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1. lekcija

NAPOVED JEZUSOVEGA ROJSTVA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 1,26–38
ZLATA VRSTA:
»Bogu namreč ni nič nemogoče.«
Lk 1,37
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA (glej 2. lekcijo)

Šest mesecev po tem, ko se je angel Gabriel v templju prikazal duhovniku Zahariji (Lk 1,11)
in napovedal rojstvo njegovega sina Janeza, ki mu ga bo rodila njegova nerodovitna žena
Elizabeta (Lk 1,13), se je angel prav tako prikazal devici Mariji iz Nazareta (Lk 1,28).
Povedal ji je, da bo spočela sina, ki ga naj poimenuje Jezus. Na njeno presenečeno vprašanje,
kako naj bi se to zgodilo, ji je povedal, da bo spočela po Svetem Duhu. Angel ji je sporočil
tudi o Elizabeti, ki kljub svoji nerodovitnosti pričakuje sina, saj pri Bogu nobena stvar ni
nemogoča.
1.2 OSEBE

-

-

-

Marija: devica iz Davidove rodbine (hiše), stanujoča v Nazaretu, Jožefova zaročenka, ki
si nosečnosti nikakor ne more predstavljati, ker je še devica (Lk 1,27); zato je tudi
vznemirjena in osupla nad angelovim obiskom (Lk 1,29), pokaže veliko predanost
(Lk 1,38a) in pripravljenost izpolniti Božjo voljo (Lk 1,38b), pri tem pa razmišlja o
prerokbah iz 1 Mojz 3,15 in Iz 7,14
Angel Gabriel: poslan od Boga, da bi Mariji naznanil rojstvo Jezusa Kristusa (glej
2. lekcijo, 1.2)
Jezus Kristus: napovedan kot Marijin sin, sin Najvišjega, Davidov sin, Božji Sin, veliki
vladar nad Izraelom, večni kralj
Elizabeta: Marijina sorodnica, ki kljub svoji nerodovitnosti in visoki starosti pričakuje
sina, mati Janeza Krstnika
Jožef: mož iz Nazareta, iz hiše Davidove, Marijin zaročenec, skrbnik Jezusa Kristusa
(rejnik), po poklicu tesar (Mt 13,55)

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Galileja: (glej 3. lekcijo, 1.3) severna pokrajina Izraela z mestom Nazaret. V Galileji je
živelo mešano ljudstvo, ki so ga čisti Judje zapostavljali (Jn 1,46)
Nazaret: ležal je blizu velike trgovske poti iz Damaska v Egipt, takrat relativno
nepomembno mesto (glej 3. lekcijo, pripomoček 3/a)
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1.4 ČAS DOGAJANJA

Okrog 6 let pr. Kr. – primerjaj prevod in razlago k Mt 2,1
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

vrstica 27: devica = neporočeno, nedotaknjeno dekle
vrstica 35b: Sveto = svet, namig na božanski – božji izvor, Božje sinovstvo Jezusa
Kristusa; Bog se popolnoma razlikuje od nas, pa ne samo glede greha, s katerim nima nič
skupnega, ampak tudi drugače
vrstica 35: »ko ne poznam moža« = Marija tukaj poudari svojo nedolžnost
vrstica 36: nerodoviten /-a = biološka nesposobnost moža ali žene imeti potomce
2. VODILNA MISEL

Božje obljube se vedno izpolnijo.
Druge možnosti:
- rojstvo Božjega Sina je bilo napovedano in vnaprej pripravljeno
- pri Bogu nobena stvar ni nemogoča
- Bog naredi čudež – devica rodi
- Božji besedi lahko popolnoma zaupamo
- Bog uporabi poslušnega človeka, da bi uresničil svoj namen
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci so se že pod različnimi pogoji srečevali in bili seznanjeni z rojstvom otroka npr. brata
ali sestre. Mogoče so nekateri celo sodelovali in pomagali pri pripravah na prihod novega
družinskega člana (primer: urejali so otroško sobo za dojenčka, nakupovali stvari za bodočega
brata ali sestrico ipd.). O tem se lahko pogovarjamo, predvsem pa o veselju in pričakovanju
novega družinskega člana.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 K vprašanju: »Kakšne priprave so potrebne za rojstvo dojenčka?« Otroci lahko na
tablo ali kakšen velik kos papirja narišejo stvari, kot so postelja, steklenička, otroški
voziček, plenice itd. Z otroki lahko razmišljamo tudi o tem, kakšne stvari je imela
Marija pri rojstvu Jezusa.
3.2.2 Razlaga s predmeti: Otrokom pokažemo stvari za dojenčka: stekleničko, plenice,
oblekce in jim dovolimo, da povedo svoje mnenje.
Potem pogovor navežemo na Marijo: Danes bomo poslušali zgodbo o ženi,
ki bo prav tako kmalu rodila ……….
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Razlaga zgodbe v petih slikah: (glej pripomoček 1/a)
Slika 1: Angel pride k Mariji in jo pozdravi z njej neznanim pozdravom. Ona se prestraši.
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Angel ji odvzame strah in ji sporoči rojstvo našega Gospoda.
Slika 2: Če smo se odločili za vstop v zgodbo pri 3.2.1 lahko z otroki govorimo, na kakšen
način so se pripravljali na rojstvo našega Gospoda (otroci naj izbrišejo ali prečrtajo
vse tiste narisane stvari, ki pri rojstvu Jezusa niso bile prisotne). Ostanejo naj le
plenice in jasli. Lahko omenimo, v kakšni bedi je bil rojen naš Gospod.
Slika 3: Angel naroči Mariji, naj svojega sina poimenuje Jezus. V nasprotju z njegovo
zemeljsko bedo, je angel o njem napovedal najčudovitejše stvari: Sin Najvišjega,
prestol svojega očeta Davida, kralj nad Jakobovo hišo, kraljestvo brez konca.
Slika 4: Pogled na nenavadno rojstvo Jezusa usmerimo na zlato vrsto: Pri Bogu nobena stvar
ni nemogoča.
Slika 5: Z nekaj stavki omenimo popolno pripravljenost Marije, da prevzame to nalogo v
popolni poslušnosti.
Bog tudi nam pomaga izpolniti naloge, če smo pripravljeni na to, pa četudi se nam le-te zdijo
nemogoče.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj narišejo povečan simbol (pripomoček 1/a)
3.4.2 Naredimo slikanico: Otroci naj narišejo risbe (glej 3.2.1), jih izrežejo in vsako posebej
nalepijo na malo večji papir. Za platnice vzamemo barvast papir, ki ga na polovici
prepognemo. Vstavimo risbe in jih spnemo. Skozi luknjo na vrhu potegnemo okrasno
nit in naredimo vozel.
3.4.3 Naredimo jaslice iz različnih materialov – najmlajši lahko jaslice oblikujejo iz
plastelina (glej pripomoček 1/b).
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci teh starosti so se s porodom v družini že večkrat srečevali. Veselje ali pa celo
razočaranja ob tej stvari so tako že večkrat doživljali. Poznajo dilemo nezaželenega otroka in
razloge za to. Tako lahko tudi bolje razumejo posledico angelovega naznanila Mariji.
Starejšim otrokom mora biti poudarjen vidik Marijine predanosti in njena pripravljenost
sprejeti to nalogo. Poudarjeno mora biti, da nam je Marija dober vzgled (glede poroda glej 3.
lekcijo 4.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke povprašajmo po biblijskih zgodbah oziroma situacijah, kjer nastopajo ali pa se
pojavijo angeli. Potem, ko smo našteli te situacije, poglejmo, katere naloge so v teh
situacijah prevzeli angeli – kakšna je bila njihova naloga v posamezni situaciji. Pri tem
lahko otroci tudi povejo, kako si predstavljajo, da izgledajo angeli. Poudariti moramo,
da so naloge angelov pomembnejše od njihovega izgleda. Tudi Biblija nam ne opisuje
točno, kako so le-ti izgledali.
4.2.2 Biblijski tekst naj bo podan z očitnimi napakami (na foliji ali delovnih listih).
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Na primer k vrstama 26 in 27 – V šestem mesecu je bil Božji angel Gideon poslan v
galilejsko mesto po imenu Betlehem k devici, ki je bila zaročena z Jakobom itd.
Naloga: S pomočjo Biblije poišči in odpravi napake.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo pripovedujte (s pomočjo 5 slik – glej pripomoček 1/a) s stališča Marije ali pa
jo z otroki preberite iz Svetega Pisma.
4.3.2 O slikah se z otroki pogovorite. Pomembnejše misli si lahko zapisujejo ob slike.
npr. angel in Marija = nadnaravna napoved rojstva
jasli = ni bilo niti ene postelje za Božjega Sina (popolno ponižanje)
prestol/krona = že pred rojstvom otroka so bile zanj prerokovane čudovite
stvari
Biblija = vrstica 37: kar Bog reče, se zgodi, pa četudi se nam zdi, da je to
nemogoče
odprte roke = vrstica 38: Marija je bila pripravljena voljno sprejeti to, kar ji je
Bog naročil (v takratni družbi je nezakonski otrok pomenil sramoto in škodo).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Križanka – glej pripomoček 1/c
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4.4.2 eventualno 4.2.2

5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Ko ljudje nekaj obljubijo, se velikokrat zgodi, da to obljubo prelomijo ali pa je enostavno
sploh ne morejo izpolniti. To se Bogu ne more zgoditi, kar on pove, se vedno zgodi.
Zlata vrsta naj se razreže na koščke kot pri sestavljanki. Otrok naj sestavi te kose v celoto. Pri
skupnem učenju zlate vrste pa naj se ti koščki eden za drugim odstranjujejo, dokler otroci
zlate vrste ne bodo vedeli na pamet. Priporočljivo je, da si vsak otrok naredi svojo
sestavljanko zlate vrste.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 1/a
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Pripomoček 1/b

Pripomoček 1/c

Napovedano je bilo rojstvo
posebnega otroka!

1. Kdo je poslal angela?
2. Marija je premišljevala o ………….
3. Marija je želela biti Gospodova …………..
4. Imenoval se bo Sin …………….

5. Marija je bila ………….
6. Kaj mu bo dal Bog?
7. Marija bo rodila ………
8. Kako se je imenovalo mesto, kjer je
stanovala Marija?
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2. lekcija

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 1,5–25; 57–80
ZLATA VRSTA:
»Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah …«
Iz 9,5
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Novi del Božje zgodbe z nami ljudmi se začne v templju v Jeruzalemu. Tukaj je bilo Zahariju
prerokovano rojstvo njegovega sina Janeza.
On ne verjame v to, saj je mnenja, da sta s svojo ženo Elizabeto prestara, da bi še lahko dobila
otroka. Zaradi svoje nevere postane nem vse do trenutka, ko so sinu dali ime. Ko je lahko spet
govoril, je začel slaviti Božjo usmiljenost in prerokoval za Janeza, da bo predhodnik Gospoda
– Mesije.
V zvezi s tem, da je Zaharija postal nem, je Fritz Rienecker zapisal naslednje: »Zaharijeva
nemost nam ponazarja tudi zdravilno stran zgodbe – tam, kjer je oznanjen glas pridigarja v
puščavi, preneha veljati zaveza Stare zaveze. Tam preneha levitski blagoslov, saj je prišlo
»seme, v katerem bi naj bili blagoslovljeni vsi narodi«.«
1.2 OSEBE

-

-

Herod: Kralj Judeje (37–4 pr. n. št.). Judejski narod je trpel pod njegovo vladavino,
saj je bil tiran (npr. Mt 2,16–18).
Zaharija (»posvečen Bogu«): Duhovnik iz Abijevega rodu, osmi od 24 rodov
duhovnikov (1 Krn 24,10); stanuje v gorovju Juda (1,39), bil je v zelo dobro
pričevanje ljudem (1,6); dvakrat letno (8 dni na rodovino) je potoval v Jeruzalem
opravljat duhovniško službo.
Elizabeta (»Bog je zvest«): »bila je izmed Aronovih hčera« (1,5) torej prav tako iz
duhovniške rodovine; tudi ona je bila v zelo dobro pričevanje ljudem (1,6); trpi
zaradi nerodovitnosti (1,7).
Janez (»Bog je usmiljen«): nazirejec (4 Mojz 6,1–21) – Bogu posvečen, Bogu
zaobljubljen – že v materinem telesu je bil izpolnjen s Svetim Duhom (1,15), dosti
ljudi se je spreobrnilo k Bogu (1,16), predhodnik Jezusa Kristusa.
angel Gabrijel (»Bog je pokazal svojo moč«): Božji sel, prinašalec dobrih novic, ki
stoji pred Bogom in prejema njegova navodila (1,19). Gabrijel in Mihael sta edina
angela, ki sta po imenu omenjena v Svetem pismu.
množica (1,21)
sorodstvo, sosedje (1,58)

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: Božje mesto, tu je stal tempelj
kraj v gorovju Jude (1,39): kraj rojstva in bivanja Janeza Krstnika
7

1.4 ČAS DOGAJANJA

Približno leto 6 pr. n. št., Janez je bil rojen šest mesecev pred Jezusom (1,36).
Obdobje usmiljenja se napoveduje z rojstvom Janeza Krstnika, on je povezovalni člen med
Staro in Novo zavezo.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- vrstica 5: duhovnik = posredovalec med Bogom in ljudstvom, naloga: služba v
svetišču, daritve, kadilo, čiščenje, vzdrževanje; poučevanje naroda v zakonih;
odločitve v težjih sodnih primerih; blagoslavljanje naroda (4 Mojz 6,22–27);
nadzorovanje bolezni (npr. gobavost). Duhovniki so živeli v Jeruzalemu ali pa v
duhovniških mestih v bližini.
- vrstica 6: brez graje = Bog želi, da smo brezhibni. Vendar nobeden izmed nas ni
brez greha. Človek brez graje je tisti, ki storjeno krivico takoj popravi.
- vrstica 9: Gospodovo svetišče – tempelj = v Jeruzalemu najbolj sveto mesto za Jude,
sestavljalo ga je preddverje, sveto in najsvetejše (1 Kr 8) – glej pripomoček 2/a
- vrstica 11: kadilni oltar = imenovan tudi zlati oltar (2 Mojz 30,1–10), stal je v
svetem. Zjutraj in zvečer se je tam zažigalo kadilo (mešanica iz v prah zmletih
zelišč, olj in mazil je bila nasuta na žerjavico premoga in tako se je dvigoval dišeč
oblak) kot daritev. Med tem so Judje na dvorišču molili in čakali, da jih bo duhovnik
blagoslovil.
- vrstica 59: obreza = znak pripadnosti k starozaveznemu narodu (1 Mojz 17,10),
tukaj v povezavi s poimenovanjem otroka
- vrstica 69: rog rešitve = izraz za Božjo prihajajočo moč in oblast
2. VODILNA MISEL
Ljudje, ki jih Bog uporablja: živijo po njegovi volji (v. 6), mu zaupajo svoje probleme (v. 13),
imajo tudi skrbi in dvome (v. 18), se jih vzgaja (v. 20).
Druge možnosti:
- Bog želi, da mu verjamemo in ne vidimo naših omejitev kot oviro za njega.
- z Janezom Krstnikom se je približalo »obdobje milosti« v našo neposredno bližino (Bog
pripravlja poslanstvo svojega Sina).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Bog dela zgodovino z ljudmi, ki mu zaupajo in sledijo, vendar se soočajo tudi z dvomi in
problemi. Že majhne otroke moramo pripravljati na to, da živeti kot kristjan ne pomeni vedno
le lepe stvari, temveč vsebuje tudi učenje in vzgojo. In to včasih boli. Toda istočasno lahko na
osnovi te vdanosti pokažemo, da Bog želi uporabljati ljudi, da bi izpolnil svoj načrt
ozdravljenja. V 50. lekciji (nemški učbenik) smo uporabili prispodobo kot namig na
poslanstvo Božjega Sina.
Na osnovi 11. lekcije lahko otrokom prikažemo, da je ta dogodek od Očeta najboljše
pripravljen.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Prikaz pantomim za naslednje pojme, ki jih morajo otroci uganiti: Pridi sem / pojdi
vstran / ima dober okus / velik / majhen / da / ne / ne vem. Prehod: »Danes bomo
slišali o možu, ki je postal nem, ker …«
3.2.2 Opazovanje slike: Zberemo ideje, ki se jih otroci spomnijo pri opazovanju slike –
pripomoček 2/b. Dodali bodo tudi nekaj k zgodbi. Tako lahko pri izvedbi posegamo po
izjavah otrok.
3.2.3 Neposreden vstop: »Naenkrat je stal tam angel …«
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Uporabimo lahko ilustracije (pripomoček 2/d). Zgodbo pripovedujemo živahno:
- poudariti pozitivno oceno Zaharije in Elizabete (slika 1)
- razberemo občutke iz vrstic
- zajamemo njihovo žalost, dvome
- dogajanje v templju (slika 2)
- čakalni čas (slika 3)
- rojstvo in s tem povezano veselje, hvaležnost Bogu za to (slika 4)
Uporabnost vključimo v zgodbo. To je učinkovita metoda za posredovanje svetopisemskih
resnic majhnim otrokom, saj je zmožnost sprejemanja na koncu zgodbe že izčrpana. Prav
tako se izognemo suhoparnemu koncu zgodbe in s tem povezanemu pomanjkanju
discipline.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pogovor o »čakanju«: Česa se je moral Zaharija naučiti? To lahko povežemo z
adventnim časom in prikažemo, da se čakanje splača.
3.4.2 Sestavljanka: Za vsakega otroka ali za majhno skupino (2–4) naredimo kopijo slike
pripomoček 2/b (najboljše na trd karton), razrežemo in pustimo otrokom, da sliko
ponovno sestavijo (zalepijo na karton). Kdo naredi najhitreje?
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 2 – mlajša skupina

4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših bi naj dodatno vključili in poudarili še dve dejavnosti: čakanje in molitev. To sta
pomembni dejavnosti v Božji šoli. Zagotovo je veliko otrok imelo izkušnje, da so njihove
molitve ostale neuslišane. »Bog usliši molitve« je stavek, ki se pogosto citira – toda Bog ne
usliši vedno tako kot si mi želimo. On določa trenutek. Včasih je njegov odgovor »Ne«.
Vendar ne zaradi tega, ker nam ne privošči, kajti on nas ljubi in ima dobre, prijazne namene z
nami. On ima pregled nad našim življenjem, ki je del njegovega velikega načrta (glej tudi 3.1
in 2).
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Ob predlogi (pripomoček 2/c) se pogovorimo o treh možnostih Božjega odgovora na
molitve:
Tri besede DA, NE, POČAKAJ izrežemo in jih zložimo zaporedno (lahko zberemo
primere iz vsakdanjega življenja ali druge biblijske lekcije). Prehod na potrebe za
molitev, npr. nerodovitnost (primerjava z 41. lekcijo – nemški učbenik).
4.2.2 Pokažemo gobelin: zadaj splet neurejenih nitk (iz našega vidika na dogodke), spredaj
lepa slika, izdelana po načrtu (Božji vidik). Včasih ne razumemo Božjega načrta, toda
on ima načrt z nami.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zaporedje pripovedovanja: (glej pripomoček 2/d)
- Slika 1: Zaharija in Elizabeta kot vzgled (v. 5). Kakšna priznanja bi bila nad našim
življenjem?
- (eventualno pripomoček 2/c skupaj s sliko) Nerodovitnost, njun predmet molitve (v.
13), obrneta se na pravo osebo in upata na pomoč, čakata (Prg 10,28).
- Slika 2 in pripomoček 2/a: Zaharija v templju (skica templja, možno je, da s figurami
prikažemo potek), pojav angela (strah – tipičen odziv človeka, ki občuti Božjo
prisotnost), sporočilo angela (v. 14–17), posledica nevere.
- Slika 3: Čas čakanja: kakšne »pogovore« (Zaharija je bil nem) sta verjetno imela
Zaharija in Elizabeta do rojstva? Zagotovo sta v preroških zapisih iskala in našla to,
kar se tiče odrešenika – Mesije in njegovega predhodnika (Janeza).
- Slika 4: Rojstvo, poimenovanje in Zaharijev hvalospev (zahvala za rešitev in
izpolnitev preroštva)
Z otroki bi lahko prebrali vrstice 68–79 in izvlekli preroštva oziroma napovedi glede Janeza
(Pozor! v. 76 – prerok Najvišjega in ne Sin Najvišjega).
Za uporabo lahko upoštevamo posamezno vodilno misel.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

glej 4.2.1

4.4.2

Raziskovalci: Delovni list 2 – starejša skupina
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

Zlata vrsta nakazuje na naslednjo lekcijo – Jezusovo rojstvo. On je otrok (postal človek za
nas), sin iz Davidove kraljevske hiše, oblastnik, ki mu je Bog dal vso oblast (Mt 28,18b).
Za ilustracijo zlate vrste uporabimo tri simbole (pripomoček 2/e). Te lahko otroci razporedijo,
za učenje vrste pa se posamezen simbol odstrani.

10

 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 2/a

1 = najsvetejše

2 = sveto

3 = preddverje

Pripomoček 2/b
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4 = oltar

5 = izbe

Pripomoček 2/c

Pripomoček 2/e

12

Pripomoček 2/d

13

14

15

16

3. lekcija

ROJSTVO GOSPODA JEZUSA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 2,1–20
ZLATA VRSTA:
»Imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.«
Iz 9,5b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

vzporedni vrsti: - Lk 2,1–7
- Mt 1,18–25

1.1 VSEBINA

Angel Gabrijel je oznanil Mariji rojstvo Jezusa. Bila je presenečena pa vseeno pripravljena
izpolniti Božjo voljo za njeno življenje. Jožef je dvomil v Marijo, ampak v sanjah se mu je
prikazal angel, zato se je poročil z njo.
V času obdobja, ko bi morala roditi, je cesar Avgust naročil štetje ljudstva. Zaradi tega sta
morala Marija in Jožef v Betlehem. Tam se je v hlevu rodil Gospod Jezus. Prvi, ki so ga prišli
počastit, so bili preprosti pastirji. Njim so angeli oznanili rojstvo Odrešenika.
1.2 OSEBE

-

Cesar Avgust: prvi rimski cesar (31. pr. n. š. do 14. n. š.) z imenom Oktavijan. Ime
Avgustus mu je svečano podelil senat
Kvirinij: verjetno je bil v tem času vojskovodja v Siriji
Jožef: Jezusov očim, po poklicu tesar (Mt 13,55), iz Davidovega rodu, živeli so v
Nazaretu
Marija (hebr. Mirjam): Bog jo je izbral, da bo Jezusova mati
Pastirji: prezirani, revni ljudje; farizeji so jih imeli za tatove in prevarante. Pred
sodiščem niso smeli nastopati kot priče
Angel: Božji poslanec. Pogosto se pojavljajo na odločilnih točkah zgodbe o odrešitvi
Jezus Kristus (hebr. Jeshua = Gospod je rešitelj): rojen v hlevu in položen v jasli

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA (glej pripomoček 3/a)

-

Galileja: na severu meji na mesto Nazaret. Ljudstvo je bilo mešano – zato so jih
čistokrvni Judje prezirali (Jn 1,46). Prerok Izaija 8,23 in 9,1 omenja to mesto in
nakazuje »veliko luč«
Judeja: Področje v okolici Jeruzalema. Judje so prišli sem po ujetništvu iz Babilona. V
tem območju ležita tudi Jeruzalem in Betlehem.
Betlehem: majhno mesto, ki leži na hribu, približno 10 km južno od Jeruzalema.
Imenuje se tudi Davidovo mesto, ker je tu odraščal David. Jezusovo rojstno mesto,
prerokovano že v Mih 5,1.
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-

Nazaret: Glej tudi zgoraj pod »Galileja«, mesto, kjer je Jezus živel. Nazaret je bil blizu
velike trgovske ceste na poti od Damaska do Egipta, približno 120 km severno od
Jeruzalema.

