Mini svetopisemski maraton pri verouku
Po nekaj lepih izkušnjah branja Božje besede z otroki pri verouku, ki so nam jih podelile
katehistinje, vas res prisrčno vabimo, da tudi vi sprejmete izziv, da bi Božja beseda
delovala v mladih srcih in zanje pripravite mini veroučni maraton. Ker je branje mogoče
le pri starejših otrocih, smo pripravili dva predloga, enega za prvo triado in drugega za
drugo ter tretjo triado. Sicer pa lahko mini maraton po vzoru drugega predloga
izvedete tudi pri animatorjih ali v mladinski skupini.
Kratek uvod v Svetopisemski veroučni maraton
V uvodu lahko omenite svojo izkušnjo branja Božje besede, ko ste bili otrok ali
uporabite enega izmed predlaganih uvodov.
Uvod 1:
Katehistinja Katarina: »Po nedelji Svetega pisma in ob dogodku Svetopisemskega
maratona, ki se odvija po vsej Sloveniji, smo se na mini svetopisemski maraton podali
tudi pri verouku v petem razredu. Kar nekaj otrok je mislilo, da je Svetopisemski
maraton to, pri katerem tečeš s Svetim pismom. Skupaj smo našli odgovor, da tečeš z
očmi po Svetem pismu in odkrivaš Božjo Besedo, ki resnično ima moč. Tako veliko moč,
da so ob njej v tišini, zbranosti in poslušanju (40 minut), sledili vsi otroci, sicer zelo
glasnega letnika verouka.«
Uvod 2:
V uvodu lahko v parih besedah omenite kako so Izraelci imeli navado, da so svojim
otrokom ob večerih pripovedovali zgodbe iz Svetega pisma. Zato so seveda v večini
znali Sveto pismo kar na pamet. Danes pa smo bolj vizualni, zato beremo ali
poslušamo Božjo besedo (avdio Nova zaveza).

Izbira besedila
Prva triada: Izberete par zgodb, ki so otrokom blizu: Jezusovo rojstvo, Jezus dobri
pastir, izgubljena ovca, Jezus ozdravi hromega, prilika o zakladu, o semenu...
Otrokom pripovedujemo ali beremo 3-4 izbrane zgodbe iz Nove zaveze. Potem
otroke povabimo, da si izberejo eno od zgodb, ki jim je bila všeč in jo narišejo. Ob
koncu otroke povabimo, da vsak predstavi svojo risbo, pove katero zgodbo si je izbral
in zakaj.
Druga in tretja triada: Berete Markov ali Lukov evangelij od začetka. Potek Mini
maraton začnemo z molitvijo k Svetemu Duhu (pri mlajših otrocih molitev spontano
vodi katehet) in zaključimo z molitvijo Očenaša.
Sveto pismo je na vidnem mestu spredaj (lahko na katehetovi mizi) in otroci po vrsti
prihajajo eden za drugim. Vsak otrok bere od naslova do naslova, da vsi pridejo na
vrsto. Če je mogoče, naj ima vsak svoje Sveto pismo v klopi, da sledi brani vsebini sam
in je bolj zbran pri branju.

Odzivi otrok katehistinje Katarine
Ob zaključku maratona smo skupaj zbrali nekaj vtisov otrok. Povedali so naslednje: -

všeč mi je bilo, da je bral vsak ( najbolj pogost odgovor)
zapomnil sem si priliko o semenu, ki pade na različna tla
brali smo nekaj novega
doma nimam časa brati Svetega pisma, ker imam preveč dejavnosti
bilo je zanimivo in poučno
všeč mi je bilo doživeto branje sošolca
zvedel sem kako se je širila vera in kako je Jezus ozdravljal
lepo mi je bilo, da sem poslušal

Ob vprašanju, če bi si želeli takšen verouk še kdaj, so bili odgovori zelo pozitivni. To so
pravi Božji maratonci. Bogu hvala za vsakega izmed njih.
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