KATEHEZE
1.1.

UVOD

Betlehem v hebrejščini (  בֵּ ית לֶחֶ םBet Lehem) pomeni »hiša kruha«. Je mesto na ozemlju
palestinske samouprave v Izraelu. Danes kraj šteje okoli 30.000 prebivalcev.
Mesto je večkrat omenjeno že v Svetem pismu Stare zaveze. Najbolj znamenita je
preroška napoved iz Knjige preroka Miheja: »Ti pa, Betlehem Efráta, si premajhen, da bi bil
med Judovimi tisočnijami: iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu, njegovi izviri so od
nekdaj, iz davnih dni.« Ta napoved se je uresničila z Jezusovim rojstvom v tem kraju.
Skavt Budni medved piše v svojih spominih: »Kako
sem se veselil pogoste družinske poti na Dolenjsko,
v rojstni kraj moje mame. Ne samo zato, ker smo z
bratom in dvema sestričnama tam preizkušali meje
»nemogočega«, ampak tudi zato, ker mi je že doma
zadišalo po kruhu, ki ga je stara mama spekla v
krušni peči ob našem prihodu. Ko smo stopili iz
avtomobila, smo po prisrčnem pozdravu z domačimi
sedli za mizo in po molitvi z navdušenjem segli po
kruhu drage stare mame. Ko danes razmišljam o
evharističnem Jezusovem kruhu, mi spomin seže
nazaj k stari mami. Njena hiša je bila »hiša kruha«, kjer se je rojevala ljubezen.«
Tudi moja domača hiša je lahko »Betlehem«, hiša kruha. Pa ne le zaradi lepo urejenega
doma z vsemi pripomočki, ki nam olajšajo delo ali omogočajo zabavo. Hiša je zares dom
zaradi ljudi. Pa ne zaradi takih, ki domov prihajajo samo zaradi »servisa«. Dom je zaradi
vseh v družini, ki si prizadevajo, da bi se drugi domači ob njih dobro počutili. Lepo je
takrat, ko vsakdo lahko zapoje s Čuki v pesmi: »Srečen sem, če srečna/en si!« Lepo je
takrat, ko sem užiten »kruh« za druge. Dajem in prejemam. Ne tako, kot v tisti šali:
»Življenje v mojem poklicu me je izučilo, da je vedno bolje je dajati, kot prejemati!«
»Kaj pa si po poklicu?«
»Boksar!«
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1.2.

MOLITEV

Gospod, naredi me za orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.
Gospod, naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim;
da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem;
da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim.
Kajti ko dajemo, prejemamo; ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.
1.3.

PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI

Za izvedbo aktivnosti kateheze potrebujete:
● trši papir različnih barv
● škarje
● lepilo
● pisala (flomastre, barvice)
● sestavine za kruh (moka, sol, voda, kvas)
● posoda za kruh
1.4.