1.4 ČAS DOGAJANJA

V času med vladanjem cesarja Avgusta (od 31 pr. n. št. do 14 n. št.) in Kralja Heroda (Rimsko
kraljestvo) se rodi Gospod Jezus, predvidoma v letih med 7 in 4 pr. n. št.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

vrstica 1: popisati ves svet = Rimsko cesarstvo je obsegalo večji del Evrope, Male
Azije, Sirije, Egipta in Severno obalo Afrike vse do Sahare; takratno znano območje.
Pod vodstvom cesarja Avgusta je bilo vodstvo te ogromne kraljevine na novo
organizirano. Zaradi davkov so izvedli registracijo oseb in premoženja. Izraelci so
morali več kot polovico svojega mesečnega dohodka odvajati kot davek. Zaradi štetja
ljudstva je vsak moral v svoje rojstno mesto.
vrstica 9: Gospodova slava: neprimerljiv sijaj Božje slave. Ljudje reagirajo vedno z
velikim strahom.
2. VODILNA MISEL

Jezusovo rojstvo je največji dogodek v svetovni zgodovini. Sproža radost in hvaležnost
(primer so pastirji).
Druga možnost: občudujemo ponižnost in predanost Božjega Sina: otrok rojen v hlevu …
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Kako otroci doživljajo božič? Kupovanje daril, dobivanje daril, božično drevo, sveče,
harmonija (!?), zvonjenje zvončkov, napetost, božična gos, itd.? Ali izgleda pri nas drugače,
boljše? Ali nas še kaj preseneti ali smo še hvaležni, da je postal Gospod Jezus človek?
Otroci občutijo, kaj je nam oziroma njihovim staršem pomembno. Naša naloga je, da
postavimo v ospredje rojstvo Jezusa.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Možganska nevihta (nizanje idej) – glej 3.1.: Otroci povejo vse, kar se spomnijo na
temo »Božič«. Pojme na viden način zberemo in o njih govorimo.

3.2.2

Neposreden vstop: Ker je božična zgodba zelo znana, bi lahko začeli neposredno, na
začetku brez poimenovanja, da ohranimo zanimanje.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE (glej pripomoček 3/b)

Zgodbo lahko pripovedujemo v štirih korakih: (slika 1)
1. korak: Marija (noseča!) in Jožef na dolgi in naporni poti iz Nazareta v Betlehem – štiri
dni, brez počitka skozi suho puščavo in skalovje. (slika 2)
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2. korak: Rojstvo otroka v Betlehemski štalici. Prva postelja: jaslice. Kdo se tam rodi?
Kakšne prostore bi pričakovali za kraljevskega otroka? V taki revščini se rodijo zelo
redki otroci. (slika 3)
3. korak: Angeli so sporočili pastirjem o velikem dogodku. Zakaj so se pastirji
prestrašili? Kako so Jezusa opisali angeli? Zakaj rabijo ljudje rešitelja? (slika 4)
4. korak: Pastirji poslušajo, gredo, iščejo, najdejo, se veselijo in pripovedujejo o svojem
doživetju. O tem niso mogli molčati. Kako mi doživljamo čudež v Betlehemu? Kdor o
tem premišljuje, se mora veseliti in biti Bogu hvaležen. Tega drugi ne bodo
spregledali. Druge možnosti ilustracije: Flanel – slike ali pet slik oz. diapozitivov iz
zvezka CEF – Jezusovo življenje I. »Jezus je rojen« (slike 1,2,3,7,8)
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Ročna dela: »Božični transparent« – potrebujemo škarje, lepilo, rdeč, rumen, oranžen
prozoren – transparentni papir, črn šeleshamer, čajno svečko; glej pripomoček 3/c.
Opomba: Za čajno svečko naj otroci prosijo starše, tako, da le-ti vedo, kaj bodo otroci
počeli. Srednji del lahko uporabiš tudi kot sliko za na okno. Drugače se učinek izgubi.
Med ročnim delom bi se morali z otroki pogovarjati o luči, ki je Jezus Kristus. Kako
prihaja Božja luč k nam (luč na polju pri pastirjih)?

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 3 – mlajša skupina
4. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE (glej tudi 3.1)

Pri starejši skupini se moramo temeljiteje spustiti v enkraten dogodek, ko Jezus postane
človek. Kot posledica razkrinkanja se je dvomilo tudi v to, da je devica rodila (1 Mojz 3,15; Iz
7,14; Lk 1,27). Veliko učiteljev religije in teologije je mnenja, da Biblija vsebuje božanske
resnice, vendar ne dobesedne resnice, kajti Božja beseda je bila navdihnjena po Svetem Duhu
(2 Tim 3,6).
Če se otrok s tem še ne more soočiti, je dovolj, da poveste:
- Gospod Jezus ni nastal kot ostali ljudje. Bog in Sveti duh sta naredila in je nastalo v
Mariji (Lk 1,35).
- Jožef je bil Jezusov očim. Jezusov oče je bil Bog.
- Če bi bil človek, kot smo mi, bi bil grešnik in nas ne bi mogel odrešiti, ker bi takrat
moral umreti za svoje lastne grehe in ne za naše.
- Jezus Kristus je postal človek in je ostal oziroma je Bog.
JEZUS KRISTUS
BOŽJI SIN

ČLOVEKOV SIN

4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: Kaj bi rekel kralj, ko bi moral čistiti čevlje? (branil bi se: izgubil bi bogastvo,
oblast, ugled, bil bi enak »preprostemu ljudstvu«, umazano delo, …)
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 dopolnitev k 3.3
K 1. koraku: natančnejši podatki o zgodovini in geografiji (glej 1. in pripomoček 3/a)
K 2. koraku: namig na neverjetno ponižanje Božjega Sina, ki je prišel na svet, ki ga je
ustvaril. Kako so ga sprejeli? (Jn 1,11)
K 3. koraku: namig na situacijo pastirjev (glej tudi 1.2)
K 4. koraku: otroci naj na podlagi svetopisemskega teksta (Lk 2,15–20) ugotovijo in
zapišejo dejavnost pastirjev (glej 3.1)
4.3.2 Pozorno preberemo tekst, sestavimo igro in razdelimo vloge: iz vidika Marije in
Jožefa, torej brez delov, kjer nastopajo angeli – pastirji o tem pripovedujejo. Učni
efekt: To kar sam prebereš, premisliš in prikažeš, ti ostane dlje časa v spominu.
Zgodbo doživiš.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Poglobitev vprašanja: Kaj je pomenilo za Gospoda Jezusa, da je postal človek? Lahko
podamo šest likov (pripomoček 3/d) in pustimo otrokom, da naredijo primerjavo.
Čeprav je imel Jezus neomejene možnosti, je skoraj 30 let živel kot poslušen, marljiv,
delaven sin Marije iz Nazareta. Stvarnik je podrejen svojemu stvarstvu (Lk 2,51).
Ljudje, ki imajo oblast, jo uporabijo in so v nevarnosti, da jo zlorabijo. Jezus Kristus je
imel vso oblast, toda ni je uporabil, ampak je šel po svoji poti v popolni odvisnosti od
Boga in je bil iz srca ponižen.
4.4.2 Zgodbica za razmišljanje o božičnem času
Martin Hang je pripovedoval zgodbo o domorodcu iz gorovja v Novi Gvineji. V pred
božičnem času je prišel v Nemčijo. Še nikoli ni ničesar slišal o božiču. Sam bi si naj
ustvaril sliko o tem prazničnem času. Hodil je po ulici s trgovinami. V izložbah in na
mizah je bilo na stotine razstavljenih predmetov. Vse je okrašeno s smrekovimi
vejicami in angelčki. Na ulicah in hišah vsepovsod vidi sveče in lučke. Na plakatih
žive velikosti, pa tudi na manjših, vidi starega moža z rdečim plaščem in belo brado.
Ljudje hitijo s polnimi vrečkami mimo njega. Veliko jih ima drevo, ki ga bodo doma
postavili. Same praznike preživi v povprečni nemški družini. Komaj prenese, kar se
mu tam ponuja. Dan po praznikih ga vprašajo, kaj meni o tem, kar se je dogajalo?
Njegov odgovor: verjetno gre za spominske dneve na častitljivega možakarja, ki ljudi
vzpodbuja k nakupovanju. Mož je bil verjetno gozdar, ker ga povezujejo s smrekami.
Lahko pa, da je bil varnostnik, ker mu v spomin prižigajo lučke in sveče. Na vsak
način je stari gospod vesel, ker se mu v spomin veliko kupuje, jé in pije.
Zgodba o kateri velja premisliti. A bi morda ta tujec spoznal kaj drugega, če bi bil pri
nas na obisku? Kaj bi rekel, če bi mu prebrali božično zgodbo? A nismo nagnjeni k
temu, da je božič odvisen od tega, kar delamo? Božič povezujemo z darili, jelko,
dobro hrano in in in.
Ni rečeno, da za božič ne sme biti teh stvari. Ampak ne smejo biti najbolj pomembne.
Če postanejo te stvari najpomembnejše, nas je lahko strah pred božičem. Mamo skrbi,
če so otroci zadovoljni, moža skrbi, če je dobila žena dovolj in obratno. Božič postaja
breme in veseli smo, ko vse mine. Bog pa je dal ljudem božič, ker bi drugače ostali
brez vsega.
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5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Otrokom moramo razložiti štiri pojme: Čudoviti svetovalec (označuje božansko modrost in
nadnaravne sposobnosti Gospoda Jezusa), Močni Bog (njegova božanska avtoriteta in oblast),
Oče večnosti (njegova očetovska zvestoba in dobrota, ki se ne spreminja), Knez miru (tisti, ki
nosi odrešitev, tisti, ki edini daje mir, pod njegovo oblastjo je bogastvo in mir).
Kot ilustracijo lahko povečamo jaslice (na folijo ali papir – za ozadje daj flanel) in jih
razrežemo na 6 delov (4 deske, slama in nogi). Otroci naj berejo vrstico in vsakič odvzamemo
del – pripomoček 3/e.

 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 3/a
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Pripomoček 3/b

Pripomoček 3/c
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Pripomoček 3/d

Pripomoček 3/e

23

24

25

26
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4. lekcija

JEZUSA DARUJEJO V TEMPLJU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 2,21–38
ZLATA VRSTA:
»Postavil sem te za luč narodom, da boš v odrešenje do skrajnih mej sveta.«
Apd 13,47
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po rojstvu našega Gospoda Jezusa sta morala njegova starša opraviti po Gospodovi postavi
poseben obred očiščevanja. Ta obred je bil določen že v 3 Mojz 12, kjer je podrobno opisano,
kaj vse se mora storiti po porodu otroka. Po postavi je Jezus moral biti:
a) 8. dan po porodu obrezan
b) Marija je veljala 7 + 33 dni po porodu za obredno nečisto. Ta čas ji ni bilo dovoljeno
obiskovati »bogoslužij«, prav tako pa se ni smela »dotikati ničesar svetega«.
Po poteku teh 40 dni sta morala starša prinesti dve daritvi. Ena daritev je bila daritev za greh
(ki je odstranila obredno nečistočo), druga daritev pa je bila žgalna daritev, po kateri se je
oseba lahko ponovno približala Bogu in le-ta je to sprejel. Obe daritvi sta bili predani
duhovniku in le-ta ju je daroval. Poleg teh dveh daritev se je morala opraviti še daritev za
prvorojenca (2 Mojz 13,1–2). Bog ima pravico do vsega, kar je prvorojeno, zaradi tega je
zapovedal tudi daritev za prvorojenca (4 Mojz 3,11–13). Jožef in Marija sta se tako podredila
tudi pri tej stvari. Izpolnitev starozaveznih zakonov in predpisov je opisana v odlomku našega
biblijskega teksta in po postavi potrjena po dveh ali treh osebah, v našem primeru po dveh
osebah (5 Mojz 19,15).
Prav tako nas ta dogodek spominja na izjavo, da se je naš Gospod Jezus rodil pod postavo
(Gal 4,4) in je pod postavo tudi odraščal.
1.2 OSEBE

-

Marija in Jožef: tukaj opisana kot »starša« in kot »njegov oče in njegova mati«, v
vrstici 34 je Marija omenjena po imenu, Jožef pa ne
Otrok: 8. dan po njegovem rojstvu ga poimenujejo Jezus, na podlagi angelskega
naročila pri napovedi njegovega rojstva (Lk 1,31)
Simeon (= uslišanje): pravičen, bogaboječ, čakajoč na Izraelovo tolažbo, Sveti Duh
počiva nad njim; Bog je na poseben način govoril z njim
Ana (= pomiloščena, predana): prerokinja iz Aserjevega rodu, stara 84 let, po 7 letih
zakona vdova, od tistega časa zvesta služabnica Gospodova, ki si je želela živeti v
Božji prisotnosti

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jeruzalem, v templju – glej 10. lekcijo, 1.3 (nemški učbenik)
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1.4 ČAS DOGAJANJA

40 dni po rojstvu Jezusa Kristusa – glej 1.1 in 3. lekcijo, 1.4
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

vrstica 21: obreza = znamenje na vseh Izraelcih, da pripadajo Božjemu ljudstvu in
se z njim identificirajo, uživajo sadove Božje zaveze, ki jo je Bog sklenil z
Abrahamom (1 Mojz 17,10–14). Obreza je kirurški poseg (odstranitev sprednje
kožice na moškem spolnem udu), in sicer 8. dan po rojstvu. Ta dan je bil prav tako
dan, ko so otroku dodelili ime (primerjaj z Luka 1,59–63 in 2,21)
vrstica 22: dnevi njenega očiščevanja (glej 1.1)
vrstica 24: grlica = žrtev, ki so jo prinašali najrevnejši, bogati so darovali ovce
(3 Mojz 12,8)
vrstica 25: tolažba Izraela = poosebljeno upanje vseh Izraelcev v Mesijo; Simeon
pozna vse prerokbe o Mesiji v Izaiji (7,14; 9,5; 11,1; 49,13; 52,9 …)
vrstica 27: »v Duhu je prišel v tempelj« = po navdihu Duha, po notranjem čutu.
(Dejstvo, da je Simeon imel Svetega Duha, je posebej povzdignjeno, saj se je le-ta
v Stari zavezi dajal le izbrancem.)
vrstica 34: »v padec in vstajenje mnogih v Izraelu« = po Jezusu Kristusu se je
ljudstvo razdelilo v dve skupini: eni so bili za Jezusa, drugi pa proti, enim je bil v
vstajenje (rešitev, ozdravljenje), drugim v padec (sodbo, samoobsodbo)
vrstica 34: znamenje = vidno pojavljanje Jezusa
vrstica 35: »dušo bo presunil meč« = namig na krvaveče materino srce v različnih
situacijah, kjer ga je pozneje Marija videla trpeti, predvsem velja to za Golgoto.

2. VODILNA MISEL
Čakati na Božje obljube se izplača (Simeon, Ana).
Druge možnosti: Bog pričakuje, da izpolnjujemo njegove zapovedi (Marija, Jožef).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Po popolni komercializaciji božiča si moramo vedno znova prizadevati že tem najmlajšim
osvetljevati in jih opozarjati na pomembnost tega, da se je Jezus rodil kot človek, da bi postal
Odrešenik celotnega sveta. Tako Simeon kakor tudi Ana sta nam zelo dober vzgled v
pričakovanju. Za svoje dolgo in zvesto pričakovanje sta bila nagrajena tako, da sta lahko
spoznala in videla Božjega Sina. Pri tem so izpostavljene lastnosti obeh zelo pomembne. Od
tod lahko pogovor preusmerimo na današnji čas. Otroci zelo dobro razumejo čakanje (primeri:
čakanje pri zdravniku, čakanje na vesel, pomemben dogodek, čakanje na obisk, …). Pri
čakanju je zelo pomembna potrpežljivost. Danes več ne čakamo na otroka Jezusa, ampak na
njegov ponovni prihod. Njegov ponovni prihod bo nepopisno veselje za tiste, ki ga čakajo. Pri
tem bi bilo dobro, če bi tudi mi izžarevali to pričakovanje, to radost. Povejmo, da bi
praznovanje Božiča morala biti radost rojenega in ponovno prihajajočega Jezusa Kristusa.
Pri mlajši skupini začnimo zgodbo pri 25. vrstici – uvod lahko izpustimo.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Možganska nevihta (nizanje idej): Obljub se moramo držati (povejte primer: npr.
Darko je Iztoku obljubil, da ga bo popoldan obiskal. Iztok ga zaman čaka, zelo je
razočaran) – preusmeri na čakajočega Simeona in Ano; Bog jima je nekaj obljubil …
3.2.2 Pogovarjajte so o vprašanju: Kako se počutimo, ko pričakujemo zelo pomemben
obisk?
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Težišče pripovedovanja zgodbe je naj »pričakovanje«. Za ilustracijo lahko uporabimo flanel
slike in pripomoček 4/a.
Razčlenitev zgodbe:
- pogled nazaj na Jezusovo rojstvo (pri praznovanju božiča)
- Marija in Jožef gresta z otrokom, starim 40 dni, v Jeruzalem v tempelj (slika 1 –
pripomoček 4/a, glej tudi 4.3).
- Srečanje s Simeonom: Kdo je Simeon? Kako dolgo že čaka na ta dan? Kaj čaka?
Od kod ve o prihajajočem Mesiji? Simeonovo veselje in blagoslov (pri mlajših
samo omenite), Simeonovo čakanje je poplačano.
- Srečanje z Ano: Kdo je Ana? Kaj označuje njeno življenje? Tudi njeno čakanje je
poplačano (slika 2 – pripomoček 4/a, glej tudi 4.3).
- Zaključek: Veselje pri vseh zaradi izpolnjene prerokbe; to naj bi bila tudi osrednja
tema božiča.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otroci naj govorijo o svojih doživetjih, kako so se počutili takrat, ko se je nekdo držal
tistega, kar je obljubil (možna uporaba 3.2.1).

3.4.2

Dramska igra: Otroci naj ponazorijo srečanje Jožefove družine s Simeonom in Ano v
templju. Pri tem naj bo veselje zaradi izpolnjene obljube na prvem mestu.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Izhajamo iz stališča, da je božič za nas nekaj drugega, kot obdarovanje in romantične sveče.
Poudarimo Marijino in Jožefovo, konec koncev pa tudi Jezusovo ponižnost in poslušnost.
Kljub svoji izbranosti so se trdno držali določb zakona. Tako so si pridobili Božjo
naklonjenost. Božič pomeni, da se je izpolnila Božja volja tako v velikem kakor tudi v
najmanjšem delu Božjega zakona. Ravno skozi to je bil proslavljen sam Bog.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Otroci delajo in izhajajo iz besedila (vrstice 25–29 in 36–38), lastnosti in dejanja
Simeona in Ane; te lastnosti podčrtajte ali izpišite tako, da jih vsi vidijo (pripravite
biblijsko besedilo na foliji ali kopijo za vsakega otroka, glej 4.3).
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4.2.2

Uganka (rešitve: 1 Samson, 2 Gibeon, 3 Simeon, 4 Gideon, 5 Hebron, 6 Hermon,
Simeon) – glej pripomoček 4/b.

4.2.3

Pogovor o razočaranju, če se kdo ne drži obljube in te tako izneveri (glej 3.2.1).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Na podlagi vrstic od 21–24 lahko izpostavimo poslušnost in podrejenost Jožefove družine.
Potem izpostavimo predvsem lastnosti Simeona in Ane, in sicer pred in po Jezusovem
prihodu v tempelj.
A. Pred prihodom v tempelj:
- pravičen – v. 25 (Simeon se je vedno spraševal, kaj ugaja Bogu). Vedno se je tudi
tako ravnal in dobil priznanje od Boga – bogaboječ. Dobro se je zavedal tega,
kako velik in mogočen je Gospod, vendar pa tudi tega, kako zelo ljubi človeka in
da je zato poslal svojega Sina, da bi človeka rešil. To spoznanje ga je vedno znova
napeljevalo k temu, da je častil in molil Boga.
- pričakoval (Bog mu je naznanil, da bo poslal Mesijo in po preroku Danielu celo
napovedal, približno kdaj naj bi se to zgodilo. Simeon je veroval Bogu. Ta vera se
je kazala v dnevnem čakanju na izpolnitev Božje obljube).
- Sveti Duh je bil nad njim (v svojem življenju se je pustil voditi Bogu. Namig:
otrokom te starosti lahko brez problema omenimo vest).
- ni zapuščala templja – v. 37 (Ana je vedno želela biti v Božji prisotnosti. V njegovi
prisotnosti lahko od njega največ doživimo).
- s posti in molitvami (post kot posebna oblika aktivnega čakanja. Hrana je bila za
Ano nepomembna. Molitev tu kaže na skorajšnjo izpolnitev Božje obljube).
B. Po (med) njegovim prihodom v tempelj:
-

Slavljenje Boga – v. 28 (doživetje Božje prisotnosti vedno vodi k slavljenju in
molitvi – v. 29)
Moje oči so videle tvojo rešitev – v. 30 (pomembno priznanje Jezusu: On je
Rešitelj, Zveličar, Ozdravljenje)
o njem pripovedovala vsem – v. 38 (z največjim veseljem pričujemo o doživetjih z
Jezusom).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Igra »vzdigni Biblijo«: Otroci morajo čim prej poiskati določeno vrstico v Bibliji in jo
na glas prebrati. Pri tem poglabljajmo povezanost teksta iz Lukovega evangelija s
starozaveznimi napovedmi in kažimo na to, kako se Božje obljube izpolnjujejo.
4.4.2 Povzetek in uporaba pojmov: pričakovanje, doživetje, pričevanje.
4.4.3 Poglobitev dejstva, da bo Jezus ponovno prišel – lahko tudi z igro (glej 28. lekcijo,
pripomoček 28/b).
5. PRIMERNA PESEM
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6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Pogovorimo se o zlati vrsti, in sicer v dveh delih:
a) razložimo funkcijo luči (nekaj naredi vidno, omogoči orientacijo, razsvetli pot),
b) stvari, ki niso v redu (npr. v našem odnosu z Bogom), so lahko po Jezusu ozdravljene,
Jezus tako ne osvetljuje samo poti, temveč tudi ozdravlja in pomaga. Ta dvojna funkcija je
edinstvena. Pojmi kot so »narodom« in »do skrajnih mej sveta« kažejo na to, da kot Odrešitelj
ni prišel le za Izrael, temveč za vse ljudi na tem svetu.
 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 4/a
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Pripomoček 4/b

Kako mu je ime? (odgovor dobiš v pobarvanih poljih)

1
2
3
4
5
6

O
O
O
O
O
O

N
N
N
N
N
N

Odgovore napiši vodoravno!
1. Mož z veliko močjo
2. Mesto, kjer je bil postavljen sveti šotor s skrinjo zaveze (1 Kroniška 16)
3. Eden od dvanajstih Jakobovih sinov
4. Veren mož v Stari zavezi. Njegovo ime se omenja v Hebrejcem 11.
5. Davidovo prvo mesto prebivanja (2 Samuel 2)
6. Gora v Izraelu (Psalm 133)
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5. lekcija

