DOMA

Katere so najpogostejše
teme tvojih pogovorov?

O čem se nikoli ne
pogovarjaš?
O čem si želiš
spregovoriti?

Katerih vprašanj se bojiš?
Zakaj?

Kaj te v pogovorih najbolj
moti? Zakaj?

S kom se ne moreš
pogovarjati/pogovoriti?
Zakaj?

S kom se lahko dobro
pogovarjaš?

Kakšen je po tvojem
mnenju dober pogovor?

MED SOŠOLCI IN
PRIJATELJI

V CERKVI (z duhovnikov, s katehetom, na
Gradu, pred Bogom ...)

MED PROFESORJI IN
DRUGIMI ODRASLIMI

7. Moji pogovori
Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju
Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova
zvezda, in smo se mu prišli poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je
rôjen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: ›In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč
prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.‹ « Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in
rekel: »Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo
videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli
so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Mt 2,1-12

Gospod Jezus, hvalimo te in slavimo za lepi dar, ki se mu pravi pogovor. Je najdražji »otrok« Boga, ker je kakor tisti izmenični tok, ki neprestano utripa v osrčju Svete Trojice.
Pogovor razveže vozle, prežene nezaupanje, odpre vrata, ublaži spore, povzdigne osebo, je vez edinosti in »mati« bratstva.
Jezus Kristus, jedro evangeljske skupnosti, daj nam razumeti, da je za naše nerazumevanje skoraj vedno krivo pomanjkanje pogovora.
Daj nam razumeti, da pogovor ni ne razpravljanje ne soočenje idej, temveč iskanje resnice med dvema ali več osebami. Daj nam razumeti, da potrebujemo drug drugega in se dopolnjujemo,
ker imamo kaj dati in prejeti, ker lahko vidim, česar drugi ne morejo, in oni morejo videti, česar jaz ne vidim.
Gospod Jezus, ko se pojavi napetost, mi daj skromnost, da ne bom za vsako ceno vsiljeval svoje resnice in napadal resnico svojega brata; da bom znal ob pravem trenutku molčati, da bom
znal čakati, da bo drugi do konca razložil svojo resnico.
Daj mi modrost, da bom razumel, kako nobeno človeško bitje ne more doumeti vse resnice in kako ni zmote ali napačnega mnenja, ki ne bi vsebovalo nekaj resnice.
Daj mi zdravo pamet, naj uvidim možnost, da sem se morda zmotil glede kakšnega vidika resnice, da me bo tako obogatila resnica drugega. Daj mi naposled velikodušnost, da bom priznal,
kako tudi drugi pošteno iščejo resnico; in da bom brez predsodkov in dobro-hotno gledal na mnenja drugih.
Gospod Jezus, daj nam milost pogovora. Amen. (Larranaga, 1995, str. 66)

