Družinski mini maraton z osnovnošolskimi otroki
Priprava prostora
Otroke povabite, da prinesejo svoje Sveto pismo. Če nimajo svojega Svetega pisma,
prinesejo družinsko Sveto pismo in ga položijo na lep prt. Poiščejo še svečko.
Branje
Mini maraton začnete s križem in lahko zapojete še eno pesem, ki jo otroci radi
prepevajo. Potem naj nekdo od staršev slovesno prebere odlomek iz Matejevega
evangelija: Mt 19, 16-30.
Pogovor
Po prebranem odlomku, skupaj obnovimo kaj smo poslušali in spodbudimo otroke k
razmišljanju. Pomagamo si lahko z naslednjimi vprašanji:
- Kaj je zanimalo Jezusove učence?
- Katerih zapovedi se moramo držati, da bomo lahko z Jezusom skupaj uživali večno
življenje? - Katerih zapovedi se je najtežje držati?

Dejavnost
Otrokom damo kartončke, ki smo jih vnaprej izdelali . Kartončki naj bodo dveh barv.
Na modrih so napisane besede: ZAPOVEDI, JEZUS, BOŽJE KRALJESTVO. Na kartončkih
rdeče barve pa so napisane besede: NAJVEČJA ZAPOVED, 10 ZAPOVEDI, UČENCI,
SKUPNOST, CERKEV, UČITELJ, VEČNO ŽIVLJENJE, ZAKLAD V NEBESIH
Če je potrebno, razložimo besede, ki jih otroci ne razumejo, npr. Božje kraljestvo.
Otroci besede na rdečih kartončkih postavijo k pripadajoči besedi na modrem
kartončku. Ko zaključijo, pojasnijo zakaj so postavili določeno rdečo karto k določeni
besedi oz. besedni zvezi modrega kartončka. Potem se pogovorimo o teh treh glavnih
temah v odlomku:

- Vsak, ki sledi Jezusu, je povabljen, da izpolnjuje zapovedi, ki mu pomagajo delati
dobro.
- Tisti, ki sledijo Jezusu, jim ne bo težko deliti to kar imajo z drugimi. V nebesih pa
bodo resnično srečni.
- Jezus učencem pokaže, da Jezusov učenec vse zastavi za Boga, celo svoje življenje.
V nadaljevanju jih vprašamo kaj pa je njih nagovorilo v tem odlomku. Potem jim
ponudimo trakove, na katerih so napisani stavki ali jih napišemo na tablo:
- »Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo.«
- »Pri Bogu je vse mogoče!«
- »Toda mnogi prvi bodo zadnji in zadnji prvi.«
Otroke vprašamo kako razumejo te povedi. Njihove odgovore dopolnimo s svojo
razlago.
Domača naloga
Na koncu jim damo za domačo nalogo, da premislijo kakšno vprašanje bi Jezus
postavil vsakemu izmed njih. Povabimo jih, da zvečer zmolijo večerno molitev in
vprašajo Jezusa k čemu jih vabi, kliče. Kaj naj »prodam«, podarim drugemu, naredim
za drugega, da bom dober Jezusov učenec?