MODRI Z VZHODA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 2,1–12
ZLATA VRSTA:
»Vsi narodi, ki si jih naredil, bodo prišli, padali bodo na kolena pred tabo, Gospod, tvoje ime
bodo slavili.«
Ps 86,9
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ta zgodba nam je dobro znana kot del božične zgodbe. Pri natančni obdelavi bomo ugotovili,
da je za razumevanje te zgodbe potrebno upoštevati različne vidike in povsem na novo brati in
razumeti Božjo besedo. Nekaj časa po Jezusovem rojstvu so prišli v Jeruzalem učeni možje iz
Babilona in so pri kralju Herodu spraševali, kje je na novo rojeni judovski kralj. Da se je rodil
kralj Judov, so v svoji deželi izvedeli preko zvezde. Na podlagi tega lahko domnevamo, da so
v času ujetništva Judov v Babilonu (pred okrog 6. stol.), tam živeči pogani – neverniki
spoznali različne vidike judovskega verovanja in s tem tudi pričakovanje prihajajočega kralja
in njegovega kraljestva. (Pomislimo samo na pričevanje Daniela in njegovih prijateljev).
Herodovo vznemirjenje zaradi rojstva je razumljivo, saj je v novorojenem kralju videl
možnost vstaje in izgubo svojega prestola. Težje je razumeti prestrašenost celega Jeruzalema,
saj bi se Judje pravzaprav lahko veselili rojstva napovedanega kralja. Možno je, da ta
prestrašenost ni povezana z rojstvom kralja, ampak s pričakovanjem Herodovih strašnih,
zverinskih dejanj, s katerimi se bo le-ta odzval na napoved rojstva novega kralja (Mt 2,16–
18). Pravzaprav pri tej prestrašenosti gre za izraz oziroma sliko takratnega duhovnega stanja
Izraela. Ta misel je podkrepljena tudi s tem, da je Bog poklical pogane, da počastijo
napovedanega kralja in ne ljudi iz Izraelskega ljudstva, s katerimi je sklenil zavezo. Tako
ostanejo visoki duhovniki in pismouki v Jeruzalemu, medtem ko pogani iščejo Kristusa. Že
tukaj je vnaprej nakazano, da bo Izraelsko ljudstvo nekoč zavrglo svojega kralja. To
kraljestvo ima drugačne značilnosti, kot pa so opisane v prilikah o nebeškem kraljestvu.
Jezusov prihod, ki je bil prvotno namenjen le za Izraelovo hišo, je potem, ko so ga zavrnili in
zavrgli, razširil v obliki odrešenja na vse ljudi. Tako so modri z Vzhoda lepa slika v nasprotju
z »modrimi« iz Izraela, pismouki in visokimi duhovniki.
Po oznanilu, da bo Kristus rojen v Betlehemu in potem, ko se je Herod pri svojih modrijanih
pozanimal o času, ko mora ta kralj biti rojen (upoštevajte, da so v tem trenutku žene že
obsojene za poznejši pokol otrok), so se modri s Herodovim naročilom, da ga obvestijo, kje je
novorojeni kralj, odpravili na pot. Zvezda, ki so jo v trenutku rojstva videli na Vzhodu, jih je
vodila po poti v Betlehem (upoštevajte, da jih je zvezda vodila samo na tem delu poti!) in z
veseljem so ji sledili. V hlevu so se ponižno poklonili kralju, ki je prišel na svet v ponižnosti
ter mu darovali darove. Bog je poskrbel za to, da je njegov Sin dobil čast, ki pripada kralju.
Zaradi tega, ker vodje in del njegovega izbranega ljudstva ni bil v stanju izkazati te časti, je
Bog poslal pogane, da so izpolnili to službo. Od začetka svojega zemeljskega življenja je bil
Gospod Jezus prepoznan in spoštovan, saj je Bog vedno vodil posameznike k temu, da ga
počastijo, proslavijo in poveličajo.
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1.2 OSEBE

-

-

-

-

Jezus Kristus: upoštevajte, kako je v določenem poglavju imenovan – kralj Judov
(v. 2), Kristus (v. 4), voditelj (v. 6), dete (v. 8, 9 in 11).
kralj Herod: Herod Veliki; izvira iz Idumeje in je potomec Edomcev. Kot strašni in
časti željan tiran, je med ljudstvom in v svoji lastni družini dal pobiti vse, ki so mu
nasprotovali. Da bi si pridobil naklonjenost Izraelcev, je dal sezidati tempelj v
Jeruzalemu v prvotni obliki – ta je bil še bolj veličasten kot prvi tempelj. Vladal je
od 37. do 4. pr. n. št. Njegov naslednik je bil Arhelaj, eden od njegovih sinov.
modri z Vzhoda: Tukaj ne gre za kralje; sploh pa ne za tri »svete« kralje! Število
teh modrih (najmanj dva) je neznano in zato ni mogoče natančno vedeti števila
darov. To so učeni ljudje (modri), zvezdoslovci z Vzhoda. Oni so pravzaprav
nasledniki duhovnikov in učenjakov na področju med reki Evfrat in Tigris
(babilonsko kraljestvo). Pripadali so najvišjemu sloju svoje dežele.
Vsi visoki duhovniki in pismouki ljudstva: tukaj je bil sklican ves visoki zbor
(sinedrij). Kljub temu ne beremo nič o starešinah, ki so bili tretja stranka tega
zbora. Oni niso omenjeni, ker ne gre za pojasnitev teološkega vprašanja (v. 4).
Njihova prisotnost pa je bila nujna, ko se je sinedrij sestal kot politična ali sodna
oblast.
preroki: prvi del citiranega preroštva je povezan z Miho, drugi del pa s Samuelom
(glej Mih 5,1–3 in 2 Sam 5,2).
Marija: mati našega Gospoda Jezusa. Jožef je v teh vrsticah imenovan prvič;
domneva se, da je bil navzoč.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Betlehem v Judeji (»hiša kruha«): rojstni kraj in v tej zgodbi tudi Gospodovo
bivališe, okrog 10 km južno od Jeruzalema (glej tudi 3. lekcija)
Jeruzalem: tukaj na zahodni strani stoji Herodova palača, uradnega kralja (glej 24.
lekcijo, pripomoček 24/c)
hiša (v Betlehemu): Jezusova družina sedaj ne stanuje več v hlevu prenočišča,
ampak v hiši (Lk 2, 7, 12, 16)
Vzhodna dežela: glej 1.5

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

v dneh kralja Heroda Velikega: Herod je vladal od 37. do 4. pr. Kr. Gospod Jezus
je bil rojen približno v 6. letu pr. n. št. Časovna razlika izvira iz takratnega
Dionizijevega štetja časa.
Ni prav, da so modri in pastirji skupaj postavljeni k jaslicam v Betlehemu, kot je to
prikazano na nekaterih slikah, pesmih in razlagah. Pastirji so bili prisotni pri
Jezusovem rojstvu, modri pa nekaj časa po rojstvu. Tudi če tega časa nočemo
raztegniti, je potrebno upoštevati, da so modri od prvega trenutka, ko so opazili
zvezdo, do prihoda h Gospodu potrebovali določen čas za pripravo na potovanje in
za samo potovanje. Razen tega je potrebno upoštevati, da je Gospod Jezus po
štiridesetih dneh bil darovan v templju v Jeruzalemu in da je družina takoj po
obisku modrih zbežala v Egipt in tam ostala do smrti Heroda Velikega. Časovna
razlika med obiskom pastirjev in modrih je okrog 40 dni. Naslednji dokaz za
časovno razliko je uporaba besede »dete« pri Mateju, medtem ko Luka v 2.
poglavju uporablja besedo »novorojeni otrok«, »dojenček«.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

vrstica 1: Modri = glej 1.2
vrstica 1: z Vzhoda (z Jutrovega) = dežela na vzhodu (Orient), kjer vzhaja sonce
vrstica 2: njegova zvezda = Stvarnik vseh stvari, ki je ustvaril tudi zvezde, želi
tujcem, ki so brez upanja in Boga na svetu, preko zvezde razkriti čas in kraj
njegovega rojstva. Biblija ne poroča o nobenem kometu ali premikanju planetov v
ozvezdju. Če bi zvezdo lahko razložili kot nek astronomski dogodek, Herod ne bi
spraševal modrecev o njej. Prav tako se ne bi pojavila pred modrimi in nad hišo,
kjer je bilo dete, in tam tudi ostala. Bila je vidna in znana vsemu svetu. Pojav
zvezde je Božji čudež.
vrstica 2: pokloniti se = streči, predati se; pomeni isto, kot poklekniti in se s čelom
dotakniti tal; izraz časti in vdanosti
vrstica 3: vznemiril = osupel, zaprepaden, zelo prestrašen
vrstica 4: Mesija = Herod vé, da tu ni govora o »normalnem« kralju, ampak o
Kristusu, Mesiji, Božjem maziljencu. To ni njegov priimek, ampak njegov uradni
naziv
vrstica 6: najmanjši med Judovskimi voditelji = pričujoča slika malega mesta
Betlehem. V Božjih očeh to ni malo mesto, kajti tu bo nekoč rojen Jezus Kristus
vrstica 6: pasel ljudstvo Izraela = glej Jn 10,11–30
vrstica 7: skrivaj = Herod se je hotel izogniti veliki pozornosti Judov
vrstica 8: da se mu pojdem tudi jaz poklonit = izraz Herodove prekanjenosti. On
želi to informacijo le zaradi tega, da bi Gospoda umoril
vrstica 11: mu darovali = izraz spoznanja posebne ničevosti in vdanosti, morda
tudi želja, Bogu je všeč predanost. Na vsak način je razvidno, da otroka, ki mu
izkazujejo čast, smatrajo za častivrednega
vrstica 11: zlato = seznaniti se s kraljevskim božanstvom
vrstica 11: kadilo = smola iz nekega grma, ki se uporablja za kadilo (glej 2 Mojz
30,34–38; 3 Mojz 16,12–13)
vrstica 11: mira = blagodišeča smola, ki se uporablja za balzamiranje mrtvih (Jn
19,39), za žganje in kot narkotičen dodatek k vinu; namig na namen njegovega
prihoda – umreti
vrstica 12: opomin v sanjah = Bog je takrat ljudem govoril na različne načine. To
niso bile nenavadne sanje. Modri so vedeli, da jim govori Bog.

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus z veseljem iskan, najden in počaščen.
Druge možnosti:
- Jezus Kristus je vreden, da ga molimo – ali smem pregrešiti?
- Nekateri želijo Jezusa častiti, drugi umoriti.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tudi »majhni« otroci lahko že nekaj storijo za Gospoda Jezusa. V tej zgodbi lahko razločno
vidimo, da Bog išče ljudi, ki ga ljubijo, mu služijo, ga hvalijo in molijo ter to tudi pričujejo v
življenju (opozorilni znak) drugim. Besedilo pa prinaša nevarnost, da otroci pridejo do ideje,
da povežejo zvezdo z današnjo astrologijo (ne astronomijo!), saj je iz te zgodbe razvidno, da
horoskop ipd. vsebuje resnično vest in je lahko sprejemljiv. Na kratko razmislimo, se
pogovorimo in pojasnimo, da sta horoskop in napovedovanje prihodnosti za Boga gnusoba (5
Mojz 18,10–12). Glede na razumevanje skupine lahko pokažemo, da je v naši zgodbi zvezda
le oznanitev Jezusovega rojstva, medtem ko astrologi trdijo, da so v zvezdah določeni usoda
in prihodnost ter da bodo zvezde imele stalen vpliv na razvoj usode.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Zgodba: Predstavljajte si, da ste bili na potovanju in bi se sedaj vrnili domov z vlakom.
Svojim staršem, sorodnikom in prijateljem ste predhodno v pismu označili čas vašega
prihoda. Ste bili žalostni, ko ni bilo nikogar, ki bi vas pričakal? Seveda! Povezava:
Kako so pričakali Gospoda Jezusa?
3.2.2 Otrokom dovolimo, da skupaj predlagajo točke (veselje, radost, praznovanje, …)
reakcij ljudi ob rojstvu kraljevskega otroka. Zgodbo lahko pričnemo z modrimi, ki so
že tako dolgo potovali in se veselili, da bodo končno videli kraljevskega otroka in med
drugim tudi praznovali njegovo rojstvo. Toda kaj doživijo v deželi, kjer se ta otrok
rodi?
3.2.3

Otroke vprašamo, če so že kdaj prej pokleknili. Pri tem pokažemo sliko klečeče osebe
– pripomoček 5/a. S pomočjo naslednjih vprašanj lahko razvijemo pogovor: Pred kom
pokleknemo? Zakaj to delamo? Kaj želimo s tem izraziti? Kdo si zasluži, da pred njim
pokleknemo?

3.2.4

Neposreden vstop: »Kako daleč je še do Jeruzalema? Komaj čakam, da bom videl
novega kralja …« ali »Kaj se tam dogaja? Rojen bi naj bil novi kralj? Od kod naj bi to
vedeli? Zvezda …?«
Tu je pomembno, da bo vsakokrat področje razprave dobro pokrito. Otroke lahko
vprašamo, kako oseba vsakokrat sprejme situacijo.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujemo na podlagi naslednjih korakov: – glej pripomočka 5/b in 5/c:
 (slika 1) Kratek pogled nazaj: Gospod Jezus je bil rojen. Ampak v kakšni revščini pride
kralj na svet …
 Ali mu nihče ne želi izkazati časti, ki mu pravzaprav pripada?
(sika 2) Pač, tukaj so možje, ki …
 Ali jim je vseeno, da vidijo zvezdo? Kaj menite vi? Ne, ni jim vseeno. (slika 3) Hitro se
pripravijo za dolgo potovanje, kajti oni brezpogojno …
 Opis potovanja …
 (slika 4) Prihod v Jeruzalem; njihova vprašanja in splošna reakcija …
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 (slika 5) Preroštvo, apatično obnašanje visokega duhovnika in pismoukov (katerih srce
ostane nedotaknjeno) in izprašujoč pogovor s kraljem …
 (slika 6) Ponovno na poti v Betlehem: »Tam, zvezda! Kakšna radost!«
 Na cilju! Ampak kaj vidijo? Nobenega praznovanja, nobenih dragih kamnov, nobenih
prazničnih oblačil … in kljub temu vedo, da je ta otrok kralj.
 (slika 7) Obnašanje do kralja: Padli so na kolena in obdarili otroka.
 Bog skrbi za svojega Sina: sanje …
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Izdelamo lahko tabelo in na njej prikažemo Modre in nasproti Jude ter Heroda:
MODRI
JUDJE + HEROD
__________________________________________________
veselje 
prestrašenost 
__________________________________________________
gredo na pot
ostanejo v Jeruzalemu
__________________________________________________
prinesejo Bogu darove in
se mu priklonijo
3.4.2

pustijo Bogu njegove darove
in častijo krivico _____

Skupaj premislimo: Kaj lahko jaz storim za Jezusa Kristusa, mu darujem, žrtvujem.
Gospod želi, da mu služimo, da smo mu poslušni, da drugim razlagamo o njem,
drugim pomagamo, druge razveseljujemo z majhnimi pozornostmi. To so darovi, ki se
jih Bog veseli.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 5 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tu lahko okrepljeno govorimo o modrih kot o predsliki in tudi o načinu darovanja, ki ga Bog
še danes želi od nas: Ps 50,13; 116,17; Rim 12,1; Heb 13,15, 16. Izkoristimo priložnost in se
dotaknimo naslednjih tem: praznoverje, astrologija ipd.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Berimo iz 4 Mojz 24,17 in Mih 5,3 ter vprašajmo otroke o pomenu teh vrstic. Po prvi
reakciji ugotavljajmo, kdo je vedel najbolje odgovoriti v teh odlomkih. Pridimo do
ugotovitve, da bi to morali biti duhovnik (posebej visoki duhovnik) in pismouki.
Poudarimo, da so modri kot priča za neko gotovo pričakovanje. »Danes poslušamo
tako, kot je resnično bilo …«
4.2.2 Skozi nazoren opis potovanja po puščavi povzdignimo motivacijo in upanje modrih.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Preberimo besedilo z otroki in razložimo vsa mesta s težjimi pojmi (glej 1.). Nato
izdelamo vzporedno tabelo (glej 4.4.1).
4.3.2 Zgodbo pripovedujemo podobno, kot je opisano v 3.3, vendar glede na osebno
uporabo (aplikacijo) – glej 4.4.1
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Z otroki izdelamo naslednjo vzporedno tabelo:
MODRI
1) ogled znakov časa (zvezda takrat ni
pomenila nič posebnega, toda oni so se
zadržali pri posebni zvezdi)
- imajo pričakovanje in upanje
2) podajo se na pot (kažejo osebno
angažiranost)
3) ljudem odprto govorijo o svojih ciljih in
upanju
4) sledijo po predpostavljeni poti –
pokorščina (nobenih bližnjic)
5) imajo vodjo, ki gre pred njimi

HEROD, PISMOUKI, VISOKI
DUHOVNIK, PREBIVALCI
JERUZALEMA
- nimajo nobenega vpogleda in razumevanja,
pa tudi ne razumevanja znakov
- nimajo pričakovanja in upanja
- ostanejo ravnodušni in brez pomika v
Jeruzalemu (vse do Herodovega pomora)
- upanje, ki ga oni kot izvoljeno ljudstvo
razglašajo (naj bi), je za njih le zunanji videz
(forma). Vsebino sicer poznajo, vendar jim
manjka osebni odnos in pomen
- Herod si izmisli svojo pot

- Herod si s svojim egoizmom sam stoji na
poti
6) ko so na cilju, je veliko veselje
- zaprepadenost in strah
7) padejo, se priklonijo, darujejo: izraz, kako - sovraštvo do Boga, morilske misli, velike
zelo priznavajo velikega Boga in v kakšnem blodnje človeka, ki se upira Bogu in se želi
odnosu so z njim
povišati nad Boga
8) ne vrnejo se nazaj k Herodu, pripravljenost, - jeza, nobene vrnitve ali popravka, samo
da se pustijo oblikovati skozi Božjo modrost - strašen pokol otrok
pokorščina
Obnašanje modrih naj bo postavljeno kot predslika. Njihova predslika kot ozadje za
vprašanja, pa tudi moje obnašanje do Boga.
4.4.2 Govorimo o Mt 3,9 kot o judovsko označeni vrstici in vprašamo, ali mi ne mislimo
isto. Veliko otrok misli, da je Bog zadovoljen s tem, da starši hodijo redno v cerkev in
da so otroci že dolgo v nedeljski šoli. Tu lahko z otroki še enkrat ponovimo, da se
prava vera kaže v delih in temelji na osebni odločitvi.
4.4.3 Govorimo o misli, da Bog tudi danes želi od nas daritve (vsekakor drugačne daritve) –
1 Pt 2,5; Ps 50,13; Rim 12,1; Heb 13,15, 16 – glej 3.4.2
4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 5 – starejša skupina
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5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Pomembno je, da Bog ni prišel samo za Izraelsko ljudstvo, ampak je Bog obljubljen in
čudovit za vse ljudi na zemlji. Želiš prisluhniti?
Zlato vrsto brez simbola položimo na tablo, preberemo in razložimo. Vedno znova
zamenjujemo vrsto s simboli – pripomoček 5/d.

 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 5/d
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Pripomoček 5/a

Pripomoček 5/b
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Pripomoček 5/c

40

41

42

43

44

45

6. lekcija

BEG V EGIPT
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 2,13–23
ZLATA VRSTA:
»Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje
misli nad vašimi mislimi.«
Iz 55,9
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Potem, ko so modri prinesli otroku Jezusu svoje darove, so na osnovi božanskega preroštva šli
nazaj v svojo deželo, brez, da bi obvestili Heroda o tem, kar se je zgodilo v Betlehemu. Po
angelu je Jožef dobil zapoved, naj zbeži s svojo družino v Egipt in ostane tam, dokler mu ne
bo povedano drugače. Jožef je bil poslušen in tako je ušel vojakom, ki jih je poslal Herod, da
pobijejo vse fante do dveh let starosti v Betlehemu in okolici. Ko je Herod umrl, je spet prišel
Gospodov angel in poslal Jožefa nazaj v Izrael. Po angelovem navodilu so se preselili v
Nazaret v Galileji in tam je Jožef živel s svojo družino.
1.2 OSEBE

-

-

Gospodov angel: glasnik, poslanec, božji služabnik, ki je Jožefu večkrat govoril v snu.
Jožef (= »On (Bog) dodaja, množi!«): Marijin mož, tesar, živel je v Nazaretu (Lk 2,4),
po Jezusovem rojstvu in v otroštvu se ga ne omenja veliko, verjetno je zgodaj umrl.
Otročiček in njegova mati: ta opis se večkrat uporabi za Gospoda Jezusa in njegovo
mati Marijo, zanimivo je, da se vedno najprej omeni otročiček – glej tudi 1. lekcijo 1.2
Herod: gr. »Junak«, lahko tudi »Veliki«, sin Antipatera in žene Kypros, vladal od 37.
do 4. leta pr. n. št., graditelj (tempelj, Cezareja, Masada ipd.), spreten diplomat, dober
govornik, častihlepen vladar, krvav tiran (usmrtil je svoje sovražnike, tekmece,
družinske člane, vse, da bi si zagotovil oblast), umrl je pri 70-ih.
Modri: čarovniki z vzhoda, zvezdoslovci, verjetno Babilonci.
Arhelaj: »Vladar ljudstva«, najstarejši od treh Herodovih sinov, v oporoki je bil
določen za kralja, toda zaradi stavk je bil le vodja ljudstva Samarije, Judeje in
Idumeje. Po desetletnem strahovitem vladanju pregnan v južno Francijo; vladanje je
prevzel rimski prokurator.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Betlehem: »Hiša kruha«, mesto v rodovitni okolici Judeje, približno 10 km južno od
Jeruzalema, Jezusovo rojstno mesto.
Rama: približno 15 km severovzhodno od Jeruzalema
Egipt: večkratno pribežališče za Izraelce (1 Mojz 12,10; 1 Kr 11,40), Herod je bil v
politični napetosti z njimi; razdalja med Egiptom in Betlehemom približno 350 km
zračne linije.
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-

Država Izrael: zbirališče Herodove vladavine z Idumejo, Judejo, Samarijo, Galilejo,
Perejo, Betanejo in Trahonitisom.
Judeja: (Judovsko mesto), področje okrog Jeruzalema, 63 pred n. št. pod rimsko
vladavino.
Galileja (področje, krog), področje zahodno od Genezereškega jezera, naseljeno z
mešanim ljudstvom, zato od Judov prezirani; od 4. do 39. leta n. št. vlada Herod
Antipa
Nazaret: »varuhinja« – Jezusovo rojstno mesto, nepomembno mesto blizu trgovske
ceste med Damaskom in Egiptom, približno 120 km severno od Jeruzalema.

