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Odlomek Svetega pisma: 1Mz 12, 1-5
Vrednota: VERA in MOLITEV
Lik: ABRAHAM
Simbol: PALICA

1Mz 12, 1-5
Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše
svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod,
blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov.
Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo
preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.«
Abram je šel, kakor mu je naročil Gospod, in Lot je šel z njim. Ko je Abram
odšel iz Harána, je bil star petinsedemdeset let. S seboj je vzel ženo Sarájo,
bratovega sina Lota in vse premoženje, ki sta ga zbrala, in vse duše, ki sta jih
pridobila v Haránu. Odšli so in se napotili proti kánaanski deželi.

HOMILIJA:
Odlomek nam spregovori o Abrahamovem klicu. Abraham ni vedel točno kam
mora iti. Dobil je zgolj sanje, globoko hrepenenje in prepričanje, da ga res nekaj
čaka na drugi strani puščave. Moral je zaupati in narediti pogumen korak naprej,
čeprav ni imel gotovosti):

1. Vera ne pomeni o nečem govoriti, nekaj vedeti (izpovemo resnice naše vere).
Vera pomeni zaupati, čeprav nimam gotovosti; stopiti na pot, čeprav ne vem
vsega;

2. Vera ni brez smisla. Smisel je cilj in cilj je znan. Cilj je obljubljena dežela, dežela
v kateri bom imel potomcev kot zvezd na nebu, neskončno. Moje ime bo večno
- cilj je večno življenje, nebesa

3. Vera je, da grem proti temu cilju in iščem pravo pot
4. Vero potrebujemo ves čas: če grem na avtobus, potrebujem veliko vere in

zaupanja (Verjamem/zaupam, da bo avtobus res prišel, da bo izpraven, da
šofer ve kaj dela, da pozna pot… in kaj lahko naredimo, lahko se pogovarjamo,
primerjamo svojo pot z njegovo - molitev



NAGOVOR ZA STARŠE:

- danes smo na poti vere, stopiti na pot, je lepa prispodoba, ker vera ni cilj, vera ni
da nekaj imam, sem si pridobil, ampak da sem nekam usmerjen, imam cilj in
grem proti njemu, čeprav nimam vseh odgovorov…

- Abrahamova pot vere in pot naše vere se more začeti z obljubo - obstaja novo
življenje, obstaja odrešenje, obljubljena dežela

- Za nas je pot odrešenja pot preko Jezusa Kristusa - da je on Odrešenik, vera je
slediti njemu

- Kaj lahko rečemmo o tej obljubi? Se je Abrahamova izpolnila, je Jezus res
Odrešenik?

- Kako sedaj odtiti na pot, kako potovati proti cilju?
- S pogovorom - molitev
- Molitev pomeni govoriti z Bogom kam nas vodi… Današnji evangelij govori kako

moliti: vztrajno in osebno
- Berilo doda še en element: Moliti v občestvu, moliti z občestvom….

VPRAŠANJA ZA STARŠE:

- Kako smo preživeli mesec (kakšna lepa in kakšna težka izkušnja) in kako so nam
šli kaj izzivi?

_______________________________________________________________________
- Kakšna je moja vera/ moj odnos do Boga? Kako bi ga lahko opisal?

Pomagamo si s sliko bazena (glej prilogo) in ljudi okoli njega in se vprašamo: Če
bazen predstavlja odnos z Bogom, komu na sliki sem jaz najbolj podoben? Sem
ves potopoljen vanj? Se utapljam? Se potapljam? Hodim mimo? Preizkušam
toploto vode? Sem zaposlen z drugimi stvarmi?…)

- Ali in kako v življenju molim? (Molim sam ali molimo skupaj? Molim s svojimi
besedami ali z obrazci? Molim redno ali po navdihu? Molim s petjem ali Božjo
besedo? Imam kakšno posebno molitev?)

-
- Kdaj sem v svojem življenju (v kakšnem obdobju ali v kakšnem posebnem

trenutku) najbolj goreče molil? Kdaj je bila moja vera najmočnejša?
-
- Sem že izkusil moč molitve?



Priloga:
Če ta bazen predstavlja odnos z Bogom, komu na sliki se zdiš najbolj podoben?


