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Zgodovinska dejstva o Jezusu iz Nazareta
2/2. enota, str. 52–54 (2. del)
1. Prižgi svečki na adventnem venčku in si poglej video posnetek.

2. a) Izmed napisanih pozitivnih lastnosti jih izberi pet, ki jih sam želiš imeti. Če
kakšna manjka, pa je zate pomembna, jo dopiši.

b) Obkroži tiste lastnosti, ki jih sam želiš imeti, in jih je imel tudi Jezus.
3. Koliko si podoben Jezusu? Vzemi kocko in jo vrzi, potem pa glede na število
pik, ki ti jih je kocka pokazala, izberi primer in premisli, kaj bi ti naredil oziroma
bi se zgodilo v tvojem primeru. Nato poglej, kaj je bilo v Jezusovi situaciji.
1. Predstavljaj si, da staršem obljubiš, da se vrneš do dvanajstih, doma pa se
pojaviš šele naslednje jutro. Kako bi se odzvali tvoji starši?
Ko je dvanajstletni Jezus brez vednosti staršev ostal v templju v Jeruzalemu, sta
ga Jožef in Marija iskala tri dni. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in
njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te
s tesnobo iskala« (Lk 2,48).
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2. Nimaš še točne predstave o tem, kaj bi v življenju delal in kakšen poklic bi
rad opravljal. Staršem razložiš, da boš najprej odšel na potovanje po
svetu. Kaj bi odgovorili tvoji starši?
Po Jezusovem krstu v reki Jordan se je njegovo življenje spremenilo. Pustil je
poklic tesarja in postal potujoči pridigar in zdravilec. Ne vemo natančno, kako
sta njegovo odločitev sprejela njegova starša. Sveto pismo pripoveduje, da so
ga sorodniki hoteli na silo pregovoriti in odvesti proč, saj so rekli, da je nor (prim.
Mr 3,21).
3. Kaj od naštetega si bolj želiš?
Da bi se ponovno rodil;
da bi bil v Božjem kraljestvu,
da bi živel na oddaljenem planetu.
Vesela novica o Božjem kraljestvu je bila središče Jezusovega oznanjevanja in
delovanja. Želel je pripraviti ljudi, da bi sprejeli odločitev za Božje kraljestvo. Kaj
natančno to pomeni, je postalo jasno iz Jezusovih besed in dejanj (prim. Mr 1,15)
– odrešitev, prenovitev človeka in stvarstva.
4. Srečaš ljudi, ki jim gre dosti slabše kot tebi, saj so na robu preživetja.
Vsiljivo te prosijo za pomoč. Kaj boš storil?
V mestih in vaseh so Jezusa pogosto oblegali trpeči in bolni. Do njih je bil zelo
sočuten (prim. Mt 9,36) in mnogim je pomagal. Včasih pa je iz Svetega pisma
razvidno, da se je nekoliko odmaknil, da ne bi preveč pritiskali nanj (prim. Mr
3,9). »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili«
(Mt 25,40).
5. S svojimi prijatelji in prijateljicami si na prijetni zabavi. Živahno se
pogovarjate o vsem mogočem. Potem pride tvoja mama in želi govoriti s
teboj. Kaj boš naredil?
Jezus je rekel: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In pokazal je na svoje
učence ter rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor koli namreč
uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati« (Mt
12,48-50).
6. Na dobri poti si, da postaneš slaven. Vsi pravijo, da si čudovit in očarljiv in
da te želijo videti. Kako se boš odzval?
Jezus se je izogibal ljudstva, kadar je iskalo čudežev, da bi videli nekaj velikega.
Ni pristal na to, da bi ga naredili za kralja. Vedno znova se je vračal nazaj v
samoto.
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Jezus pravi: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji« (Mt 28,18). »Prišel
sem, da bi stregel, in ne da bi mi stregli. Kdor hoče biti prvi, bodi vsem služabnik«
(prim. Mt 20,26–27).
5. Kakšen je Jezusov nauk lahko pogledaš v kratkem filmu (video je
podnaslovljen v slovenščino).
6. Ali prepoznaš, kako želi Jezusov nauk in njegovo delovanje pomagati življenju
ljudi? V pomoč ti je lahko video drama.
7. V delovni zvezek na strani 57 pod svetopisemski odlomek napiši, kakšen bi bil
tvoj odgovor na Jezusovo vprašanje »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
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