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

Jezusovo rojstvo med 7–5 pr. n. št.
Prihod modrih približno 7–6 pr. n. št.
Čas v Egiptu približno 7–3 pr. n. š.; največ 4 leta

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 13 in 14: »Vstani …! Vstal je …« = nazorno nam je prikazana Jožefova
poslušnost.
vrstica 16: »dve leti in manj« = šteje se že začeto leto, vladar si želi zagotoviti »široko
mejo«, da bi bilo bolj sigurno, toda zaman.
2. VODILNA MISEL

Bog vedno pride na cilj, četudi bi ljudje to želeli preprečiti. (Naše besedilo nam jasno kaže
kako vsemogočni Bog po prerokih oznanjane stvari izpelje, ne glede na mogočne vladarje
tega sveta. Dan jim je omejen prostor, ki ga brez pomislekov izrabljajo. Pa vseeno Božjih
načrtov ne morejo spremeniti. Kajti on reagira hitreje, prej in zanesljivejše ter pride pred njimi
na cilj.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Kljub težkemu izrazu »umor otroka« je to besedilo izredno primerno, da prikažemo
Gospodovo skrb za slabotne in tiste, ki rabijo pomoč. Celo škodoželjnost se lahko pojavi, ker
kralj vedno potegne krajšega. Dovolimo, da je veselje nad življenjem otroka Jezusa večje,
tako da bodo mlajši to veselje začutili.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Učitelj pokaže otrokom nekatere slike iz kartona, ki jih je pripravil (pripomoček 6/a)
Nekatere slike (hiše, kraljev sin, vojaki, piramide) pa še manjkajo. Kdo jih bo pomagal
izdelati? Učitelj otroke vzpodbuja in otroci lahko pobarvajo že pripravljene slike. Tako
je vsak otrok zaposlen in napeto čaka, kdaj bo njegova slika uporabljena. Katera
biblijska zgodba bi lahko to bila?
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3.2.2 Kdo bi rad bil kralj? Enemu otroku daj »Kraljevski pribor« npr. zlato papirnato krono,
pisan namizni prt za obleko, palico iz zlatega papirja, lahko še kaj več, potem se usede
na stol, podložen z debelim pisanim vzglavnikom kot simbol za prestol. Ker je dober
kralj, dela dobre stvari za svoje ljudstvo. Kaj bi to lahko bilo? Skupaj izbiramo
odgovore. Kaj delajo slabi kralji? Ali si lahko vse dovolijo? Ali so vsemogočni? Bog
je vsemogočen. O tem poroča biblija v čudoviti zgodbi.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 glej 3.2.1 Na tla ali na nizko mizico geografsko pravilno postavimo s pomočjo slikic
mesta in področja iz našega besedila. Otroci sedijo v polkrogu pred tem našim
zemljevidom in tako doživljajo zgodbo: – glej pripomoček 6/b
Betlehem: majhno mesto, pomembna stvar: Jezusovo rojstvo, radost pastirjev, prihod
modrih, zahrbtnost kralja Heroda, pot modrih nazaj, angelova zapoved, beg družine.
Egipt: cilj bega, mesto, kjer so ostali.
Jeruzalem: kraljeva jeza, grozovita zapoved, vojaki so poslani v Betlehem,
preiskovanje hiš (vojaki z vseh strani prihajajo v hišo, kjer se je rodil Jezus, toda
nikogar ne najdejo) – drugi otroci morajo umreti, tudi kralj umre (prevrni sliko kralja),
njegov sin postane kralj.
Državna meja Izraela: angel zapove, naj se vrnejo v Egipt, strah pred Herodovim
naslednikom, božanska prerokba: Nazaret kot prebivališče, nova domovina,
delavnica …
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Kdo je tako čudovito čuval Gospoda Jezusa? Kako je Bog to naredil?
- po svojem angelu (otroci lahko postavijo sliko angela)
- po poslušnem Jožefu! Bog dela čudovite stvari, če ga ljudje poslušajo.
3.4.2 S pomočjo premikajoče slike prikažemo, kako so vojaki preiskovali hiše. Družina je
pod Božjo zaščito glej pripomoček 6/c.
3.4.3

Igramo se mačko in miši, mačka nosi temno obleko, igra naj jo učitelj ali starejši
otrok. Vsi ostali stojijo v krogu, se držijo za roke, miški odpirajo pot, medtem ko jo
mački zapirajo. Otroška radost narašča s tem, ko mačka ne more ujeti miške.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 6 – mlajša skupina
4. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

»Kdo odloča o poteku zgodovine?« to je vprašanje, ki si ga starejši otroci večkrat
zastavijo. Ali so to mogočni ljudje, ali je to vsemogočni Bog? Grozna poročila o tem, kar
se dogaja, bi lahko govorila, da imajo grozoviti vladarji ogromno moči. Toda naše
besedilo nam odpira povsem drug pogled. Bog oblikuje zgodovino, pa čeprav to
velikokrat takoj ne vidimo. On ima svoj čudoviti načrt, on pozna reakcije nasprotnika in
do podrobnosti izpolni, kar reče. To je oblast nad vsem in takim, ki se ji podredijo,
postane zavetišče.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Skupaj naredimo piramido vladanja. Stopnice vladajočih in
podrejenih, ki se na vrhu konča s konico glavnega. A ima
ta, ki je na vrhu konice, še koga, ki je nad njim?
4.2.2 Na tabli oziroma na foliji je naj z zabrisanimi črkami napisana
beseda »tiran« Pogovorimo se, razložimo pomen besede in
potrdimo z nekaterimi imeni iz zgodovine. To so huda
poglavja človeštva. Ali je morda kje na koncu te teme luč?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 S pomočjo slik iz 4.2.1 in 4.2.2 pripovedujemo o dogodku iz Mateja 2,13–23 in
prikažemo različne osebe z različnimi barvami okroglo izrezanega papirja. Tako je
npr. Herod črni krog in je čisto na vrhu naše piramide, pod njim v rjavih krogih
njegovi vojaki, pod njimi družine iz Betlehema z različnimi otroki in pod njimi, čisto
na robu majhna rumena pika – otrok Jezus. Božanska preroštva po Gospodovem
angelu prikažemo kot beli krog. Med pripovedovanjem spreminjate sliko: – glej
pripomoček 6/d
Beg = družina na levo stran slike
Umor otrok = vojake k preostalim družinam, kroge majhnih otrok odstranjujte
Herodova smrt = odstranite veliko črno piko, zmečkaj in vrzi proč.
Vrnitev družine = družina »nad« vsemogoče
4.3.2

S starejšimi otroki poskušajte na osnovi besedila izdelati tabelo, ki pojasni prerokbe,
sedanjost in korake k izpolnitvi obljubljenega. To lahko uporabite kot delovni list in
ga izročite otrokom, da ga sami izdelajo ali pa delate vsi skupaj na tabli – glej
pripomoček 6/e.
Rešitev:

PREROKBA
760 let pr. n. št.
»Iz Egipta sem poklical
svojega Sina«.
Ozej 11,1
600 let pr. n. št.
»Glas žalovanja se sliši v
Rami, bridko jokanje.«
Jer 31,15
700 let pr. n. št.
»… da bo namreč
imenovan Nazarečan.«
Mt 2,23b

SITUACIJA
Jezusovo rojstvo
= Betlehem

IZPOLNITEV_____
- angelova zapoved za beg
- Jožef je poslušen_______
Beg iz Egipta

ni razloga za
pobijanje otrok

- Herodova jeza
- nasilni vojaki__________
Ubijanje otrok v Betlehemu

rojen v Betlehemu,
zbežal v Egipt

- angelova napoved
- Jožef je poslušen_______
Vrnitev v Nazaret
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Na koncu lahko še enkrat ponovimo, da ima Bog skozi stoletja svoj načrt in ga do popolnosti
tudi izpolni.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Iz rumenega papirja smo pripravili trikotnike. Vprašamo otroke, kam bi jih lahko dali
na naših delovnih listih oziroma na tabli. Otroci predlagajo kam in hkrati utemeljujejo.
Po sliki na tabli 4.3.1 je Bog nad družino, v tabeli po 4.3.2 stoji za drugo in tretjo
izpolnjeno prerokbo (glej 2.). Tu lahko še enkrat nazorno prikažemo, da je Bog
postavljal glavne točke v zgodovini in da je človek v vsem tem omejen. Na kratko
zaključi z Izaija 55,9 (glej 6.).
4.4.2 Ročno delo: slike – glej 3.4.2
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 6 – starejša skupina
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Otroci dobijo dolg papirnat trak, ki ima na eni strani obliko zemeljske oble, na drugi pa
otroško glavo – glej pripomoček 6/f. Pogovorimo se o tem, kakšne plasti ima zemlja in na vrh
napišemo prvi del vrstice. Da bi še močneje prikazali višino neba nad zemljo, narišemo na
zemljo majhne ljudi, hišo, drevo, hribe …
Na drugi strani otroci dokončajo vrstico. Ta trak si otroci lahko doma obesijo in si tako lažje
zapomnijo vrstico.
Za mlajšo skupino je dobro, če učenje vrste povežemo z gibi rok:
Kakor je nebo visoko nad zemljo
(otroci stojijo na prstih in se stegujejo proti nebu)
tako visoko so moje poti nad
(s prsti se dotikajo tal)
vašimi potmi
in moje misli nad vašimi mislimi
(ena roka nad glavo, druga na čelu)


7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 6/c
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Pripomoček 6/a
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Pripomoček 6/b

Pripomoček 6/d
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Pripomoček 6/e

PREROKBA
760 let pr. n. št.
»Iz Egipta sem poklical
svojega Sina«.
Ozej 11,1
600 let pr. n. št.

SITUACIJA
Jezusovo rojstvo
=

IZPOLNITEV_____
- angelova zapoved za beg
- Jožef je poslušen_______

ni razloga za

- Herodova jeza
- nasilni vojaki__________

rojen v Betlehemu,
zbežal v

- angelova napoved
- Jožef je poslušen_______

»Glas žalovanja se sliši v
Rami, bridko jokanje.«
Jer 31,15
700 let pr. n. št.
»… da bo namreč
imenovan Nazarečan.«
Mt 2,23b
Pripomoček 6/f
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7. lekcija

DVANAJSTLETNI JEZUS V TEMPLJU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 2,41–52
ZLATA VRSTA:
»Gospod, ljubim prebivališče tvoje hiše, kraj, kjer prebiva tvoja slava.
Ps 26,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Luka nam želi v svojem Evangeliju pojasniti naslednje:
Od samega začetka Jezusovega življenja je v njegovem življenju prihajalo do izraza, da ima
poseben odnos z Bogom, svojim očetom in da hoče v vsem izpolniti njegovo voljo. Njegova
starša sta se s tem zelo hitro sprijaznila, najverjetneje zaradi posebnih okoliščin njegovega
rojstva. Izjemno stališče in pomen njunega otroka jima je bilo še dodatno potrjeno po ustih
preroka. V 40. vrsti navaja Luka vodilno misel za otroka Jezusa, ki se potem izpolni v
zaključnem stavku 52. vrstice: Otrok pa je rasel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in
Božja milost je bila z njim.
Jezus kot otrok je prišel iz vaške galilejske odročnosti v sveto mesto Jeruzalem in to na enega
od največjih judovskih praznikov, in sicer pasho. Ta praznik je s svojimi barvnimi in
življenjskimi početji, v središču katerih je bil tempelj, moral pustiti mogočen vtis na otroku. Iz
načina pogovora med Jezusom in rabini lahko zaključimo, da je Jezus že v rani mladosti
prestopil prag odraslosti in se v svoji sodbi izhajajoč iz svoje Božje modrosti ni oziral na
ljudsko mnenje. Njegova povratna vprašanja na reakcije starešin odkrivajo njegovo
poznavanje Boga in njegov pospešen duhovni razvoj.
1.2 OSEBE

-

12-letni otrok Jezus: rasel je kot vsi ljudje, vključen je bil v kulturno in versko življenje
izraelskega ljudstva, vendar se je kot Božji Sin vzdigoval nad to, saj se je svojega
sinovstva zavedal in se tako tudi ravnal.
Marija in Jožef: Jezusova starša sta verna Izraelca, ki v zvestobi in poslušnosti želita
izpolniti Božji zakon. Zelo si prizadevata svojega otroka vzgajati v zvesti podrejenosti
Božjemu zakonu.
Potujoča družba – karavana: To je skupnost sorodnikov in znancev, ki so se iz varnostnih
razlogov združevali v večje skupine.
Učitelji postave: Rabini so kot izvedenci v pismih poučevali tiste, ki so prišli na praznik,
prav tako pa so imeli vprašanja glede izpolnjevanja zakona.
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

pot od Galileje do Jeruzalema (glej 3. lekcija, pripomoček 3/a): vodila je skozi področje
Jordana, mimo Samarije, pri Jerihi pa se je vzpenjala v Judovo pogorje (primerjaj Mk
10,32; 46 + 11,1;15 – postaje Jeriha, Betanija, Jeruzalem)
sveto mesto Jeruzalem: Božje izvoljeno mesto, simbol Božje zvestobe svojemu narodu in
središče Božje modrosti
tempelj: praznik pashe, v prvi vrsti kraj žrtvovanja in središče praznovanja, tukaj se je na
praznik žrtvovalo tudi do 250.000 jagnjet, po Stari zavezi pa tudi kraj Božjega objavljanja
in prebivanja

1.4 ČAS DOGAJANJA

V prvem desetletju našega štetja, še pod oblastjo Cesarja Avgusta, deželni glavar Galileje je
bil Herod Antipa, ki je obglavil Janeza in ga je Jezus kasneje imenoval lisjaka (Lk 13,32).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 41: pasha: najpomembnejši Judovski praznik, praznoval se je v Jeruzalemu, kjer so
v templju žrtvovali jagnjeta. Smel se je praznovati le znotraj območja Jeruzalema. V času
praznovanja pashe je Jeruzalem preplavilo od 60.000 do 100.000 ljudi.
vrstica 42: »star dvanajst let»: otroke so skrbno pripravljali na spoštovanje Zakona. Od 13.
leta naprej so bili popolnoma samostojno odgovorni za spoštovanje le-tega. K temu
spoštovanju je sodil tudi vsakoletni obisk praznika pashe.
vrstica 43: »dnevi dopolnjevanja«: praznik, ki je sledil neposredno prazniku pashe;
praznik nekvašenih kruhov, vse skupaj 7 dni
vrstica 44: »pot enega dne« 7–8 ur hoda, kar je pomenilo (odvisno tudi od reliefa
pokrajine) od 20–30 km hoje, od Nazareta do Jeruzalema so hodili približno 5 dni
vrstica 49: »… kar je mojega Očeta«: nanaša se na tempelj z vsem njegovim od Boga
danim življenjem, lahko pa tudi na temeljito življenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Jezus se je svojega Božjega sinovstva zelo dobro zavedal. Poudarek dajmo na »kar je
mojega«. Jezus je odločno razkril, kdo je njegov Oče – Bog sam. Svojim zemeljskim
staršem je moral pojasniti, da ima on do njiju drugačen odnos kot ostali otroci do svojih
staršev. A kljub temu jima je bil poslušen.
2. VODILNA MISEL

Že v Jezusovem otroštvu je bilo jasno, da ima poseben odnos s svojim Očetom v nebesih.
Druge možnosti:
- Bog daje poudarek na druge stvari (v odnosu na prihajajočega Odrešenika Bog ne daje
poudarek na moč, kraljestvo in visok položaj, temveč na poslušnost njegovi volji, na
poznavanje njegove volje, na ljubezen do njega, skupnost z njim, ki se nahaja tam, kjer se
ljudje zbirajo v njegovem imenu, k njemu molijo in ga slavijo).
- Jezus Kristus je pokazal, kako moramo biti poslušni svojim staršem.

58

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Glede na svet, v katerem živijo mlajši otroci, kakor tudi glede na njihovo družinsko življenje,
se nam ponujajo različne možnosti, kako jim to prenesti:
- ločitev otroka od staršev, starševska skrb, pisano praznovanje v tujem mestu, ki ga otrok
očarano doživlja v zavetju svoje družine
- obiskovanje bogoslužij skupaj s starši, na katerih ljudje v molitvi in proučevanju Biblije
spoznavajo Božjo prisotnost. Težje bo mogoče otrokom pojasniti, da Jezus takrat, ko je
ostal v templju, ni naredil napake (pobegniti od staršev velja normalno za prepovedano in
nevarno). Najboljše bo, da zgodbo podamo tako, kot jo je podal Luka v svojem
evangeliju: Jezus Kristus je napovedani Odrešenik Izraela in ta njegova identiteta se kaže
na čisto drugačen način, kot pa je to večina v Izraelu pričakovala. Bog daje poudarek na
poznavanje in poslušnost njegove volje ter na ljubezen in skupnost z njim. Luka pokaže,
da je Jezus od samega začetka odraščal v tej smeri in na ta način. Glede na to ozadje je
bilo Jezusovo ravnanje izraz njegove ljubezni do svojega Očeta v nebesih. Otrokom
pokažimo, kaj ugaja Bogu: biti poslušen staršem, prav tako pa se zanašati na Boga, iskati
njega in njegovo Besedo ter gojiti skupnost z njim. Te kvalitete se lahko odražajo tudi v
življenju najmlajših.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 »Mali princ« – glej pripomoček 7/b: pogovarjamo se o izzivu postati kralj. Kakšno
izobrazbo ima princ? Kot nasprotje temu postavimo okolje in izvor Jezusa Kristusa.
Zakaj je Bog dopustil, da je njegov sin odraščal v revni družini?
3.2.2 Pokažemo sliko ulice z veliko ljudmi (sliko prinesemo s sabo): pogovarjajmo se o
doživetjih, ki smo jih doživeli, ko smo obiskali veliko mesto. (Starši se skušajo znajti,
otroci ostajajo z njimi – čisto blizu njih, gledajo, se veselijo, vendar pa občutijo tudi
nekaj strahu). Preusmerimo zopet na Jezusa. Tudi Jezus je imel podobno doživetje, ko
je bil 12 let star …).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Biblijsko zgodbo razlagajmo v povezavi s slikovnim materialom – pripomoček 7/c
Predlogi kako razložiti snov:
Slika 1: Zbiranje popotne druščine v Nazaretu in po poti: v Nazaretu radost pred odhodom,
predpriprava na potovanje, problemi na potovanju (hodili so peš, dolžina in trajanje poti,
prenočevanje), zbiranje popotne druščine (sorodniki, znanci, prijatelji), pričakovanja in
doživetja popotne druščine, potovali so v večjih skupinah (družba, večja varnost),
izmenjava doživetij po poti iz prejšnjih praznovanj, otroci se po pripovedovanju starejših
pripravljajo na praznovanje, popotniki pojejo psalme ter poveličujejo in slavijo Boga.
Težka pot, nošenje bremen, izogibanje Samarije, mučen vzpon prek Jerihe proti
Jeruzalemu (hodili so več kot 25 km na nadmorski višini več kot 1000 m!).
Slika 2: Trenutek prihoda
Slika 3: Praznovanje pashe v Jeruzalemu: Ko so zagledali Jeruzalem, so se razveselili in si
Oddahnili. Sledili so veseli dnevi praznovanja, otroci so se držali staršev in doživljali
praznovanje.
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Pri templju: dnevna žgalna daritev ob zori, petje zbora, molitve, kadilne daritve, molitvena
bogoslužja z narodno molitvijo Izraela (poslušajte Izrael 5 Mojz 6,4), blagoslovi,
slavljenje ob spremljavi glasbe, branje dnevnega psalma; na sami pashi pa klanje
žrtvenega jagnjeta in številne druge daritve (pitne, jedilne).
V mestu: vedno znova na novo prihajajoči gostje, iskanje prenočišča, pisana radoživost v
mestu, priprava pashalnega obroka, učenje rabinov v sinagogah, petje, posli, dnevni obiski
templja.
Slika 4: Starši se odpravijo proti domu: Potovanje nazaj ni tako zelo dobro pripravljeno kot
pa je bil pripravljen odhod iz Nazareta. Eni so mogoče odpotovali že prej, eni so še malo
ostali. Starša sta opazila, da Jezus manjka, šele ko so prepotovali približno 20–30 km,
torej blizu Jerihe ali celo malo po njej. Tako sta morala ponovno prehoditi strmo pobočje
nazaj do Jeruzalema. Kakšno je bilo njuno razpoloženje? Iskala sta ga v mestu.
Slika 5: Jezus Kristus v templju: Pogovor Jezusa z rabini v enem od delov templja, kamor so
imele dostop tudi ženske. Vsebina pogovora: poznavanje Zakona, zgodovina Božjega
ljudstva, namen pashe itd.
Slika 6: Jezus Kristus v pogovoru s starši: (glej tudi vodilna misel 2)
Nasprotje: čudenje rabinov Jezusovi modrosti – skrb staršev, katerima manjka vpogled na
specifičnost te situacije; Jezusov odgovor je pokazal njegovo pripadnost nebeškemu
Očetu.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Z otroki naredimo mini zloženko s tehniko odpiranja – pripomoček 7/a. S pomočjo
sodelavca, ki v roki drži zloženko, lahko v razgovoru z otroki razglabljamo o tem, kaj
oni doživljajo v Božji hiši. V svojo lastno zloženko se lahko otroci tudi narišejo.
3.4.2

Igra »Kdo bo prvi pri vhodu v tempelj?«
Pri vhodu stoji tempeljski čuvaj s hrbtom obrnjen k otrokom. Ko se obrne, se nobeden
od otrok ne sme premakniti. Če se kateri premakne, mora zopet na izhodiščno točko
igre. Otroci se morajo premikati naprej, vendar čuvaj ne sme opaziti, da se premikajo.
Zmaga tisti, ki prvi prileze do stene in nanjo udari ali pa pride mimo čuvaja.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 7 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini lahko vzbudimo velik interes s spremljajočimi časovnimi vidiki zgodbe.
Elementi judovske religije se bodo tako lažje vrinili v informacijo (poklic rabina, verska
izobrazba, vloga tore = zakona, elementi praznovanja pashe, posebnosti tempeljskega
kompleksa itd.) Otroci stojijo na enak način na robu odraslosti. Pouk kot priprava na življenje
bo intenzivnejše razumljiv. Tudi zavedanje tega, da so sami odgovorni pred Bogom, se jim
tukaj lahko vsadi. K temu spada samostojno branje Biblije in molitev, kakor tudi poslušanje,
ko drugi govorijo o Bogu. Otrokom predstavimo namen in cilj verskega poučevanja. Le-ta je
pridobiti in imeti urejen odnos z Bogom.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 S sabo prinesite doma izdelano toro – zvitek in ga dajte otrokom, naj ga raziščejo –glej
pripomoček 7/d. Nanj se lahko napiše tudi kakšen stavek v hebrejščini (npr. Jaz sem
Gospod, tvoj Bog – 2 Mojz 20,1). Pozorni bodite na to, da se hebrejščina piše in bere
od desne proti levi. Kot dodatek k temu lahko prinesemo slike tore – zvitkov (lahko
fotografije), ki so navadno rahlo okrašeni in z njimi pojasnimo, kakšno pomembno
vlogo je imela Božja postava – zakon v življenju slehernega Juda.
4.2.2 Predlagajmo skupen obisk bogoslužja otrokov in njihovih staršev: Kako doživljajo
otroci skupnost vernih kristjanov?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Skupaj z otroki preberemo tekst in s pomočjo slik (pripomoček 7/c) pripomoremo k lažjemu
razumevanju teksta. Slike lahko služijo za interpretacijo (glej 3.3 in 4.1), lahko pa tudi za
informacijo. (Tekst najprej preberemo in pozneje s pomočjo slik tudi o njem z otroki
premišljujemo).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Z otroki naredimo toro – zvitek (glej pripomoček 7/d). Na ta zvitek si otroci lahko
napišejo zlato vrsto in se spodaj podpišejo.
4.4.2 Predlog ročnega dela: »Zloženka« - glej 3.4.1.
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 7 – starejša skupina
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
-

Poiščimo zlato vrsto in jo napišimo na toro – zvitek.
Prvi stavek zlate vrste lahko zapišemo tudi na hrbtno stran zloženke.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 7/d
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Pripomoček 7/a

Predlogo prekopirajte na karton (če je možno, povečajte) ali pa jo nalepite na karton. Notranje
reze pripravite, oba robova slike zlepite, na zadnjo stran napišite ali prilepite zlato vrsto. Na
notranjo stran modela si lahko zapišete tudi tekst, ki ga boste razlagali skupini.
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Pripomoček 7/b

Pripomoček 7/c
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8. lekcija

JANEZ KRSTNIK OZNANJA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 3,1–20
ZLATA VRSTA:
»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
Mk 1, 15
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ko je Gospod Jezus odraščal kot otrok v domovini svojega očeta – Luka opisuje prihod iz
Nazareta in Galileje ter dvanajstletnega Jezusa v templju, je Bog v puščavi pripravljal
predhodnika, Janeza, sina Zaharije in Elizabete.
O tem času Sveto pismo ne poroča. Božje delo (glej tudi 2. lekcijo) je bilo storjeno po tiho. O
tem najdemo zapis in potrditev v drugem poglavju Lukovega evangelija. V tretjem poglavju
se začne javno Božje delo med Izraelovim narodom. Najprej je opisan nastop in delo Janeza
in potem sledi javno delovanje Gospoda Jezusa, ki se začne z njegovim krstom. Rodovnik je
bil za Jude zelo pomemben.
Naš tekst ima 5 vidikov:
- vrstici 1–2: Določanje časa
- vrstice 3–6: Janez in njegova funkcija
- vrstice 7–14: Janez in njegovo delovanje
- vrstice 15–18: Opis »prihajajočega«
- vrstici 19–20: Konec Janezovega javnega delovanja
1.2 OSEBE

-

-

-

cesar Tiberij: bil je rimski cesar, ki je vladal v letih 14–37 n. št.; sin božanskega
Avgusta
Poncij Pilat: je bil rimski prefekt; gr. izraz za upravitelja (hegemón) je običajno
preveden lat. prokurator, vendar je iz napisa, ki so ga našli l. 1961 v Cezareji, kjer je
Pilat imel svoj prestol, postalo jasno, da je bil njegov naziv pravzaprav lat. praefectus.
Pilat je v letih 26–36 n. št. upravljal province Judejo, Samarijo in Idumejo.
Herod Antípa: vladal v Galileji in Pereji od leta 4 pr. n. št. do leta 39 n. št., ko so ga
Rimljani odstavili in izgnali v Galijo. Imenovali so ga četrtni oblastnik (prim. Mt 2,7;
Apd 13,1), da so ga ločili od njegovega očeta Heroda Vélikega, ki so ga imenovali
»kralj«.
Filip: Bil je sin Heroda Vélikega, ki je od leta 4 pr. n. št. do 34 n. št. upravljal več
okrožij severovzhodno od Tiberijskega jezera.
Lizanija: O tem vladarju ne vemo skoraj ničesar. Verjetno gre za moža, ki ga
nekajkrat omenjajo Jožef Flavij in dva fragmentarna gr. napisa. V Lukovem času je
njegovo ozemlje (vzhodno pobočje Antilibanona) spadalo pod judovskega kralja
Heroda Agripo II. in so ga naseljevali pogani. – Abilene tj. področja okrog glavnega
mesta Abile, severozahodno od Damaska.
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-

