose?

-

Kako lahko okrepi odnose v vajini družini?
❖ Osrednji del:

1 Korinčanom 13 je odlomek, ki mu pogosto pravijo: »Hvalnica Božji ljubezni«. V njem je
prava ljubezen slikovito opisana.

-

Kako v vas »odzvanjajo« različni opisi prave ljubezni, kako vaju nagovarjajo?

-

Se vama zdi, da takšno ljubezen, kakršna je v tem odlomku zapisana, dobro uresničujeta
v vajinem odnosu?

-

Kako bi lahko primerjali sporočila o ljubezni, ki nam jih posreduje današnja družba
(kultura) s sporočilom, ki je zapisano v 1 Korinčanom 13?

-

Kaj vaju v tem odlomku najbolj nagovarja? Katero načelo prave ljubezni v največji meri
prepoznaš v svojem sozakoncu?

-

V vrstici 8 beremo: »ljubezen nikoli ne mine«. Kaj morate storiti, da bo ta »neminljiva«
ljubezen, za katero Bog želi, da bi v vašem zakonu še bolj napredovala, rasla in se krepila?
❖ Zaključek:

Med ponovnim branjem odlomka naredita seznam opisov prave ljubezni. Pozorno proučita
vsakega izmed njih. Vprašajta se, katero področje oziroma katero načelo prave ljubezni, ki
naj bi ga po Božjem naročilu udejanjali v odnosu do vašega sozakonca, od vaju zahteva
največjo spremembo?
Na koncu še skupaj zmolita in prosita Gospoda naj vama da moč, da bosta zmogla nova
spoznanja v svojem skupnem življenju zares udejanjati.

***

Upamo, da sta uživala v skupnih trenutkih.
Lepo vabljena tudi na katerega izmed spremljevalnih dogodkov, ki se odvijajo okviru
Svetopisemskega maratona. Dogodki bodo letos potekali preko spleta. Ponudba je pestra in
raznolika, zato ne odlašajta in se nam pridružita.
Skupaj smo povezani ob Božji besedi.
Obilo blagoslova vama želimo,
Ekipa Svetopisemskega maratona

*Materiali pripravljeni v sodelovanju z društvom Družina in Življenje (DIŽ).

