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l Bog je ustvaril vesolje, živa bitja na zemlji in človeka:
poskrbim, da je okolica, v kateri živim, lepo urejena
in v ponos vsem prebivalcem?
l Bog je velik in vsemogočen: govorim in mislim o
Bogu, kot da ga ne potrebujem?
l Bog je samo eden: morda iščem rešitve za svoje
težave v horoskopu, klicanju duhov in igrah na srečo
ter tako zanikam Boga?

premislim, katere grehe sem storil
pokesam se svojih grehov
sklenem, da se bom poboljšal
duhovniku povem svoje grehe, ki se jih spominjam
opravim pokoro, kakor mi je naročil duhovnik
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Izpraševanje vesti
MOLITEV
Dobri Jezus, vem, da me imaš zelo rad, jaz pa te večkrat
razočaram in z grehi razžalim. Pošlji mi svojega Svetega
Duha, da me pouči, kako naj se pripravim na srečanje s
teboj. Razsvetli me, da bom iskren pred samim seboj in
te bom iz vsega srca slavil. Kesam se svojih grehov, jih
priznavam in od tebe pričakujem odpuščanja. Amen.
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Veruj v enega Boga

l Pri krstu sem postal Božji otrok: se mu zahvaljujem z
molitvijo zjutraj, opoldne, zvečer, pred jedjo in po jedi?
l Jezus je objemal otroke in jih blagoslavljal: verjamem,
da me ima Jezus rad, ali pa mi več pomeni trenutno
zadovoljstvo, iskanje uspeha in priznanja pri sošolcih,
denar, hobiji …?
l Boga odkrivam v Svetem pismu: vzamem vsaj
včasih v roke ilustrirano Sveto pismo in si ogledam
posamezne slike, ali si preberem kakšno poučno
zgodbo?
l Jezusa nimajo radi vsi ljudje: ko sošolci grdo govorijo
o Bogu, se postavim proti, se umaknem ali pa se tudi
sam pridružim grdemu
govorjenju?
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Ne zlorabljaj Božjega imena

Posvečuj Gospodov dan

l Nedelja je Gospodov dan: dajem prednost
televizijskim programom, raznim treningom ali
srečanju pri maši?
l Nedelja je dan počitka: si vzamem čas za tišino,
razmišljanje, sprehod, obiske sorodnikov in prijateljev?
l Bog je moj prijatelj: bolj zaupam časopisom,
praznemu govorjenju, čenčam kot pa Njemu?
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Spoštuj očeta in mater
l Jezus pravi: »Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe!«
Spoštujem svoje starše, sem jim hvaležen, jih ubogam
in zanje molim?
l Jezus me ima rad: imam tudi jaz rad druge ljudi,
svoje sošolce ali koga sovražim?
l Jezus pravi: »Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz
ljubil!« Sem pripravljen odpustiti tistemu, ki me je
užalil, ali trmasto vztrajam pri maščevanju?
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Ne ubijaj

l Jezus pravi: »Ljubite svoje sovražnike!«
Sem potrpežljiv in usmiljen do tistih, ki mi niso po
volji, ali jih celo sovražim?
l Jezus pravi: »Blagor tistim, ki delajo za mir!«
Se rad razjezim, delam nemir, zmedo in druge
spravljam v slabo voljo doma, v šoli, pri verouku?

l Samo Bog je Gospod nad življenjem in smrtjo:
v stiskah in težavah molim za svoje zdravje
in življenje tistih, ki jih imam rad?
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Ne nečistuj

l Jezus pravi: »Blagor čistim v srcu, ker bodo gledali
Boga!« Skrbim za čisto dušo tako, da ne gledam
grdih filmov, revij, časopisov in se izogibam slabih
pogovorov?
l Apostol Pavel pravi: »Telo ni za nečistost, ampak za
Gospoda!« Cenim svoje telo in drugih ne izzivam z
neprimernim oblačenjem, govorjenjem
in obnašanjem?
l Bog je ustvaril človeka kot moža in ženo: je moj
odnos do deklet/fantov spoštljiv?

7 10 Ne kradi
l Jezus pravi: »Kako težko bodo prišli bogati v Božje
kraljestvo!« Ali res potrebujem vse, kar si lahko
kupim, in tako po nepotrebnem zapravim veliko
denarja?
l Jezus pravi: »Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo
usmiljenje dosegli!« Sem pripravljen kaj žrtvovati
za misijone, za revne in tiste, ki so v stiski?
l Jezus pravi: »Ne kradi!« Rad vzamem kakšno stvar,
drugega prevaram in mu naredim škodo?
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Ne pričaj po krivem

l Jezus pravi: »Ne pričaj po krivem!« Ne upam
priznati, da sem naredil narobe, in krivdo zvalim
na brata, sestro, sošolca?
l Jezus pravi: »Resnica vas bo osvobodila!« Govorim
resnico, ko gre za mojo korist, sicer pa se rad zlažem?
l Jezus pravi: »Jaz sem pot, resnica in življenje!«
Posnemam Jezusa s tem, da se borim za poštenost
in resnico, pa naj me stane, kar hoče?
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