Hana: V letih 6–15 v času prokuratora Valerija je bil postavljen za velikega
duhovnika, nato je bil odstavljen.
Kajfa: od Rimljanov postavljen véliki duhovnik, zet velikega duhovnika Hane; službo
je opravljal v letih 18–36 n. št.
Janez: glej 2. lekcijo
množica ljudi
cestninarji: glej 13. lekcijo, 1.5
vojaki
Herodiada: Snaha Heroda Velikega. Poročila se je s Filipom. Imela je hčerko Salomo.
Herodiada je zapustila svojega moža in živela skupaj z njegovim bratom Herodom
Antipo, kar je Janez Herodu tudi očital. Kasneje (Mk 6,17–28) je bil Janez na njeno
željo tudi obglavljen.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Puščava (v. 2): okvirno je gotovo mišljeno redko naseljeno (vendar ne povsem
puščavsko) ozemlje, ki sega od Jeruzalema do Hebróna in Mrtvega morja oziroma
spodnjega Jordana
- Dežela ob Jordanu – glej pripomoček 8/a (v. 3): Naseljen del Jordanske doline. Janez
je krščeval v kraju blizu Betanije. Drugi kraj, kjer je Janez krščeval, je zapisan v Jn
3,23 in je poimenovan kot Enón.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Iz podatkov, ki so zapisani v 1. in 2. vrstici, se ne da razbrati, v katerem času se odvijajo
dogodki. Tiberij je bil sicer v 14. letu rimski cesar, ampak že prej je izvajal nasilje nad
provincami. Na splošno imenujemo leto 26 kot začetek Janezovega delovanja in leto 28 kot
leto, ko so ga zaprli.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

vrstica 3: »krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov« = tukaj želi povedati, da se naj
vsi, ki spadajo k Izraelskemu narodu, potem ko so spoznali, da je njihovo dosedanje
življenje bilo proti Božji volji in so se hoteli spreobrniti, dajo krstiti. Krst je bil javno
priznanje, da so doživeli to spremembo. Sprememba se je morala videti v njihovem
življenju. Krst ponazarja simboliko pranja grehov.
vrstica 16: »krst v Svetem Duhu in ognju« = Sveti Duh: slika moči, slika sodbe, ki bo
doletela vsakega, ki se ne bo pokesal (Jn 16,8–14); ogenj: slika sodbe, ki bo nujno
izvršena nad tistimi, ki se niso želeli pokesati.
vrstica 17: »velnica« = v zrak so metali zrnje. Veter je pleve odpihoval, zrnje pa je
ostalo na tleh.
2. VODILNA MISEL

Gospod Jezus prihaja, vsak je naj pripravljen na njegov ponovni prihod. Zato se naj razglaša
dobra novica (v. 18).
Druge možnosti:
- Pokesati se pomeni: sprejeti Božjo sodbo, se spreobrniti in navzven pokazati, da želimo
živeti drugače (v. 10–14).
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- Bog pripravlja prihod svojega Sina. Poudarek pri pripovedovanju: Preden lahko pride
Gospod Jezus (v zgodovinskem smislu: ko nastopi čas tisočletnega kraljestva), se mora
pripraviti njegova zunanja podoba. Janez bi naj ljudi poklical h kesanju, da bi lahko imeli
delež v tem kraljestvu. Istočasno Janez naznanja, da končno prihaja ta, ki so ga že preroki
napovedali.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci vedo, da če pričakujemo obisk, ponavadi pospravimo stanovanje. Velikokrat tudi sami
pomagajo, da je vse čisto in svečano. Tukaj lahko poudarimo ta vidik veselja, ko pričakujemo
obisk. Kako je takrat izgledalo pričakovanje na prihod Jezusa Kristusa med Izraelskim
narodom? Janez je klical ljudi h kesanju. Tukaj je pomembno, da si otroci pravilno
predstavljajo kesanje. Mislijo, da če so storili kaj slabega, je njihovo kesanje kazen. Moramo
jim pokazati da »kesanje« pomeni nekaj drugega. Če se pokesamo pomeni, da nam je žal in
smo pripravljeni spremeniti naše stališče. Kesanje pomeni spremembo načina mišljenja in
povzroči vrnitev k Bogu ter pelje k veselju. Evangelij je veselo sporočilo. Cilj kesanja je, da ta
proces spremembe mišljenja postane viden pri našem vedenju. Med pogovorom mogoče rajši
uporabimo besedo »spreobrnitev, vrnitev«.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Dobimo pomemben obisk. Kaj dela mama? Povod: Čiščenje srca pri človeku je
pomembno, kajti prihaja Jezus Kristus.
3.2.2

Direkten uvod: pokažite slike izgleda in nastopa Janeza, krsta, »sadov kesanja« (v. 10–
14). Lahko vzamemo samo eno sliko in to podrobneje opišemo ter obdelamo temo.

3.2.3 Pogovor: Pustimo da otroci pripovedujejo, kako se počutijo, če se kdo noče z njimi
pogovarjati. Zakaj pride do te situacije? Tudi mi smo lahko krivi. Razložimo, da se
Bog dolgo časa ni pogovarjal s svojim narodom. (Ljudstvo ni hotelo nič vedeti o
Bogu, zaradi tega je Bog molčal). Govor Boga nam kaže, kako pomembno je Janezovo
sporočilo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Janezov klic je, da se spreobrnemo in da je to tudi vidno v našem vedenju. V nadaljevanju
lahko uporabimo pripomoček 8/b (npr. folijo s polji, ki jih odkrivamo ali plakat z ustreznimi
slikami).
Slika 1: Izraelski narod se ne sprašuje, kaj je Božja volja. Je neposlušen in živi v grehu in ne
more biti v stiku z Bogom.
Slika 2: Bog si želi skupnosti s svojim narodom. »Obišče« jih, ko pošilja svojega Sina.
Slika 3: Janez Krstnik je dobil nalogo, da pripravi ljudi na Jezusov prihod. Da bi bili vredni
za velik obisk, je potrebna spreobrnitev. Janez kliče h kesanju.
Slika 4: Vsak, ki se spreobrne, prizna to spreobrnjenje s krstom in njegovim
vedenjem (npr. v. 10–14)
Slika 5: Bog odpusti vsakemu človeku, ki se je pokesal in tako je lahko v skupnosti z njim (v
Božjem kraljestvu).
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pokažemo slike 1–5 – pripomoček 8/b. Otroci pripovedujejo. Kako je mogoče, da ima
Bog lahko skupnost z ljudmi?
3.4.2

Pogovor o posledicah kesanja (poglejmo tri skupine v v.10–14 ali za otroke danes: Kaj
lahko delimo z drugimi? S čim naj ne goljufamo?) Kako se vedemo, če nam je žal,
kako smo se obnašali? (Prosimo za odpuščanje, poskušamo popraviti napake, se
vedemo drugače).
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Poleg potrebe po kesanju lahko poudarimo tudi sadove kesanja. Otroci dobro razumejo, kaj
pomeni razveseliti osebo, ki jo imaš rad. Ko pride Jezus, bi naj vsak bil pripravljen pokazati
vsaj nekaj sadov. Sadovi so avtomatske posledice kesanja (čiščenja) in zdrave prehrane.
Istočasno lahko pokažemo otrokom odgovornost, da tudi drugi ljudje potrebujejo
spreobrnjenje (Jak 5,19–20).
4.2 PRIPRAVA UVODA – glej tudi 3.2

4.2.1 Začnemo z mislijo, da je zdaj prišel čas, ki je bil napovedan v Stari zavezi. Skupaj z
otroki preberemo vrste iz Iz 40,3–5 in današnji tekst. Vprašamo po Božjem namenu, ki
je bil znan že pred mnogimi stotimi leti.
4.2.2 Zgodba: Pričakujemo obisk v našo državo. Vsak je nekaj postoril, da lahko gost najde
vse čisto. Po celi državi so zapore, da bi ceste bile proste za slavni obisk. Znani obisk
je bil najavljen po medijih. Zbor ljudi pred zgradbo vlade, delijo se državne zastave.
Šef protokola je odgovoren za sprejem. Z vojaško častjo sprejemajo gosta itd. Priprave
so velike!
4.3 IZVEDBA LEKCIJE – glej pripomoček 8/b in 3.3

Podobno kot pri 3.3, dopolnitve:
Slika 1: Greh z rezultatom: Ločitev od Boga in sodba
Slika 2: Bog ne želi ločitve, pošlje svojega Sina (opozoriti na zgodbo o odrešenju, napoved
po prerokih)
Slika 3: Bog nas kliče h kesanju: Tukaj bi lahko razložili z naslednjimi štirimi točkami:
a) potreba po odrešenju – npr. Rim 3,23 (zato, kdor se ne pokesa, pride na sodbo)
b) možnost odrešenja – npr. Rim 3,24
c) sprejem odrešenja – npr. Jn 1,12
d) posledice odrešenja – npr. Ef 1, 6, 12, 14
Slika 4: (glej tudi 3.4.2) Sadovi kesanja, priznanje: Sprememba se naj vidi vsak dan v
življenju. Ne gre za to, da bi ljudje pustili svojo službo, ampak, da bi v svoji okolici
bili vzgled.

73

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o grehu, ločitev od Boga. Primerjamo s tem, kar ljudi lahko loči (nezaupanje,
predsodki, odtujenost, krivda). Posledice so žalost, samota, slaba vest ... Pri Bogu je
drugače: Vzrok ločitve od Boga leži pri človeku. Otroci naj naštevajo, kaj vse nas
lahko pripelje do ločitve od Boga. Potem naj govorijo o tem, kako lahko preprečimo
ločitev.
Ločitev od Boga se lahko prikaže optično (za ilustracije uporabimo flomaster ali
skiciramo na tabli). Na eni strani papirja je prikazan Bog, na drugi strani skupina ljudi.
Na sredini pa zid z opekami, kjer so napisani različni grehi. Druga slika prikazuje,
kako Jezus Kristus nese to opeko na svojem hrbtu. Tretja slika prikazuje prost vstop k
Bogu.
4.4.2 Pripomoček 8/c (k tretjemu vprašanju: Božji Sin bo sodil ljudem: Prišlo bo do ločitve
med pšenico za nebeško shrambo in plevelom za prekletstvo).
4.4.3 Še enkrat preberemo vrste 1–14. Vrstice se lahko tudi zapišejo in beseda »vprašati« se
lahko prikaže slikovito. Otroci naj ugotovijo, kaj imajo množica, cariniki in vojska
skupnega: vprašati! Torej v našem življenju gre vedno za vprašati po Božji volji in
tako tudi ravnati. To je posledica kesanja: Ne to, kar jaz želim, ampak to, kar želi Bog.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
4 slikice (kot plakat, na tabli ali foliji): – glej pripomoček 8/d
a) Ura s kazalci na 12 : Čas se je dopolnil
b) Kraljeva krona: Božje kraljestvo se je približalo (Jezus je tukaj in ga bo vzpostavil. V
Božje kraljestvo pridemo le, če se skesamo in verujemo)
c) Oseba, ki moli na kolenih s puščico: Pokesajte se! Spreobrnite se!
d) Odprta Biblija: Verujte evangeliju! (Verujte v to, kar je Jezus povedal in to, kar je
zapisano v Svetem Pismu)
Otroci naj ugotavljajo, kaj pomenijo te slike. Potem razdelimo zlato vrsto, ki je razdeljena na
štiri dele in jih pustimo, da jo uredijo k slikam.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 8/a
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Pripomoček 8/b
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Pripomoček 8/c

Nenavaden projekt znanja

Svetopisemski tekst: Luka 3,1–18

Vprašanja k tekstu:
1. S svojimi besedami napiši, kakšno nalogo je dal Bog Janezu (v. 3 in 4)!
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Naštej tri skupine ljudi, ki so v puščavi prišli k Janezu in dodaj, kaj je
zahteval Janez od njih, da bi se spreobrnili?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Janez je govoril o tem, kaj bo delal Mesija (v. 17). Poskušaj razložiti,
kaj je hotel Janez s tem povedati!
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Koga Jezus danes sprejema k sebi?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Pripomoček 8/d

» as se je dopolnil
in Bo je kraljestvo
se je pribli alo.
Spreobrnite se
in verujte
evangeliju!"
Marko 1, 15
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9. lekcija

JEZUSOV KRST
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 3,13–17
ZLATA VRSTA:
»Ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben
ljudem.«
Flp 2,7a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

vzporedne vrste: - Mk 1,9–11; 3,21–22
- Jn 1,29–34

1.1 VSEBINA

Janez Krstnik je bil tisti, ki je pripravil Jezusu pot. V ljudeh je prebudil željo po Mesiji, s
svojimi pridigami in krstom jim je kazal novo pot kesanja – glej 8. lekcijo.
In zdaj pride Jezus iz Nazareta k reki Jordan. In kljub temu, da se Janez upira, se dá Jezus
krstiti. Janez je videl, kako Gospodov duh prihaja na Jezusa. Sam Bog potrdi Jezusa kot
svojega ljubljenega Sina in Mesijo, s tem se navezuje na obljubo v Iz 42,1.
Bog Oče je takoj pokazal na enotnost med seboj, svojim Sinom in Svetim Duhom.
Služba Janeza Krstnika se nadaljuje, ker Jezus še ni popolnoma v javnosti. Jezusovo javno
delovanje se je začelo šele po tem, ko ga je Satan skušal v puščavi.
1.2 OSEBE

-

Janez Krstnik: (glej 2. in 8. lekcijo) od Boga izbran in obljubljen, da pripravi Jezusu
pot. Star približno 30 let, preprost način življenja in oblačenja, plašč iz kamelje dlake,
kot prehrana sta mu služila divji med in kobilice, umre kot mučenik (glej Mt 14,10).
Jezus Kristus: malo pred svojim javnim nastopom

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jordan (glej 8. lekcijo, 1.3 in pripomoček 8/a – zemljevid)

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

približno v 15. letu vladanja kralja Tiberija, Poncij Pilat je vodja v Judeji
Jezus Kristus je star okrog 30 let

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 13: krst = simbolično dejanje, ki se izvrši s potopom v vodo. Krst Janeza
Krstnika je bil krst spokorjenja in se je odvijal javno, s potapljanjem v reke in jezera.
Predpogoj je bil iskreno kesanje in iskrena želja k spreobrnitvi.
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-

-

vrstica 15: izpolniti pravičnost = pravičnost v tem primeru nima povezave z »biti
pravičen« v moralnem smislu, ampak pomeni delati tisto, kar želi Bog. Jezus Kristus
je izpolnil Božjo voljo in vse, kar je bilo povezano s preroštvi. Postavil se je na naš
nivo in kot tisti, ki je brez greha, prevzel nase naše grehe ter jih nosil namesto nas.
Tako nam je odprta možnost, da pridemo k Bogu. »Glej, jagnje Božje, ki odjemlje
grehe sveta« (Jn 1,29).
vrstica 16: odprla so se nebesa = Janez je verjetno res videl odprto nebo, toda
simbolično to pomeni, da je nam odprta pot k Bogu, ker je Jezus že s krstom prevzel
nase sodbo
vrstica 16: Božji Duh v obliki goloba = primerjava – tukaj ne piše »… kot golob«.
Golob je po Mt 10,16 slika čistosti in po 3 Mojz 12,6 je primeren za daritev
očiščevanja. Slika goloba na viden način kaže, da je dan Duh.

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus je pripravljen do potankosti izpolniti Božji načrt. To priznava s svojim krstom.
Čeprav je brez greha, se postavi v vrsto grešnikov.
Druge možnosti:
- Bog priznava poslušne
- Krst je javno priznanje
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Mlajšim mora postati jasno, da je Jezus s krstom pred javnim nastopanjem pokazal, da je
popolnoma poslušen svojemu Očetu. Gospod Jezus je bil poslušen svojemu Očetu iz ljubezni.
Daje nam vzgled. Ohrabrimo jih, da je potrebno biti poslušen, tudi če vsega ne razumemo.
Če otroci niso premajhni, bi morda lahko govorili o krstu danes.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Nemi impulz (slika »Janez krščuje ob reki« – pripomoček 9/a): zbiramo izjave otrok, s
tem vidimo, koliko predznanja imajo glede tega in potem preidemo na takratno
dogajanje.
3.2.2

Prinesemo umazano brisačo (lahko jo operemo). Zakaj? Umazano perilo mora postati
čisto, prav tako naša srca, ki so polna krivice. Preidemo na Janezov krst spokorjenja.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Opišemo Janezov krst v reki Jordan, kako prihajajo ljudje, da bi se krstili in kako priznavajo
svoje grehe (glej tudi 8. lekcijo, 3.3 in pripomoček 9/a). Potem iz Janezovega vidika povemo
zgodbo v naslednjih korakih:
- Gospod Jezus prihaja
- Želja Jezusa Kristusa, da bi se krstil – glej 3.4.2 in pripomoček 9/b (to, da se je Janez
branil, lahko pri mlajši skupini izpustimo)
- Krst in kako ga je Bog potrdil
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Na koncu poglobimo pripovedovanje s tremi vprašanji: Zakaj se je dal Gospod Jezus
krstiti? Kako se je na to odzval Bog? Kdo naj se dá danes krstiti? (Vsak ki je Bogu priznal
svoje grehe in je sprejel Jezusa.)
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci dobijo sliko, ki jo pobarvajo – pripomoček 9/a ali 9/b.
3.4.2 Pokažemo čisto brisačo in jo hočemo oprati (glej 3.2.2). Otroci bodo rekli, da je ni
potrebno prati.
Podobno je menil Janez Krstnik, ko je prišel Jezus, da bi se dal krstiti. Pokažemo na
Jezusa, ki je bil brez greha, pa je bil vendarle poslušen.
4. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Janez je krstil ljudi, ki so se spokorili. S svojim krstom se je Jezus postavil na stran grešnikov,
ki so bili pripravljeni se skesati. Kajti prišel je za takšne ljudi, samo tako jih lahko odreši (Flp
2,7–8) in to pripravljenost je prikazal s svojim krstom. Sin je svojemu Očetu v vsem poslušen.
Morali bi govoriti o pomenu krsta takrat in danes. Biblija govori o potapljanju ljudi, ki so v
svoji notranjosti doživeli spremembo (Rim 6). S starejšo skupino se lahko pogovarjamo o
svetosti tega dogodka.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroci naj s pomočjo naših gibov uganejo besedo poslušnost. Sledi pogovor o
poslušnosti in njenih posledicah.
4.2.2 Rešitev uganke – pripomoček 9/c: »Janez Krstnik nad Jezusom Kristusom« Pogovor:
Kdo je bil Janez? Kaj veš o njem?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Učitelj pripoveduje zgodbo in igra vlogo Janeza (Ljudstvo je pričakovalo Mesijo. Kako težka
je bila naloga? Bog ceni druge stvari, kot meni ljudstvo. Kako lepo je, ko se ljudje
spreobrnejo.) Nekega dne se je zgodilo naslednje:
- Jezus prosi, naj ga krsti
- Janezovo spoznanje: tebi to ni potrebno (pokaži Jezusovo brezgrešnost in veličino) –
Jn 1,29–30
- Zakaj se je dal Jezus krstiti (namesto koga)? V nadaljevanju najdemo tri potrditve,
reakcije na Jezusovo poslušnost (besedilo v vrsticah 16–17)
- Odprto nebo (pot k Bogu je odprta)
- Sveti Duh se spusti (javno opremljanje in krepitev na začetku njegove težke poti)
- Božji glas (enkraten odnos med Očetom in Sinom)
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Ročno delo: »zložljiv cvet« – glej 6.
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4.4.2 Pogovor: Kaj je in kaj pomeni krst? (krst je simbolično dejanje, ki se izvrši pri
posamezniku, ki se je za to prostovoljno odločil, s potopom v vodo) – za razlago
uporabimo pripomoček 9/d. Krščenec s tem javno prizna, da je s Kristusom umrl, da je
pokopan in na novo vstal.) – glej Rim 6,3–11 in 1.5.
4.4.3 Pogovor o Božjem trojstvu. Opiši Božje delovanje v tej zgodbi (Bog je eden, ampak se
prav tu pojavlja v trojstvu) – razložite lahko s pomočjo trikotnika – pripomoček 9/e.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Vrsta govori o tem, kako se je Gospod trikrat ponižal. Božji Sin je pustil Očetovo slavo, služil
je kot služabnik in postal enak ljudem. To se dobro vidi pri Jezusovem krstu. Naredimo
kartico, ki se odpira s cvetlico.
Prednja stran: vsak dobi cvetlico in jo izreže, z velikimi črkami napišemo ON (tako
čudovit je Jezus Kristus)
Notranja stran: napišemo vrsto.
Za mlajšo skupino imamo že vse pripravljeno, samo pobarvajo.
 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 9/a

Pripomoček 9/b
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Pripomoček 9/c

Začnite v levem spodnjem kotu, kot kaže puščica in sledite kockam v smeri
urinega kazalca.
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»____________, _____________ _______________, _______
_______________ __________ ____________!«
Kdo to pravi o kom? Napišite obe imeni: ____________, ________________

Pripomoček 9/d
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Pripomoček 9/e

Pripomoček 9/f
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10. lekcija

JEZUS SKUŠAN
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 4,1–11
ZLATA VRSTA:
»… Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«
Mt 4,10b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

vzporedni vrsti: - Mk 1,12–13
- Lk 4,1–13

1.1 VSEBINA

Jezusov krst po Janezu Krstniku je potrdil sam Bog: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje!« Zatem je Duh odpeljal Jezusa za 40 dni in noči v puščavo, kjer se je ves čas postil.
Namen bivanja v puščavi je bil, da bi ga Satan skušal (Mt 4,1).
Ta preizkušnja je služila temu, da bi se dokazalo, da je Jezus brez greha in ima oblast nad
vsem. Kaže nam pa tudi, da Satan ne more drugače, kot da vedno, ko ima priložnost, kaže
svojo hudobijo. Na novo pokaže svoje načine napadanja, ki so že od vsega začetka isti: že v
Edenskem vrtu cilja na poželenje mesa (v. 3), poželenje oči (v. 8–9), ponos življenja (v. 5–6).
Kot je že pri Evi uporabljal, uporabi pri Gospodu isto besedo »Če«, čeprav Bog v Mt 3,17
jasno pravi: » Ta je moj ljubljeni Sin, …«
Primerjavo lahko najdemo tudi pri Izraelcih, ko so hodili v puščavi. Tudi to ljudstvo je moralo
biti preizkušeno, le da so vsakič zatajili.
Zdaj pa vidimo Božjega Sina kot človeka v skušnjavi, le da nobeni ne podleže. Skušnjavca pa
vsakokrat odbije s citatom iz Božje besede - vsakokrat z besedo iz 5 Mojzesove knjige, ki je
bila dana Izraelcem v puščavi.
Potem ko je Gospod Jezus zavrnil tri Satanove zahteve (naj zapove, da kamenje postane kruh,
naj skoči z vrha templja, naj moli Satana), se je le-ta moral odstraniti, brez da bi kaj dosegel.
Zdaj so prišli angeli in služili Gospodu.
1.2 OSEBE

-

-

Jezus Kristus: Božji Sin, za katerega Biblija pravi, da:
• Na njem ni nobenega greha (1 Jn 3,5)
• Ni poznal greha (2 Kor 5,21)
• Ni storil greha (1 Pt 2,22)
• Je bil brez greha (Heb 4,15)
V času skušnjave je izpolnjen s Svetim Duhom (Mt 3,16), sam v puščavi in lačen.
Satan: je resnična oseba, ustvaril ga je Bog, bil je nadangel, ki je padel in pripeljal
ljudi v padec in s tem pripeljal greh na zemljo, tako da ga zdaj označujemo za »kneza
tega sveta« (Jn 12,31) in kot »vladarja teme« (Ef 6,12). Toda premagan je in njegov
propad je zagotovljen (Raz 20,10). Biblija ga imenuje: oče laži (Jn 8,44), ubijalec ljudi
od vsega začetka (Jn 8,44), nasprotnik (1 Pt 5,8), zapeljivec (Raz 12,9), obtoževalec
(Raz 12,10). On zamegljuje pamet (2 Kor 4,4), on veže (Lk 13,16) in zasužnjuje.
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-

Ni vsemogočen, ni vseved, ni vsepovsod prisoten, spreminja se in ima že 6000 let
izkušenj z ljudmi.
angeli: duhovi, ki služijo, Božji služabniki

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

v puščavi: najverjetneje zahodno od Jerihe, kamnita, hribovita okolica
na vrhu templja v Jeruzalemu (glej 8. lekcijo, pripomoček 8/a): verjetno stolp ali
balkon na obzidju templja, verjetno na jugovzhodu templja nad dolino Kidron, ki se je
tu spuščala približno 40 m globoko.
na zelo visokem hribu

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

po krstu, pred začetkom javnega Jezusovega delovanja.