AKTIVNOST ZA VEJE

Opomba: Aktivnost naj se izvaja znotraj posamezne veje.
a) Naredite model kvadra (gradbeni zidak). Vsak skavt naj izdela svojega. Za pomoč
je v prilogi skica mreže kvadra.
Na notranjo stran zidaka naj vsak napiše svoje dobre lastnosti in dobre lastnosti svojih
domačih v družini. Nato zidak zlepite. Z dobrimi lastnostmi se ne bomo hvalili, ampak
bomo dobre stvari raje naredili.
b) Na skupni katehezi veje spregovorite o tem, kaj pomeni Betlehem in kaj pomeni
graditi mir. Zidak pomeni določeno nalogo: ima 6 stranic. Na vsaki stranici je prostor, na
katerega zapišemo dobra dela, za katera smo se potrudili zato, da bi prinašali mir.
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Predlogi:
● družina
● župnija
● skavti
● sosedje ali starejši
● kraj, kjer živiš, dobrodelne organizacije …
Od skavtske kateheze LMB do Božiča naj bo na voljo nekaj časa za predlagana dobra
dela. Vsak skavt naj jih zapiše na svoj zidak. Že sam skavtski zakon nam naroča, da skavt
vsak dan stori vsaj eno dobro delo. Torej tega ne bo težko zapisati. Naj bo na kvadru
dovolj prostora, da bomo nanj lahko vse zapisali.
Opomba: skavtom pojasnite, da če tega ne bodo storili, bo zgradba stega šibkejša in morda
ne bo dovolj trdna za to, da se Jezus rodi tudi pri nas.
c) Vsaka veja stega naj ima svojo barvo zidaka. Voditelji se dogovorite, kateri del
stegove »hiše kruha« bo zidala posamezna veja. Na skupni katehezi stega pa zidake
sestavite v hišo – hlevček, v kateri se rodi Jezus, v tem primeru kot kruh. (prim. »Zato je
vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal
svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v
to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali.« Mt 7,24–25)
Jezus se lahko rodi samo na trdnem temelju dobrih del, ne pa namenov, želja in vzklikov!
Ko gradimo skupnost, potem spolnjujemo Jezusovo naročilo: »Kjer sta namreč dva ali so
trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
VZHAJAMO MIR
Voditelji in odrasli skavti imate letos posebno nalogo. Vsak član SKVO-ja oz. ZBOKSS-a
naj na skupno srečanje prinese eno sestavino za kruh. Iz teh sestavin specite kruh.
Voditelji so tisti, ki iz stega naredijo dom, kjer se vsak skavt počuti sprejetega in
ljubljenega. Lahko pa kruh skupaj spečete na stegovem srečanju. Ko je hiša zgrajena,
vanjo položite kruh – na koncu ga skupaj pojejte. Na njegovo mesto lahko položite
podobo Novorojenega.
Spodbuda voditeljem … če vi tečete, skavti hodijo; če vi hodite, oni stojijo; če vi stojite,
oni sedijo; če vi sedite, oni ležijo; če vi ležite, oni spijo; če vi spite, oni umrejo … Če je
kateheza slaba, naredite boljšo in jo izvedite. Potem pa jo pošljite še nam.
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1.5.

SKRINJICA IDEJ

Na regijskih/lokalnih sprejemih lahko spečete kruh in ga s soljo delite udeležencem.
Na srečanjih vej lahko pripravite dodatno zbiranje kock: izvedite veliko igro orientacije
po vašem kraju, kjer bodo udeleženci na posameznih točkah zbirali kocke. Na kockah so
lahko opisi posameznih točk s poudarkom na prizadevanju za mir, dobroto, sožitje …
Kdaj najbolj delam za mir? Takrat, ko ga ustvarjam v svojem srcu! In najboljši in najbolj
učinkovit »pripomoček«? SVETA SPOVED. Pravega Božiča ne bo, če se Jezus ne bo rodil v
mojem čistem srcu. Spodbudite skavte k spovedi.
Mir delim! - Mir ni odsotnost vojne, mir ni stanje brezbrižnosti, je aktivno sodelovanje
vseh, da bi na svetu bilo lepše. Sem vključujemo nekatere misli našega ustanovitelja BPja:
»Skušajte zapustiti ta svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.«
»Sreča je rezultat dejavnega dela. A na pravi poti do sreče je tisti, ki jo deli z drugimi.«
»Delaj tako, da bo tvoja dejanja in misli vodila ljubezen«
»Niti plačila niti nagrade ne dobimo za služenje, toda prav to nas osvobaja. Ne delamo za
delodajalca, temveč za Boga in za lastno vest.«
»Lahko ti povem, kako biti dober. Povedal ti bom. Moliti moraš k Bogu, kadarkoli moreš.
Vendar pa ne moreš postati dober le z molitvijo, ampak se moraš močno potruditi, da
postaneš dober.«
»Dve poti skupaj vodita k sreči. Prva je: poskusi kar najbolje uporabiti darove, ki so ti bili
dani. Vzemi življenje kot igro in svet kot svoje igrišče. Druga je: dovoli, da tvoja dejanja in
misli usmerja Ljubezen. Ljubezen pomeni dobrohotnost duha, opravljati dobra dela za
druge ljudi. In dobrohotnost pomeni živeti po Božji volji.«
»Skoraj vse biografije imajo koristne napotke za srečno življenje, nobena izmed njih pa ni
tako zanesljiv in neizčrpen vir modrosti, kot je knjiga Jezusovega življenja, evangelij.«
JEZUS pa pravi: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni
storili.« (Mt 25,40)
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Priloga kateheze

lmb.skavt.net