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 1: Duh ga je odvedel = neposredna povezava s krstom (glej 9. lekcijo)
vrstica 1: skušnjava = izraz v grščini pomeni »preizkusiti«, »postaviti na preizkušnjo«,
»peljati v skušnjavo«, »napeljati nekoga k odmikanju od norm, tako da zgreši zadani
cilj«
2. VODILNA MISEL

Gospod Jezus nam kaže, kako se moramo odzivati na skušnjave.
Druge možnosti:
- Jezus Kristus je bil človek, vendar brez greha
- Po lastnem preizkušanju, lahko ima sočutje s tistimi, ki so v preizkušnjah in jim
pomaga (Heb 2,18; 4,15).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otrokom ni težko verjeti v čudeže. Verujejo, da bi Jezus lahko storil te čudeže, ki jih je Satan
zahteval. Toda zdaj jim mora postati jasno, zakaj jih ni storil. Ni prišel, da bi Satanu
dokazoval, da je Božji Sin, ampak da bi ga premagal in ljudem za vselej pokazal, da je
obljubljeni Mesija, ki je prišel, da bi odrešil izgubljene ljudi. Prišel je na zemljo, da bi
poveličal svojega Očeta in izpolnil njegovo voljo. To morajo otroci vedeti.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Skušajmo si predstavljati, da moramo biti dlje časa v vročini brez hrane in pijače. Ne
govorimo samo o lakoti in žeji, ampak naše misli bi se po nekaj časa vrtele samo še
okrog hrane in pijače. Kako bi se odzvali, če bi nam takrat nekdo ponudil hrano in
pijačo? Verjetno bi dali vse za to, da bi lahko dobili hrano in pijačo.
3.2.2 Tihi impulz: pokažemo kamenje in kruh (prinesemo s sabo). Pustimo, da otroci povejo
svoje mnenje in nato preidemo na Jezusovo situacijo v puščavi.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Glede na tri skušnjave razdelimo lekcijo v tri dele. Ko pridemo do mesta, ko pove Satan svojo
skušnjavo, damo sliko na tablo oziroma prosojnico – pripomoček 10/b. Vsakokrat jasno
povemo, da bi Jezus lahko storil čudež. Govorimo o tem, zakaj ni:
- popolnoma zaupa svojemu Očetu in ve, da bo on skrbel zanj
- on ne dela čudežev, da bi navdušil Satana, ampak samo, da izpolni voljo svojega Očeta
- samo svojemu nebeškemu Očetu služi in samo njega moli
Po vsaki sliki, ki jo damo na tablo s Satanovimi zahtevami, položimo prek rdečo črto, na
kateri je napisan Jezusov odgovor.
Med pripovedovanjem mora postati jasno, da Satan nima nobene možnosti, da doseže kaj pri
Jezusu, ki je brez greha (glej 1.2) in izpolnjuje samo Očetovo voljo. Jezus Kristus se Satanu
lahko upre. Kaj takega nam ne more uspeti, razen če smo v popolni odvisnosti od Jezusa
Kristusa in če je samo njegova Beseda, Biblija, merilo v našem življenju.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Govorimo o vseh tipičnih stavkih, ki se pojavljajo v skušnjavi (»Pa saj ni tako hudo.
Pa to vsi počnejo. Pa to nihče ne vidi….«). Pustimo da otroci prostovoljno poročajo iz
svojega življenja, ko niso bili kos skušnjavi. Še enkrat jasno povemo, da brez moči
Jezusa Kristusa ne moremo biti kos skušnjavam.
3.4.2

Otrokom damo kopijo pripomočkov 10/a in 10/b, izrežemo slike Biblije in jih
zalepimo nad tri »skušnjave«. Pri tem poudarjamo, da je Jezus odgovarjal z Biblijo.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 10 – mlajša skupina
4. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V bistvu velja isto kot pri mlajši skupini. Morda so starejši že kje slišali, da ni Satana, ampak
le zlo. Zato še posebej velja, da jim povemo, da je Satan oseba (glej 1.2).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom primerni primeri k temi »skušnjava«: če mama reče »ne«, je izziv toliko
večji.
4.2.2 Tihi impulz: na tablo napišemo besedo »skušnjava« in povemo vse, kar se v zvezi s
tem spomnimo.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Tudi tu se lahko orientiramo po mlajši skupini. Lahko pa dogodek preberemo v treh delih in
potem govorimo o treh vprašanjih, danih v 3.3. Ostati nam mora dovolj časa za utrjevanje.
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Na list kopiramo eno poleg drugega 1 Mojz 3,1–6 in Mt 4,1–11 in kopije razdelimo
otrokom. Prosimo otroke, naj preberejo obe zgodbi in jih primerjajo. Potem naj vse
iste oziroma podobne izraze podčrtajo z zeleno in vse različne z rdečo barvo.
Potem se pogovorimo o dobljenih rezultatih in skupaj zaključimo, da:
- so Satan in njegove metode ostale iste, in sicer vse do danes
- so prvi ljudje v Edenskem vrtu imeli najboljše pogoje, ki si jih sploh lahko
predstavljamo, pa vseeno niso vzdržali. Tako je prišlo prekletstvo greha nad njih in
nad vso človeštvo, tako da imajo vsi opravka s Satanom
- Jezus Kristus je bil skušan v puščavi v ne najboljših pogojih in vseeno se je Satanu
popolnoma uprl in na koncu ga je premagal na križu enkrat za vselej, tako da vsak, ki
vanj veruje, je lahko odrešen iz Satanovih rok
4.4.2 Pripomoček 10/c: » Ko želja postane skušnjava …«
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 10 – starejša skupina
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Glede na zlato vrsto bi se lahko vprašali, kaj za nas pomeni »slaviti« in »služiti« Bogu:
govorjenje in dejanja so popolnoma usmerjena na Boga; pasti na kolena, častiti z notranjim
stališčem dajanja slave. Morda lahko postavimo tudi nekaj praktičnih vprašanj, s pomočjo
katerih bodo otroci spoznali osnove resnice: O čem pogosto razmišljaš? Kaj te zaposluje?
Kako lahko služiš Bogu? …


7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 10/a
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Pripomoček 10/b
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Pripomoček 10/ c

Ko želja postane skušnjava …

Kako pogosto govorimo o željah! Nekateri nimajo nobenih
želja, drugi pa spet vse mogoče in nemogoče. In v tem
trenutku – kaj si želiš? Napiši!
Premisli, kako pride do te … želje!
Na levi strani napiši, kaj želiš in na desni, kako je prišlo do te
želje!
Želja po …
Želja je nastala zaradi …
_____________________
_______________________
_____________________
_______________________
_____________________
_______________________
Morda si opazil, da želja ni vedno nekaj negativnega. Psalm 1
pravi: »Blagor človeku …, ki se veseli v Gospodovi postavi.«
Pri našem nadaljnjem razmišljanju bomo govorili o

bremenu želja

Tu je želja po …
____________________ (1 Tim 6,9–10)
____________________ (1 Tim 6,4–5)
Želje postanejo nevarne, ko v nas zbujajo željo, da delamo
nekaj, kar je v Božjih očeh narobe. Takrat postaja to nevarna
skušnjava.
Kaj lahko ti storiš, da premagaš skušnjavo? Preberi
biblijsko vrstico in zapiši ukrep!
Ps 119,9–11: ______________________________________
Mt 26,41: ________________________________________
2 Tim 2,22: _______________________________________
Jak 4,7: __________________________________________
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11. lekcija

SLUŽBA GOSPODA JEZUSA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 1,14–39
ZLATA VRSTA:
»Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge.«
Mk 10,45
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
- vzporedne vrste: - Mt 4,12–25; Mt 8,14–17
- Lk 4,14–15; Lk 4,31–5,11
1.1 VSEBINA

Gospod Jezus je bil krščen, nato je bil od Satana skušan v puščavi. Šele zdaj se začne njegovo
delo, in sicer: pridiganje, ozdravljanje ali pomaganje tam, kjer je to potrebno. V našem
odlomku najdemo naslednje stvari:
pridiga »poziv k spreobrnjenju«
poklicanost štirih učencev
učenje »razlaga Božje besede«
ozdravitev obsedenca
ozdravitev Petrove tašče
ozdravitev mnogih bolnih ljudi
izganjanje demonov
molitev
pridiganje po vsej Galileji
še druge osvoboditve od demonov
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus
Simon in Andrej: brata, ribiča iz Betsajde (glej Jn 1,44), imela sta hišo v
Kafarnaumu (Mk 1,29)
Jakob in Janez: brata, Zebedejeva sinova, ribiča
obsedenec v sinagogi
presenečena množica ljudi
Petrova tašča
vsi trpeči in obsedeni

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Galileja: Severni Izrael, hribovita dežela z Genezareškim jezerom, imenovanim tudi
Galilejsko ali Tiberijsko jezero. Mesto srečanja Jezusa in učencev. Veliko mest, omenjenih v
NZ: Nazaret, Kana, Kafarnaum, Betsajda, Magdala, Horazin.
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Tukaj je omenjeno Galilejsko jezero, ribiško področje, 212 m.
Veliko ljudi, ki so imeli stik z Gospodom:
- Levi (Matej) je sedel na mejnem prehodu
- neki rimski stotnik, čigar služabnik je bil ozdravljen
- kraljevski uslužbenec, na katerem je Gospod Jezus opravil ozdravljenje na daljavo
- Jair, čigar hčerka je bila obujena
- Petrova tašča je imela v tem kraju hišo
- Gospod Jezus je pogosto poučeval v sinagogi, toda v Kafarnaumu niso verovali
vanj, zato je moral nad tem mestom izreči »opomin« (Mt 11,23).
- Kafarnaum je bilo mesto pod rimsko upravo in mejno mesto med Filipovim in
Herodovim vladnim območjem.
- V Mt 4,13 se Kafarnaum omenja kot mesto, kjer je prebival Jezus.
- Kafarnaum je bil v srednjem veku uničen in vse do dandanes so še ruševine.
1.4 ČAS DOGAJANJA

-

začetno delovanje Gospoda Jezusa, pri čemer vrste 21–38 opisujejo 24-urni
dogodek. Janez Krstnik je bil obglavljen na Herodovo zapoved (Mk 6,17).
sobotni dan

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 18: ribič ljudi = človek, ki vodi ljudi h Gospodu Jezusu.
vrstica 20: najemniki = delavci, ki so bili najeti za en dan in so tudi po dnevu bili
plačani.
vrstica 21: sinagoga = šola (za poglabljanje v Biblijo), tudi: zgradba, v kateri so se
v soboto zbirali možje, da bi brali in preučevali Božjo besedo.
vrstica 21: Sabat (sobota) = dan počitka v Izraelu, ki ga je Bog določil v 3. Božji
zapovedi
vrstice 23, 27, 32, 34, 39: Nečisti duh, obsedenec, izganjanje demonov: Vnaprej se
je potrebno odločiti, ali se o teh stvareh govori otrokom ali ne.
Mogoče razlage: Ljudje, preko katerih ima sovražnik posebno moč, so popolnoma
»zasedeni«. To je bila posebna moč za časa Jezusovega zemeljskega življenja, kajti
tako je hudič želel skozi dokazovanje moči ovirati službo Gospoda Jezusa. Toda
Gospod Jezus razločno dokazuje, da je vedno močnejši od hudiča in njegovih
pomočnikov demonov ter jih lahko prežene in osvobodi ljudi.

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus ostaja v svoji službi.
(Pomaga vsem ljudem, ki želijo pomoč od njega. Najpomembnejše pa je oznanjevanje vesele
novice.)
Druge možnosti:
Gospod Jezus kliče tudi druge ljudi v svojo službo. (Upoštevati moramo tudi to, da jih je
veliko sprejelo Jezusovo pomoč, vendar so le štirje možje opustili svoje dotedanje življenje in
začeli slediti Jezusu.)
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Živimo v času, ko se poučuje na temelju dveh dejstev:
a) Pomanjkanje časa. Že predšolski otroci so prezaposleni.
b) Ravnodušnost do potreb drugih.
Zaradi tega si ljudje poskušajo sami pomagati. Svoje »notranje« težave skušajo rešiti sami,
kar vključuje vprašanje greha in krivde. Tudi otroci se pogosto počutijo sami v svojih težavah.
Z biblijskim besedilom želimo prikazati, kako pomembno je, da svoje skrbi prenesemo na
Jezusa. On čaka, da ga prosimo za pomoč.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otroke vprašamo, če se jim je že kdaj zgodilo, da (npr. starši, bratje ali sestre) niso
imeli časa za njih.
3.2.2

Otroke vprašamo, kaj vse lahko prosimo Jezusa.

3.2.3

Otrokom pokažemo uro iz lepenke, na kateri z različnimi barvami pobarvamo, koliko
časa dnevno porabimo za: spanje, prehrano, delo ali šolo, prosti čas ali igro, branje
Biblije in molitev.
Nato naredimo še eno uro brez pobarvanih delov in ki kaže, da ima Jezus vedno čas za
nas in nam pomaga.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Uporabi pripomoček 11/a za pojasnitev različnih dogodkov:
Del 1: Središče lekcije: Ura
Del 2: Gospod Jezus pridiga. Kratka vsebina: Bog ljubi vse ljudi in Jezus pripoveduje o tej
ljubezni, vendar tudi o tem, da se morajo spreobrniti. Otroci lahko pripovedujejo, kaj se zgodi,
če gredo na napačno pot in tam ostanejo.
Del 3: Jezus in njegovi štirje učenci, ki so šli za njim. Tukaj se je treba pogovarjati, čemu
nekomu sledimo: poslušnost, ljubezen, interesi.
Del 4: Jezus ozdravlja. Poudarimo »ozdravitev« srca.
Del 5: Jezus moli. Razložimo, zakaj to počne:
a) da bi se zahvalil
b) da bi dobil moč za novi dan
c) da bi mu bile pokazane nove naloge
Del 6: Gospod Jezus gre tudi na druga mesta. On želi pomagati vsem ljudem (1 Tim 2,4).
poudarimo obnašanje Gospoda Jezusa. Kaj dela? Pridiga, kliče k sebi, pomaga, ozdravlja,
moli. Vedno je pripravljen za to.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pripovedovanje zgodbe:
Moški je prepustil svoje stanovanje drugim pod pogojem, da nikogar drugega ne
pustijo vanj. Komaj mož odide, že zazvoni zvonec pri vratih. Najprej se moški
pogovarja z obiskovalcem, ki je zelo prijazen. Zaradi njegove prijaznosti ga povabi, da
vstopi. Komaj vstopi, že naredi nered v stanovanju in uniči veliko stvari. Nato izgine.
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Ljudje so prestrašeni in obupani. Bojijo se, ker so prekršili zapoved. Trudijo se, da bi
vse spravili v prvotno stanje, vendar jim ne uspe.
Nato se vrne lastnik stanovanja. Že skozi okno je videl ves nered. Vstopi in s sabo
pripelje še nekega moškega. Pove mu, naj ponovno vse spravi v red. Loti se dela in
neutrudno pospravlja, dokler ni spet vse v prvotnem stanju.
Nauk zgodbe.
Zaradi greha je na svet prišlo trpljenje, bolezni in prekletstvo. Ljudje se lahko še tako
trudijo, vendar tega ne morejo popraviti. Zato je Bog poslal na zemljo svojega
»služabnika« Gospoda Jezusa, da bi »obnovil« tisto, kar je »uničeno«. To je Jezus
delal v preteklosti in to dela tudi danes.
Nato lahko še enkrat obnovimo bistveno dejavnost Gospoda Jezusa in otrokom
postavimo ključno vprašanje: »Ali želimo pustiti Jezusu, da nam pomaga?«
3.4.2 Mlajši otroci lahko dobijo po en izvod pripomočka in ga pobarvajo. Ob barvanju slik
se lahko ponovi dan Gospoda Jezusa.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini lahko omenimo še, da Gospod Jezus ni prinesel »družbeni evangelij«.
Njemu je bilo pomembno, da ljudje pridejo do spokorjenja, ker se je Božje kraljestvo
približalo. Prikazati moramo, kje pravzaprav leži problem človeštva – v ločitvi od Boga in
uporu proti Bogu. Pojasniti želimo, da so bili vsi ljudski poskusi izpolnjevanja zapovedi
neuspešni in da je življenje, polno le materialnih stvari, v Božjih očeh nesmiselno in konča v
prekletstvu. Zato se starejši otroci morajo učiti pravilno razporejati čas. Žal so otroci
neprenehoma zasedeni. Manjka jim le še otroški planer. Otroci se morajo naučiti, da so
duhovne stvari na prvem mestu.
Drugi del besedila nam daje možnost, da govorimo o kultnih stvareh (glej 1.5), o kultnih
praksah (npr. vedeževanje), ki se danes vse bolj pojavljajo in so dostopne tudi v šolah. Tako
se širi okultni vpliv. (Opozorimo jih lahko, kam vodijo te stvari.)
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vprašamo se, kaj lahko naredimo, da se »uničeno« spet obnovi. Omenimo, da otrok
lahko pride k očetu in mami ter dovoli, da mu pomagata. Pomembno je pojasniti, da
moramo zaprositi za pomoč.
4.2.2

Glej problem časa v 3.2.3.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujemo s pomočjo pripomočka (glej 3.3), glede na poudarek različnih možnih
razlag.
4.3.1 Lahko se osredotočimo na pojme: spokorjenje in Božji evangelij (glej 3.3, Del 2,
vsebina pridige).
(Želimo pojasniti, da v času božiča Gospod Jezus ni prišel le kot dojenček v jaslih,
ampak tudi kot Božji Sin, ki je bil edini sposoben pomagati izgubljenim ljudem. To
službo je opravil povsem samostojno (glej zadnji del predloga za učenje zlate vrste).
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4.3.2

Osredotočimo se na pravilen razpored časa. Prikažemo potek dneva in motiv
Gospodovega dela. Vprašamo se, kako si lahko smiselno razporedimo čas (npr. namig
na tihi čas).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Služba Gospoda Jezusa je omenjena že v Stari zavezi (npr. Iz 29,18–19; 61,1).
Podčrtamo njegovo nalogo (Iz 42,1).
4.4.2 Otroci lahko enkrat v naslednjem tednu beležijo, koliko časa porabijo za določene
stvari, ki smo jih omenili. Tako bomo lahko primerno pojasnili, da si morajo primerno
razdeliti čas.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Za mlajšo skupino lahko zlato vrsto skrajšamo do (»da bi stregel«)
6.1
Vzroki in cilji Jezusovega prihoda. Vprašamo lahko, s kakšnim namenom ljudje
pridejo k nam domov:
poštar: prinese pošto,
mehanik: želi nekaj popraviti,
stric Pavel in teta Marija: želita nas obiskati,
Gospod Jezus: želel nam je pomagati in služiti.
Vprašanje: Kaj pomeni »kot odkupnina«? To je šlo tako daleč, da je žrtvoval svoje
življenje.
6.2
Ilustracija biblijskih vrstic
Določene besede lahko nadomestimo s simboli: priti, streči, služiti, odkupnina. Otroci
si s pomočjo simbolov lažje zapomnijo zlato vrsto.
 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 11/b
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Pripomoček 11/a
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12. lekcija

JEZUSOVI PRVI UČENCI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 1,35–51
ZLATA VRSTA:
»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj.«
Jn 10,27
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Tukaj navedeno srečanje petih bodočih Jezusovih učencev z Jezusom najdemo samo v
Evangeliju po Janezu. To srečanje ni identično s poklicem, ki je opisan v Mt 4,18 ali v Mk
1,16. Pri tem srečanju gre za prvo spoznavanje.
Že v 30. in 34. vrstici je zapisano, kako ga je Janez Krstnik poimenoval Jagnje Božje oziroma
Božji Sin. Na ta način se pričujoči tekst tudi začne.
Tukaj najdemo dve oporni točki:
- Janez Krstnik je ljudi usmerjal k Jezusu Kristusu
- Po lastnem spoznanju in doživetju so prišli vsi do prepričanja, da je Jezus obljubljeni
Mesija ter Božji sin.
1.2 OSEBE

-

-

Janez Krstnik – glej 2. lekcijo, 1.2.
Jezus
Dva Janezova učenca: eden je tudi imenovan: Andrej; drugi pa je najverjetneje Janez –
pisec evangelija
Simon: Andrejev brat, Jezus ga je poimenoval Kefa, Peter
Filip: učenec iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega rojstnega kraja
Natanael: pravični Jud, poznavalec Pisma iz Kane Galilejske, ki je vse do zadnjega ostal z
Jezusom (primerjaj Jn 21,2); sinoptiki ga imenujejo tudi Bartolomej (sin Ptolomeja)

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

V vrsticah 35–42 se nahajamo pri Jordanu, tam kjer je Janez krščeval (glej 8. lekcijo,
pripomoček 8/a). V 28. vrstici je kraj dogajanja Betanija. To ni ta Betanija, kjer so živeli
Marta, Marija in Lazar. To je bil kraj vzhodno od Jordana, v bližini Jerihe in danes ni znan.
Vrstice 43–51 opisujejo Jezusa na poti v Galilejo (v 44. vrstici je omenjena tudi Betsajda; to
mesto leži vzhodno od Jordana na severnem koncu Genezereškega jezera v grško-izraelski
srednji coni. To ponazarjata tudi obe tipični grški imeni in sicer Andrej ter Filip.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Po krstu je Jezus Kristus odšel v puščavo (primerjaj Mk 1,9–13). Janez ne poroča o njegovem
krstu niti o njegovi skušnjavi v puščavi. Oba dogodka sta se do tedaj že morala zgoditi, saj se
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je takoj zatem začelo Jezusovo javno delovanje. Verjetno je Gospod dan pred tem ravno
prišel iz puščave. Ko v 35. vrstici govori o naslednjem dnevu, potem je s tem najverjetneje
mišljen dan, ko se je Jezus vrnil k Jordanu.
10. ura = po naše 16. ura (4. ura popoldan). Po judovskem štetju ure se dan konča ob 18. uri,
tako lahko sklepamo, da sta oba učenca bila z Jezusom le dve uri. Ker pa so čas merili po
rimskem štetju časa, je bila tako ura 10 zjutraj. Tako lahko boljše razumemo izjavo »ves dan«.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 38: rabin-učitelj: spoštljiv nagovor; z njim so nagovarjali Judovskega učitelja
postave.
vrstica 46: »ali lahko pride kaj dobrega iz Nazareta?« = Vsak izvedenec v Pismih v Izraelu
je vedel, da naj bi se Mesija rodil v Betlehemu (primerjaj Jn 7,40–52)
vrstica 47: Izraelit: človek, ki se s celim svojim srcem šteje k svojemu ljudstvu, v
nasprotju z »Judom«, ki je le na osnovi svojega rojstva pripadnik Izraelskega naroda (se je
pač rodil kot Izraelec)
2. VODILNA MISEL

Kdor je pripravljen priti k Jezusu in slediti njegovemu klicu, ta ga bo vedno bolj spoznaval.
To srečanje z njim vzpodbuja v človeku željo, da o Njem tudi govori.
Druge možnosti:
Ljudje na različne načine prihajajo (se spreobrnejo) k Jezusu Kristusu.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ker je razumevanje mlajših otrok še omejeno, se ne poslužujmo velikih misijskih aktivnosti.
Tudi v tekstu so najprej bili napoteni oziroma pripeljani k Jezusu sorodniki in dobri prijatelji
ter znanci. Raje govorimo o tem, kako lepo je biti v Jezusovi bližini, da bi ga mlajši čim bolj
vzljubili.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Predstavimo naslednjo situacijo: dva otroka bosta počitnice morala preživeti doma v
najetem stanovanju velikega mesta. Že vnaprej vesta, da bo dolgočasno, saj bodo vsi
njuni prijatelji odpotovali. Zaradi tega sta zelo žalostna. Kar naenkrat pokliče babica in
ju povabi k sebi na vas. Zelo se razveselita. Takoj stečeta k sosedi in ji to veselo
novico takoj povesta. Tudi oče ko pride iz službe, mora to takoj izvedeti.
Pogovor: Ko se zaradi nečesa zelo veselimo, o tem enostavno ne moremo molčati – to
se dogaja tudi nekaterim možem.
3.2.2

Igra »Pridi z mano – steci vstran«: Otroci stojijo v krogu, po dva, eden za drugim.
Soigralec teče izven in okoli kroga, se dotakne enega izmed parov in jima zakriči:
»Pridita z mano ali stecita vstran«. Medtem ko v enaki smeri teče naprej, morata
soigralca ubogati njegov ukaz in teči en krog okoli kroga. Tista dva, ki prva prideta na
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izhodiščno točko, se postavita nazaj v krog. Kdor pa je zadnji zmogel preteči krog,
mora izzvati nek drugi par.
Pogovor: Ne samo v igri, ampak tudi v vsakdanjem življenju so ljudje izzvani od
drugih, naj nekaj naredijo ali nekam gredo. V nekaterih situacijah je zelo pomembno
slišati ta izziv in mu slediti.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri tej lekciji je priporočljivo uporabiti flanelne slike ali figure, ki jih lahko uporabimo v
različnih situacijah (glej pripomoček 12/a).
Slika 1: Predstavimo dogajanje ob reki Jordan. Tam ima Janez svoje govore (27,29–34), s
katerimi vzbuja veliko pozornosti. Naenkrat se pojavi sam Jezus. Dva Janezova učenca sta
se odločila tega tujca po bliže spoznati. Zato mu začneta slediti.
Slika 2: Jezus ju nagovori in ju povabi, naj mu sledita. Skupnost z njim rodi željo, da bi
poiskala Simona in ga spoznala z Gospodom.
Slika 3: Jezus je na poti v Galilejo v spremstvu treh ljudi. Na poti sreča in pokliče Filipa.
Le-ta naj bi vedno ostal z njim.
Slika 4: Filip poišče Natanaela, da bi mu sporočil veselo novico o Jezusu. Natanael je sicer
Nezaupljiv, a povabilu sledi.
Slika 5: Ker je Jezus vse vedel, tudi to, kje je prej bil Natanael, postane ta veren in gre za
Njim.
Slika 6: Vseh pet je spoznalo: Jezus Kristus je resnično Božji Sin. Ker je to Jezus vedel, jim
je že zdaj obljubil, da bodo v njegovi bližini doživeli Boga.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Na mizo postavimo nekaj sveč. Potem ko zapojemo pesem »Moja majhna lučka«,
ponovimo lekcijo. Vedno ko kateri od otrokov omeni kakšno osebo iz lekcije, ki je
prišla h Gospodu, prižgemo eno svečo.
3.4.2

Otrokom priskrbimo kopijo pripomočka 12/b, ki jo lahko pobarvajo ali pa izrežejo
figure in jih nalepijo na raznobarvne kartone. To bo otrokom pomagalo, da si bodo
lažje zapomnili lekcijo.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 12 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ta tekst razločno kaže na to, kako so osebe napotene h Gospodu Jezusu Kristusu oziroma
pritegnjene od njega samega. Pri tem odločitev za njega ni prisilna, ampak po spoznanju njega
čisto prostovoljna in radostna.
Ravno tako morajo otroci spoznati Jezusa. Da bi se lahko resnično odločili za njega, ga
morajo osebno preizkusiti in si o njem ustvariti lastno sliko. Mi jih lahko le povabimo. Pridi
in poglej! Izogibati pa se moramo tega, da bi otroke prepričevali ali celo silili k Jezusu in nad
njimi izvajali pritisk.
Odločitev za Jezusa vsebuje tudi pripravljenost biti pričevalec. Otroci se tega zelo pogosto
bojijo. Ta lekcija bi lahko bila novo ohrabrilo za njih.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vprašajmo otroke, kaj je potrebno, da dva tujca, ki se prej nikoli nista videla,
postaneta dobra prijatelja (da se med seboj pogovarjata, da imata skupnost).
Preusmeritev na lekcijo: Na enak način so tudi v preteklosti postajali prijatelji (glej
tudi 4.4.2).
4.2.2

Pokažimo prometni znak in se pogovarjajmo o tem, če in zakaj se izplača upoštevati
prometne znake.
Preusmeritev na lekcijo: Tudi ljudje smo lahko smerokazi.

4.2.3 Potem ko zapojemo primerno pesem, ponovimo, kaj vemo o Janezu Krstniku (glej 5.
pri 8. lekciji).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo razložimo s pomočjo slik – pripomoček 12/a, poudarimo pa, kaj so učenci spoznali v
Jezusu in kako so o njem govorili.
Slika 1: Veliko jih pride k Janezu, da bi se mu dali krstiti v znak svojega kesanja. V tem
trenutku pokaže Janez na Jagnje Božje, ki nosi greh sveta.
Slika 2: Andrej in Janez sta spoznala: Jezus je Mesija, Maziljenec. Gospod je popolnoma
poznal Simona, tudi vse njegove slabosti. Kljub temu mu že tukaj daje novo ime: Peter =
skala
Slika 3: Filip je bil prvi, ki ga je Gospod direktno poklical, naj mu sledi. Vrstica 45 kaže
njegovo poslušnost. Poklicanost in služba sodita skupaj.
Slika 4: Natanael, izvedenec v pismih, je bil po Filipu usmerjen na izpolnjeno preroško
besedo (5 Mojz 18,15–18). Ne razprava, temveč povabilo: Pridi in poglej! je Natanaela
pripeljalo k Jezusu.
Slika 5: Natanael doživi Jezusa kot tistega, ki vse ve. To spoznanje odvzame vsak dvom in iz
skeptika naredi veselega slednika, ki je z veseljem priznal: Ti si Božji Sin, ti si kralj
Izraela.
Slika 6: Slediti Jezusu se izplača. V njegovi bližini lahko doživiš Očeta (»Jaz in Oče sva
eno« – Jn 10,30). Z Jezusom se začne nova doba, doba odprtega neba.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Narišemo velika očala (glej pripomoček 12/c) na tablo ali pa na folijo in čez njih
napišemo: »Pridi in poglej«. V eno od leč lahko otroci vpišejo imena tistih, ki so prišli
k Jezusu. V drugo pa naj napišejo, kaj so spoznali v Gospodu.
Tudi mi smo poklicani k pravim stvarem. Kaj pomeni Jezus Kristus meni osebno?
Komu naj povem o njem?
4.4.2 Zgodba z uporabo predmetov: Pokažemo magnet, s sabo prinesemo papirnate trakce,
na katerih imamo napisana različna imena, prav tako pa tudi imena tistih petih
učencev, ki so prišli k Jezusu. Teh pet bo pritegnjenih z magnetom (v trakce zapičimo
buciko). Poleg tega: Kdor je pritegnjen od magneta, je sam namagneten in lahko
pritegne tudi druge.
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 12 – starejša skupina
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5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Na folijo narišemo čredo ovac in pastirja – glej pripomoček 12/b (lahko uporabimo tudi
kakšen drug način). V vsako ovco napišemo prvi in zadnji del zlate vrste (v eno ovco eno
besedo), v pastirja pa srednji cel zlate vrste.
Skupaj preberemo zlato vrsto. Potem odstranjujemo dele zlate vrste in pri tem vedno znova
ponavljamo celotno zlato vrsto.
Otrokom razložimo tudi to, da ovce resnično poslušajo samo pastirjev glas in mu potem tudi
sledijo. Glas tujca ne poslušajo. V čredi ima vsaka ovca svoje ime, to pozna le pastir in ovca
se na to ime tudi odziva.

 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 12/b
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Pripomoček 12/a
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Pripomoček 12/c

106

13. lekcija

JEZUS POKLIČE LEVIJA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 2,13–17
ZLATA VRSTA:
»Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
Mk 2,17b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
- vzporedni vrsti: - Mt 9,9–13
- Lk 5,27–32
1.1 VSEBINA

Jezus Kristus je začel svojo javno službo v Kafarnaumu. Ko je ozdravil hromega, so farizeji in
pismouki postali nejevoljni in so ugovarjali (odpuščanje grehov – Mk 2,5–10).
S tem, da Jezus pokliče Levija in da jé skupaj s cestninarji, pokaže, da sprejme tiste, ki so
zaničevani in zavrženi. S tem ugovarja pismoukom. Jezus Kristus hoče pokazati smisel
svojega prihoda (vrstica 17b).
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus – zdravnik greha
množica ljudi (glej 1.5)
Levi, cestninar (hebrejsko ime za Mateja – Mt 9,9)
veliko cestninarjev in grešnikov (glej 1.5)
pismouki

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Galileja, najsevernejša od treh pokrajin v Palestini; mimo Kafarnauma je vodila karavanška
pot v Fenizijo; v Kafarnaumu je bilo ribiško pristanišče; mejno področje vladarjev Filipa in
Heroda Antipe; carina na morju – jezeru.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Začetek Gospodovega delovanja v Galileji.
1.5 RAZLAGA POJMOV (glej CEF – Jezus Kristus kot učitelj)

-

vrstica 13: jezero – Genezareško jezero, Tiberijsko jezero, Galilejsko morje
(= identično)
vrstica 13: vse ljudstvo – množica moških, žensk, otrok – fantov in deklet
vrstica 13: učiti – učiti ljudi o pismu
vrstica 14: mitnica – carinarnica – meja, kjer so ocarinili blago (npr. na poti v tujino)
vrstica 15: pri mizi – takrat je bil to običaj v Izraelu
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-

-

vrstica 15: cestninarji in grešniki – Pri pobožnih Židih so bili zaničevani, ker so se
podvrgli vplivu Rimljanov. Cestninarji so bili simbol neresnice, imetja (lastnine) in
maščevanja. So ljudje, ki so izdali ljudstvo, domovino in vero.
Poleg tega so kupčevali na cesti s popotniki in so zato bili nečisti. Bili so enaki
največjim grešnikom in so bili zaničevani.
vrstica 17: pravični – popolni, brezmadežni v družbi, živijo življenje po Židovski
postavi. »Zdravi« so tisti, ki ne rabijo odrešenika (primerjaj Lk 18,9–14)

2. VODILNA MISEL
Če te Jezus Kristus kliče, mu bodi poslušen.
Ostale možnosti (predvsem pri mlajši skupini): Pri Jezusu Kristusu je vsak dobrodošel.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE (glej zgodbo 3.2.1)

Velikokrat je težko biti poslušen. Otrokom se pogostokrat dogaja, da so, kljub dobremu
namenu, neposlušni; za nekatere je to potreba. Tako lahko na eni strani pokažemo, kako je
človeška narava zaradi slabih korenin grešna in na drugi strani, da je Jezus Kristus pripravljen
pomagati, ne glede na to, kako velik je greh.
Kdor pride k njemu s svojim dolgom, ga ne odslovi. Pri mlajši skupini bi morali Gospodovo
ljubezen še posebej poudariti.
3.2 PRIPRAVA UVODA

Na razpolago sta dve različno osredotočeni zgodbi, ki ju lahko učitelj poljubno oblikuje.
Središče prve zgodbe je poslušnost, pri drugi pa ljubezen Jezusa Kristusa do otroka.
3.2.1

Jaka je na igrišču, mama ga pokliče h kosilu. Jaka se igra naprej. Mama ga pokliče
drugič in še tretjič. Končno pride Jaka na kosilo. Mama ga vpraša: »Zakaj nisi prišel
takoj?« »Mama, ko si me klicala, sem komaj tretjič slišal, da me kličeš.« – Danes
bomo slišali zgodbo o možu, ki je bil takoj poslušen klicu Jezusa Kristusa.

3.2.2

Tomaž je bil otrok prepuščen samemu sebi. Starši niso imeli časa zanj. Zaradi tega je
bil umazan in je smrdel. Otroci v šoli so bili vsi proti njemu. Nekega dne, po končani
šoli, so ga zaprli v velik smetnjak na šolskem dvorišču. – Jezus Kristus ne dela tako.
On ljubi vsakega in želi vsakemu pomagati, tudi tebi.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Biblijsko zgodbo lahko povemo brez slik, ker vsebuje veliko dogajanja (tudi med vrsticami).
Besedilo prikažemo biblijsko in hkrati otrokom razumljivo.
Dogodke lahko razdelimo na tri »B«-je, in sicer:
- Božja beseda – Levi sliši Jezusovo besedo.
- Poslušnost Bogu – Levi sledi besedi Jezusa Kristusa.
- Skupnost z Bogom – Levi doživi skupnost z Jezusom Kristusom.
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Ti trije koraki so pomembni tudi za danes, otrokom jih predstavite s simboli. Podrobnosti
predelajte v starejši skupini (glej 4.3).
3.4 UTRJEVANJE

Z otroki naredimo model iz treh simbolov in iz treh B-jev (glej pripomoček 13/c)
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih moramo poleg grešne narave kot korenine neposlušnosti, predstaviti tudi
družbeni vpliv (glej 3.1). V današnji družbi je poslušnost zapadla v krizo. Vzgoja h
kritičnemu razmišljanju, k pretirani samostojnosti in izpraševanju vseh avtoritet lahko
učinkuje negativno.
Neposlušnost lahko označimo kot negativno ali pa kot pozitivno, odvisno od situacije.
Biblija nam kaže nespremenljivo načelo – poslušnost prinaša blagoslov. Neposlušnost ima
strašne posledice.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vest v novicah – članek v časopisu: Carinik odstopil z delovnega mesta in sledi
potujočemu pridigarju
4.2.2

Direkten vstop: »Sledi me!« Pogovor o klicu gospoda Jezusa, nato povej zgodbo oz.
vsebino

4.2.3

Zgodbo s pomočjo knjige CEF »Gospod Jezus Kristus« – III. Lekcija: Gospod Jezus
Kristus – naš učitelj

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri starejši skupini predelajmo podrobnosti zgodbe:
- Jezus Kristus je šel k morju (tišina pred Bogom)
- Jezusa Kristusa zmotijo
- Jezus Kristus je pripravljen oznaniti veselo vest (vsebina)
- Jezus Kristus zahteva popolno poslušnost
- Jezus Kristus ljubi cestninarje in grešnike in ima skupnost z zaničevanimi
- Jezus Kristus nagradi poslušnost in podari odpuščanje
- Jezus Kristus je najboljši zdravnik
- Jezus Kristus pove smisel in namen svojega prihoda (vrstica 17)
- Levi je takoj poslušen
K pomenu treh B-jev (glej 3.3) lahko v zvezi s poslušnostjo dodamo še:
1. Bodi Jezusu Kristusu popolnoma poslušen!
2. Bodi Jezusu Kristusu takoj poslušen!
3. Bodi Jezusu Kristusu rad poslušen!
Kje si lahko poslušen? (vsak dan, po Božji besedi) – Levi povabi svoje sodelavce in jim
predstavi Jezusa Kristusa (pričevanje).
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Igra: DA - NE stol
Otroci (najboljše dva izbrana) poslušajo izjave (pogovor) o zgodbi. Če je izjava
pravilna, se morata čimprej usesti na »DA« stol. Kdor sede na stol kot prvi, je
zmagovalec.
4.4.2 Igra: Vohati stole
Tri stole postavimo enega poleg drugega in jih označimo s številkami od 1 do 3. Nekaj otrok
pošljemo iz sobe in jim razložimo pomen igre, da se lahko usedejo na pravi stol. Če pove
vodja igre »VSTOPI«, je stol številka 1, če pove vodja »HITRO VSTOPI«, je stol številka 2,
če pa pove »MATJAŽ, oziroma ime otroka, HITRO VSTOPI!«, je stol številka 3. (tri besede
pomenijo tretji stol).
Otrok iz skupine se usede na enega izmed stolov, vodja pokliče otroka, ki je zunaj, z
ustreznim številom besed. Otrok, ki vstopi, se dela tako, kot da voha stol, kjer je otrok iz
skupine sedel. Skupina mora uganiti, zakaj otrok, ki vstopi, vé kje je prejšnji otrok sedel.
Obe igri nam pokažeta, da moramo poslušati besedo in biti poslušni.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
6.1 Pogovor v zdravnikovi ordinaciji med zdravnikom in bolnikom. Pacient meni, da je zdrav.
Neprestano ugovarja zdravnikovi diagnozi – prehod na aktualno situacijo. Veliko ljudi
misli, da so pravični, ampak Bog pravi, da so vsi grešniki (Rim 3,23, Ps 51,7); za tiste, ki
to spoznajo, je prišel Jezus Kristus.
6.2 Uvod CEF lekcije »Zdravnik« (glej pripomočka 13/a in 13/b)
6.3 Ponovitev zlate vrste v pink-ponk slogu: Prvi otrok ali učitelj pove prvo besedo, drugi
otrok nadaljuje z naslednjo besedo, tretji otrok tretjo besedo in tako naprej.

 7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 13/a
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Pripomoček 13/b

JEZUS KRISTUS
ZDRAVNIK VSEH LJUDI
SPECIALIST ZA DUŠO
POGOVORNA URA OB VSAKEM ČASU
BREZ NAJAVE
ZDRAVLJENJE ZASTONJ
(Na flanelogram damo prazno tablo »podjetniška tabla« in otroci ugibajo, kaj
tabla predstavlja. Otrokom pomagamo napolniti tablo z napisi).
1. JEZUS KRISTUS
Poznamo pomen njegovega imena? Jezus = tisti ki blagoslavlja, rešitelj (Mt 1,21).
Prišel je zato, ker smo vsi ljudje bolni (Lk 5,31–32). Kristus = njegov naziv, to
pomeni, da je pooblaščeni (mesija), maziljeni. Nalogo je prejel od nebeškega Očeta, da
vsem grešnim ljudem prinese odrešenje.
2. ZDRAVNIK VSEH LJUDI
Vsi ljudje v mestu ne morejo istočasno priti k zdravniku. K Jezusu Kristusu pa lahko
vsi ljudje pridejo istočasno v veri in molitvi, kjerkoli živijo. Rdeči, rumeni, črni in beli
fantki in deklice. Jezus Kristus je umrl za vse. On ima čas za vsakogar.
3. SPECIALIST ZA DUŠO
Kdo pozna kakšnega specialista? (naj otroci naštejejo) Je tudi Jezus specialist? Da, za
dušo. Človeško dušo, ki je bolna, bi rad ozdravil. V Bibliji beremo o množičnih
ozdravitvah. Ampak ozdravitev duše je pomembnejša in je sledila ozdravitvi telesa.
Odpustil je ljudem njihov velik greh. Kdor to doživi, lahko ponovno zadiha (Mt 9,2;
Lk 5,8; Jn 5,14).
4. POGOVORNA URA OB VSAKEM ČASU
Zdravniki imajo samo ob določenem času pogovorne ure (od ponedeljka do srede od
……. do ……. ure). Kdaj ima naš zdravnik pogovorno uro? V nedeljo od 10 do 11
ure? Ne – vedno! Ob vsakem času! Podnevi in ponoči. Med poukom in med
počitnicami. Na vseh krajih in vedno lahko pridemo k njemu. Ali obstaja na svetu
takšen zdravnik kot je Jezus?
5. BREZ NAJAVE
Dobro je, če se pri zdravniku najavimo. Čas čakanja se skrajša. Ali se je tudi pri
Jezusu potrebno prijaviti? Ne. Toda ni bilo vedno tako. V Stari zavezi so morali ljudje
čakati eno leto, da so svoj dolg – greh prinesli pred Boga (sprava, darovanje živali,
…). Jezus Kristus ni kot strogi šef. Nima tajnice, ki bi nas pustila čakati eno uro.
6. ZDRAVLJENJE ZASTONJ
Kolikšni so stroški zdravljenja pri Jezusu? V kateri zavarovalnici moramo biti
zavarovani, da za nas plača zdravljenje? Pri Jezusu Kristusu je vse zastonj! Zakaj? Ker
je Jezus vse plačal, ko je za naše bolezni (Iz 53,4–5) umrl na križu, še prej pa zaklical:
»Dopolnjeno je! Plačano je!« Moramo priti k njemu in dovoliti, da nam pomaga. To je
edini pogoj. On rad pomaga!
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Pripomoček 13/c

Božja beseda

Poslušnost
Bogu

Skupnost
z Bogom
Zadnja stran
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Prednja stran

14. lekcija

POZIV DVANAJSTERIH
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 6,12–16; 9,57–62
ZLATA VRSTA:
»Za Gospodom, svojim Bogom, hôdite in njega se bojte; njegove zapovedi izpolnjujte, njegov
glas poslušajte, njemu služite in njega se držite!«
5 Mojz 13,5
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

vzporedne vrste: - k Lk 6,12–16:
Mt 10,1–4; Mk 3,13–19
- k Lk 9,57–62:
Mt 8,18–22

Gospod Jezus začne delovati. Ima poln program, ki ga mora izvršiti: ozdravljanje, ljudje,
ohranjanje življenj, razprave s farizeji in pismouki itd.
Gospod Jezus potrebuje odnos z Bogom in Očetom, ki ga tudi intenzivno neguje – celo noč
preživi na gori, da bi molil. Sam je z Bogom v tišini. Naslednje jutro zbere svoje učence in
izvoli 12 apostolov (ni vsak učenec apostol). Čez nekaj časa sreča zaporedoma tri različne
može. V vsakem primeru gre za posnemanje. Prikazana so različna mišljenja. Ampak Gospod
razjasni:
- življenje z njim je odrekanje (odpovedati se nečemu je potrebno!)
- vse ovire morajo biti odstranjene (tudi ljudje!),
- gre za to, da smo popolnoma predani (»biti polkristjan« je nesmisel)
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus
Jezusovi učenci, od katerih jih 12 poimenovanih po imenih
trije različni možje, od katerih je prvi pismouk (Mt 8,19)

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Po Mr 3,7, 13 gre Gospod Jezus od Genezareškega jezera (Kafarnaum) na goro. V Mk 4
najdemo zapisano, da se spet nahaja pri jezeru, torej se gora nahaja nekje v bližini. Tukaj je
bilo 12 učencev poklicanih v službo (Lk 6).
Lk 9: Gospod Jezus je na poti iz severnega dela dežele proti Jeruzalemu oziroma Betaniji
(10,38). Po dogodkih v 9,57–62 potuje skozi Samarijo (9,53).
1.4 ČAS DOGAJANJA

Šestemu poglavju Lukovega evangelija pripisujemo drugo leto, devetemu poglavju pa že
tretje leto.
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6,12: gora = gora, ki leži severozahodno od Kafarnáuma: mesto na severozahodni
obali Galilejskega jezera.
6,13: apostol = »odposlanec« gr. apóstolos pomeni človeka, ki je odposlan, da oznanja
evangelij Božjega kraljestva; v judovskem sobesedilu je to prevod hebr. izraza šalíah
(aram. šelihá´), ki pomeni ‘poslanec, (opolnomočeni) predstavnik pošiljatelja. Samo
kdor je hodil z Jezusom od Janezovega krsta do vnebohoda, je lahko priča Jezusovega
vstajenja (glej Apd 1,21, 22 – kriterij za apostola).
6,14–16: Peter = »skala« ali »kamen«; Bartolomej = verjetno Natanael (Jn 1,45–51); Matej =
imenovan tudi Levi (5,27), Levi je hebrejska oblika imena; Simon imenovan
Gorečnik, zelot
(tako so imenovali bojevite judovske nacionaliste, ki so se s silo
upirali rimskim okupatorjem. Simon je bil verjetno član takšne skupine, preden je
postal Jezusov učenec); Juda Iškarijot = po eni razlagi to ime pomeni »človek iz
Kerijóta«
9,57: med potjo = iz severnega dela proti Jeruzalemu
9,60: naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve = duhovno mrtvi pokopavajo fizično mrtve
9,60: Božje kraljestvo (glej 15. lekcijo, 1.5)
9,62: plug: orač je moral gledati naprej, da se je lahko koncentriral na točno določeno točko,
drugače bi bile brazde neenakomerne.
2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus tudi danes kliče ljudi, ki bi mu naj sledili:
- Koga?
- Kako?
- Zakaj?
(V skupini lahko razvijemo eno ali več vodilnih misli)

3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri mlajši skupini ostanemo pri vodilni misli: »Zakaj Gospod Jezus kliče ljudi, da bi mu
sledili?« Kaj pomeni »slediti«, otroci že poznajo iz družinskih razmer. Včasih pride v
življenju, da morajo slediti. Cilj naj bo, da otrokom razložimo, da si Jezus želi le prostovoljne
sledilce (nadaljujemo lahko s tem, da smo vsi poklicani, da bi mu sledili). Slediti pomeni, da
postanemo aktivni za Jezusa (apostol – poslanec). Otrokom poskušamo to na jasen način
razložiti.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovarjamo se z otroki o situacijah, kjer niso sledili staršem in zakaj jim je bilo to
težko. Potem lahko vprašamo otroke, zakaj je pomembno, da smo poslušni staršem.
Na podlagi vprašanj obdelamo pomembno osnovo: »slediti« je potreba, pozitivna
stvar, kajti to je najboljše za nas. Poskušamo ponoviti zadnjo lekcijo. Zakaj Gospod
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Jezus kliče ljudi? (da bi mu sledili, da bi ribili ljudi, tisti, ki mu sledijo, ostanejo pri
njem, mu pomagajo in drugim govorijo o Božjem kraljestvu)
3.2.2 Slika o nogometnem klubu ali o sodelavcih, pogovor o različnih talentih in nalogah, ki
jih najdemo v skupini ljudi. Na primer pri nogometnem klubu je pomembno, da ima
vsak nogometni igralec svojo nalogo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE – glej pripomoček 14/a

Otrokom podrobno razložimo zgodbo, kako je Jezus izbiral učence in poudarimo Jezusovo
molitev (molitev kot pomemben vidik sledenja) krog 1. Da bi si otroci bolje zapomnili imena
dvanajstih apostolov, jih zapišemo ali kopiramo pripomoček 14/a krog 2, tako da jih otroci
lahko preberejo.
Poglejmo temeljito dogodke, ki jih Luka opisuje v Lk 9,57–62 in obdelajmo predpostavke za
hojo za Gospodom – kroga 3 in 4. Pri mlajši skupini poudarimo, da učenec hodi za Jezusom,
ker ga Jezus ljubi. Če nas Gospod Jezus ljubi, se nam je lažje odpovedati in mu slediti.
Pomemben je še vidik prostovoljnosti. Nihče ne bo prisiljen slediti Jezusu (primer: »Bogati
mladenič« – Mt 19,16–30).
3.4 UTRJEVANJE

Povečamo in naredimo kopije slik – pripomoček 14/a. Otroci naj na podlagi slik še enkrat
pripovedujejo zgodbo. Slike jim lahko damo domov.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini lahko predelamo vse preostale cilje še zraven – glej 2. in 3.1.
4.1.1 Jezus kliče ljudi – Koga? Otroke vprašamo: »Kdo so bili ti ljudje – apostoli? Peter je
preveč vnet človek, Tomaž dvomljiv. Janez je še zelo mlad. Potem imamo še
cestninarja. Pomembno: Jezus jih lahko uporabi z vsemi njihovimi različnimi
značilnostmi – le njihove negativne lastnosti želi spremeniti.
4.1.2 Jezus kliče ljudi – Kako? Poglobimo se v Lk 9,57.62:
- pusti, da ga mi nagovorimo, in čaka, da pridemo k njemu ali pa on direktno nagovori
človeka in ga pokliče, da naj hodi za njim.
- potem se posveča problemom in oviram vsakega posameznika.
Iz besedila je razvidno, da obstaja več vidikov poklicanosti, Gospodovih zahtev, ovir,
reakcij ljudi. S starejšo skupino je možno vse te vidike natančno obdelati.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Če si izberemo 4.1.1, lahko nadaljujemo poleg predloga pri točki 3.2.1 tako, da
pustimo otroke pripovedovati, kaj vse vedo o dvanajstih apostolih (Sveto Pismo kot
pomoč)
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4.2.2 Če si izberemo za začetek 4.1.2, lahko pustimo otroke, da odgovorijo na vprašanje:
Katere ovire so takrat in katere danes preprečevale/preprečujejo hojo za Gospodom
Jezusom?
4.2.3 Na tablo napišemo 20 imen iz Biblije (tudi imena apostolov). Otroci naj razpravljajo,
kaj vedo o teh ljudeh in mogoče sami ugotovijo, da je naštetih 12 apostolov. Kot
pomoč jim lahko damo nalogo, naj sestavijo moštvo dvanajsterih, ki jo zasledimo tudi
v Bibliji. Nato preberemo besedilo iz Svetega Pisma.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Ko preberemo biblijski tekst, obdelamo še poleg točke 4.2.1 značilnosti dvanajsterih
apostolov. Ugotovimo, da lahko vsak najde nekje samega sebe. Tudi danes Gospod
rabi vsakega. Toda predpogoj je, da se mi pustimo uporabiti. Eden lahko drugega
dopolnjuje. Lahko si naredimo tabelo:
Ime
Simon Peter
Andrej
…

Vrstice iz Biblije
…
…
…

Značilnosti
…
…
…

4.3.2 K temi 4.2.2 začnemo pogovor o zahtevah, ki jih Gospod Jezus zahteval od treh mož v
Lk 9,57–62 in o naših ovirah in pripombah. Zato lahko sestavimo še eno tabelo:
Osebe Vzpostavljanje stika
1
1 pride k Jezusu
2
Jezus govori 2

Ovire
udobnost
dolžnosti do sorodnikov

3

ne more zapustiti svojih
domačih

3 nagovori Jezusa

Zahteve
odpovedati se udobnosti
Božje kraljestvo na
prvem mestu
gledati naprej na nove
naloge

Naj bo jasno, da ni nobenega opravičljivega argumenta, da ne bi sledili Jezusu (z vsemi
posledicami) in da je od nas odvisno, kako se bomo odločili.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 »Križanka« za učenje 12 apostolov – pripomoček 14/b
4.4.2 Otrokom damo papir, na katerem je prazna tabela in do naslednjič jo morajo izpolniti.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Vsak otrok napiše eno besedo na karton ali folijo. Potem se zlata vrsta sestavi. Otrok jemlje
eno po eno besedo iz zlate vrste. Vsakič se zlata vrsta ponovi. Več besed manjka, tem težje je
vrstico ponavljati. Čim večkrat ponovimo, tem lažje si zapomnimo vrsto.

118

 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 14/a
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Pripomoček 14/b

V TEJ ZMEŠNJAVI ČRK NAJDEŠ
DVANAJST APOSTOLOV
(išči v vse smeri).
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Pripomoček 14/c
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15. lekcija

GOSPOD JEZUS IN OTROCI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 10,13−16
ZLATA VRSTA:
Jezus jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je
Božje kraljestvo.«
Mk 10,14
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedni vrsti: - Mt 19,13−15
- Lk 18,15−17

1.1 VSEBINA

Ko se je Jezus pogovarjal s farizeji o zakonu, so prinašali otroke h Gospodu, da bi se jih
dotaknil (položil na njih roke). Ker so pa učenci gledali na otroke manjvredno (oziroma niso
želeli, da motijo Jezusa), so otrokom branili prihajati k njemu. V času svojega delovanja je
Jezus vzel otroka, ga objel, postavil pred učence in rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v
mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me
je poslal« (Mk 9,36). Jezus se je vznejevoljil in ujezil zaradi njihovih reakcij (gr. aganaktein –
nejevoljen, jezen). 14. vrstica je ključna vsebinska misel za postavljanje ciljev pri delu z
otroki. V njej je jasno izražena Božja zapoved. Na koncu Gospod Jezus vzame otroke v
naročje in jih blagoslovi.
1.2 OSEBE

- Gospod Jezus: ima čas za otroke, jih ljubi, jih blagoslavlja in nam kaže, da nas ravno
otrokov značaj (tipičnost) pripelje v Božje kraljestvo
- Učenci: zapostavljajo otroke, nerazumevajoči, premalo cenijo vrednost otroka,
mišljenja, ki so vkovana iz tistega časa (so majhni in ne rabijo spoštovanja, nezreli,
tako ali tako ne razumejo)
- Otroci: starost nedoločena (Lk 18,15: majhni otroci – verjetno skupina predšolskih
otrok)
- »Oni« so mu prinašali: odrasli (starši, ne samo matere) so prinašali otroke
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Gospod Jezus Kristus je s svojimi učenci na zadnjem potovanju v Jeruzalemu. Prihajajo iz
Efraima (Jn 11,54) in so se zadržali v Judeji ter Pereji, v okolici vzhodno od Jordana in
severno od Mrtvega morja.
1.4 ČAS DOGAJANJA

- V zadnjem času pred križanjem.
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-

-

Vrstici 14, 15: Božje kraljestvo = Izraelski narod in Božje vladarstvo nad celim
svetom. Kraljevsko vladarstvo se začne z rojstvom Jezusa Kristusa, pridiga na gori
kaže pravila tega kraljestva. Ko je Izraelski narod zavrgel Jezusa, se je zemeljsko
kraljestvo preneslo na čas, ko bo Jezus spet prišel na zemljo (tisočletno kraljestvo).
Pri tem vidimo razliko med zemeljskim kraljestvom (Izrael) in nebeškim
kraljestvom (cerkev). Skozi spreobrnjenje in novorojstvo postanemo državljani
tega kraljestva (Jn 3,3). Božje kraljestvo na tej zemlji se bo končalo, ko bo Gospod
kraljevanje predal svojemu Očetu (»Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil
Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč« 1 Kor
15,24). Kot povzetek lahko rečemo, da vsak, ki se podredi Božji oblasti (se
pokesa) in sprejme (vera) Jezusa Kristusa (Božje kraljestvo v osebi), pride v Božje
kraljestvo.
Vrstica 16: blagosloviti = Biblija razume blagoslov kot »pozornost Božjega
ozdravljanja ljudi«. V Novi zavezi gre bolj za duhovne blagoslove, kot pa
materialne. Pomembno: Vedno je Bog ta, ki blagoslavlja. Mi smo pa tisti, ki
nosimo blagoslove in jih dajemo naprej.

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus ima vedno čas zate.
Druge možnosti:
- Na poti h Gospodu Jezusu Kristusu so ovire.
- Dobro je, če prinašamo otroke h Gospodu.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ne smemo preveč poudarjati čustvenega pristopa Jezusa k otrokom in tudi ne teoretično
sporočilo besedila.
Besedilo je primerno za otroke, saj se lahko poistovetijo z otroki tistega časa. Otroci čutijo
razburjenost in časovni problem staršev oziroma odraslih. Prav tako čutijo, če jih ne vzamemo
resno. Če jim hočemo pokazati veličino in značaj Jezusa Kristusa, moramo svoje vedenje
poistovetiti z vedenjem Jezusa Kristusa. To je najboljša pot, kako otrokom pokazati, da lahko
pridejo kadarkoli k Jezusu Kristusu in ne bodo nikoli razočarani.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pesem: Jezus ljubi vse otroke ...
3.2.2 Slike iz časopisov, katalogov itd., na katerih so otroci, nekatere tudi z odraslimi
(žalostne, vesele, samotne, bolne, ...). Pogovor o otrocih in o njihovem odnosu do
odraslih.
3.2.3

Pogovor o dogodkih, ko odrasli niso imeli časa za otroke. (Pozor! Ne da bi ogovarjali
odrasle, ampak pogovor o vzrokih, zakaj se odrasli tako obnašajo, kot se in potem
preidemo na pozitiven odnos Gospoda Jezusa).
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3.3 IZVEDBA LEKCIJA

3.3.1 Pripovedujmo z vidika otrok (za ilustracijo: eno veliko sliko – poster z otrokom)
Ključne točke:
- delaven dan Gospoda Jezusa Kristusa,
- želja nekaterih odraslih, da otroci pridejo do Gospoda Jezusa,
- učenci branijo otrokom,
- Jezus se vmeša v situacijo,
- Gospod Jezus z otroki (glej 2.).
3.3.2 Obdelava zgodbe s pomočjo pripomočka 15/a
Slika 1: Skupina otrok
Starši pripeljejo otroke k Jezusu Kristusu. Ti otroci so različni (po značaju, po starosti, po
ozadju, po interesih, po družinah). Mogoče tudi po tem, kaj vse so že slišali o Gospodu
Jezusu?
Slika 2: Znak STOP na poti k Jezusu Kristusu
Otroci so napeti, kaj bodo doživeli pri Gospodu Jezusu. Učenci jih razočarajo.
Slika 3: Prosta pot h Gospodu Jezusu
Jezus odpre pot otrokom, da lahko pridejo k njemu.
Slika 4: Otroci pri Jezusu
Jezus jih ljubi, jih vzame v naročje in jih blagoslovi. Jezusova želja je, da otroci ostanejo pri
njem.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ročno delo: glej pripomoček 15/b
Senčnik: Prekopiraj sliko, pisava se naj pobarva, izrežemo. Elastično nitko (primerno
dolgo, obseg glave) pritrdimo na dveh koncih. Za zelo majhne otroke bi se naj
pripravilo vnaprej, otroci bi jo naj le pobarvali sami.
3.4.2

Pesmi na to temo

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 15 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejšim otrokom bi naj poleg tega, da ima Jezus vedno čas za njih, še podrobneje razložili,
kako priti v Božje kraljestvo. Lahko jim pokažemo, da če hočemo imeti skupnost z Bogom,
nastajajo vedno ovire (mediji, šola, prijatelji, ...) Kaj nam včasih preprečuje, da bi prišli v
nedeljsko šolo ali v cerkev? Nosimo to breme in prenesimo na otroke željo priti v cerkev na
bogoslužje in pripeljati še koga zraven. Otroci spadajo v cerkev tudi ob »normalnih«
bogoslužjih (2 Kr 20,13; Neh 12,43; Mt 21,15).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Igra: Vsak otrok dobi izrezano srce iz papirja, na katerega napiše svoje ime in ga
poskuša nalepiti na plakat (na katerem piše »Jezus Kristus« ali pa je narisan križ).
Učitelj poskuša to preprečiti. Otroci verjetno že sami ugotovijo, za katero vrstico v
Bibliji gre.
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4.2.2 Ker je svetopisemski tekst precej kratek, ga lahko preuredimo v delovni list in ga
kopiramo za vsakega otroka. Otroci dobijo besedilo, kjer manjkajo določene besede.
Besede, ki se nanašajo na Jezusa in otroke, naj manjkajo. Otroci lahko pogledajo v
Sveto pismo.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Skupaj preberemo vrstice iz Biblije. Pojme, ki niso razumljivi, razložimo (glej 1.5).
Uporabimo pripomoček 15/a in dopolnimo 3.3.2.
K sliki 2 – glej tudi 4.1
Ovire na poti h Gospodu Jezusu Kristusu; zberemo odgovore (izgovore), ki jih dobimo,
če koga povabimo v cerkev (nimam časa, ne morem vstati tako zgodaj, ne smem, ...).
Lahko pripravimo več slik z znaki »Stop« in v vsak znak zapišemo posamezne »ovire«.
K sliki 3
Gospod Jezus si vzame čas za nas. Mi lahko pridemo vsak čas k njemu. Nihče ni premajhen.
Razložimo vprašanje: Kaj pomeni »takšnih je Božje kraljestvo«? Kaj so značilnosti otroka?
(zaupljiv – hitro oprosti in pozabi, nemočen, ...).
K sliki 4
Če smo v skupnosti z Gospodom, smo blagoslovljeni in bogato obdarjeni. Poudariti moramo
vrednost in pomembnost biti v skupnosti z Gospodom in s kristjani.
4.4 UTRJEVANJE

Pogovarjamo se z otroki, če ne bi bilo lepo, da bi naslednjič nekoga pripeljali s sabo.
(prijatelje, sošolce, ...) Vsak naredi sam iz papirja vabilo, s katerim povabi enega prijatelja v
nedeljsko šolo. Na vabilo napišemo: Jezus je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni!«
(eventualno lahko uporabimo tudi kartico z zlato vrsto – pripomoček 15/c). Zraven napišemo
datum, čas in kraj naslednje ure nedeljske šole.
Ko jih povabimo, molimo za njih, da pridejo (če je potrebno, jih osebno pripeljemo v cerkev).
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Zlato vrsta moramo najprej razložiti. »Ne branite jim« (naštejemo ovire – glej 4.3) »kajti
takšnih je Božje kraljestvo«. Takšnih = teh, ki pridejo kot otroci »je Božje kraljestvo« – ti
pridejo v Božje kraljestvo. Zlato vrsto lahko za ilustracijo kopiramo tudi na folijo – glej
pripomoček 15/c. Da si otroci zlato vrsto lažje zapomnijo, lahko zapojemo pesmi, ki se
nanašajo na to vrsto oziroma temo.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 15/a
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Pripomoček 15/b
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Pripomoček 15/c

Gospod Jezus je rekel:

»Pustite otroke, naj prihajajo k
meni, in ne branite
jim, kajti takšnih je
Božje kraljestvo.«
Marko 10,14
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16. lekcija

JEZUSOVA SPREMENITEV

SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 17,1−13
ZLATA VRSTA:
»Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«
Mt 17,5b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - Mk 9,2−13
- Lk 9,28−36
- 2 Pt 1,16−18

1.1 VSEBINA

V odmaknjeni pokrajini Cezareji Filipovi (16,13) Jezus svoje učence sooča z vprašanjem, kdo
je »Sin človekov«. Peter ima odgovor, ki mu ga je razodel sam Bog: »Ti si Mesija, Sin živega
Boga!«. Toda ko Jezus malo kasneje govori o svojem trpljenju in vstajenju, to njegovim
učencem nikakor več »ne paše« v njihovo sliko oziroma predstavo, ki so jo imeli o Jezusu. Na
tej točki so potrebovali popravek, ki jim ga njihov učitelj v svoji veliki potrpežljivosti dá.
Kristus in tudi njegovi nasledniki bodo morali vzeti svoj križ in ga nesti. Na tem svetu to
pomeni se odpovedati samemu sebi, pomeni smrt besede »jaz«, kajti to je edina pot do
resničnega življenja.
Po tej teoretični lekciji o Božjem služabniku, ki trpi, doživijo trije učenci − Peter, Jakob in
Janez, pravo Božjo potrdilo, da je njihov Gospod resnično od Boga maziljen Sin in Mesija.
Splača se ga poslušati, ker se po njem izpolnjuje še en del svetega preroštva. Tudi na še odprta
vprašanja učencev, kot npr. ali bi se Elija še enkrat moral prikazati, preden pride Mesija, jim
je Gospod odgovoril tako, da so vse razumeli. Zdaj se lahko po tako intenzivno pripravljenem
dušnem pastirstvu začne skupna pot do Jeruzalema, kjer bo Jezus svoje delo dokončal.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus: po navdušujočem delovanju v javnosti se s svojimi učenci umakne v
samoto ter jih tam pripravlja na težki zaključek njihove skupne poti
- Peter, Jakob in Janez: »skala« in »sina groma« so bili edini izmed učencev prisotni ob
»posebnih priložnostih« (obuditev Jairove hčere, Mk 5,37; borba v molitvi na vrtu
Getsemani, Mt 26,37)
- Mojzes: Božji služabnik iz Stare zaveze (Joz 1,2; Heb 3,5); človek molitve (2 Mojz
33,11); tisti, ki je dal postavo (Jn 7,19)
- Elija: Božji človek iz Stare zaveze (1 Kr 17,24); prerok z velikim pomenom v Bibliji
(Mal 3,23).
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Glede na Mt 16,13 se Jezus s svojimi učenci nahaja ob sirsko-izraelski meji, okrog 40 km
severno od Genezareškega jezera, v pokrajini Cezareje Filipove. Verjetno naj bi se ta »visoka
gora« oziroma »višavje« nahajalo v tej okolici. Gora Tabor domnevno ni bila gora
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spremenitve, ker se tu govori o drugi lokaciji. To bi naj bil samoten kraj, 1250 m visoka gora
v bližini Cezareje Filipove, ali pa bolj severno ležeča gora Hermon (2750 m).
1.4 ČAS DOGAJANJA

Glede na Jn 7,2 in 10 se dogodki našega teksta odvijajo v času pred judovskim šotorskim
praznikom in iz tega je razvidno, da je to pred zadnjim odhodom Jezusa v Jeruzalem.
Neposredno določen čas »čez šest dni« (Mt 17,1), je čas, ko je Jezus priznal, da je on Mesija.
Ko torej Luka govori o »nekako osem dni« (Lk 9,28), ne gre za nasprotje. Beseda »nekako« je
dana kot približni čas. Zanimivo je tudi opaziti, da Jezus svojim učencem dá čas, da ta nova in
težavna spoznanja predelajo.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 2: vpričo njih se je spremenil = spremenitev podobe v božansko svetlečo
veličastvo, vendar nezamenljiv, razodel se jim je del Jezusove resnične podobe kot
Boga.
Vrstica 2: oblačila ... bela kot luč = izraz Jezusove brezgrešnosti.
Vrstica 3: prikazala sta se jim Mojzes in Elija = starozavezna predstavnika
»postave« in »prerokov« se prikažeta v obliki živečih, verjetno kot Jezus po
svojem vstajenju. Oba sta se na nenavaden način poslovila od te zemlje; Mojzesa
je pokopal sam Bog, Elija pa je bil vznešen.
Vrstica 3: govorila z njim = glede na Lk 9,31 gre tu za »izhod«, ki bi ga naj
Gospod Jezus dopolnil v Jeruzalemu; če je ta pogovor z možema vere povezan tudi
s potjo Božjega Sina do križa, lahko le domnevamo; na vsak način pa to srečanje
izžareva veličastvo, harmonijo, izpolnjevanje in Božjo zamisel o odrešenju.
Vrstica 4: postaviti tri šotore = izraz hrepenenja po nebeškem počitku, miru ter
želja po svetosti oziroma ohranitvi te posebne situacije.
Vrstica 5: moj ljubljeni Sin = »moj Sin, ljubljeni« najvišje vrednotenje Boga.
Vrstica 5: njega poslušajte = dve dodatni besedi, kateri Bog pri Jezusovem krstu
še ni izrekel, poslušati glede na 5 Mojz 18,5 pomeni ubogati; prav zdaj na začetku
poti trpljenja.
Vrstica 9: zapoved o molčanju naj prepreči razširjanje teh dogodkov med množico.

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus, Božji Sin, njemu dajte najvišje priznanje.
(Kdo je Kristus? Kako je živel? Ta vprašanja ganejo vse ljudi vseh časov. Bog je na ta
vprašanja večkrat in jasno odgovoril: Božji Sin se imenuje Jezus Kristus! Ker je v največji
poslušnosti pretrpel najgloblje trpljenje zaradi človeštva, mu pripada najvišje priznanje in
»najvišja oblast«: »Ta je moj ljubljeni Sin, … njega poslušajte!«)
Druga možnost:
Jezusova božanska narava in njegovo trpljenje, to velja − ni nobenega ugovora.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Kot je znano, hočemo »mlajšim« Gospoda Jezusa vedno prikazati v njegovi veličini in veliki
ljubezni. V ta namen je dan tekst zelo primeren. V prvem delu prikažemo neverjetno
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božanskost, v drugem delu ljubečo prijaznost našega Gospoda do ljudi, ki je po čudovitih,
vendar tudi vznemirljivih dogodkih na hribu svojemu prijatelju pomagal najti pot nazaj.
»Komponento trpljenja« lahko dodamo tudi kasneje.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Na leseni palici pripravimo ilustrativno sliko za očeta in se pogovarjamo z otroki o
vprašanju: »Kaj pravi oče o svojih otrocih?« Kdor predlaga očetovski odgovor, dobi
zato palico. Rezultat: Očetje govorijo o svojih otrocih dobre in žalostne stvari. Kaj
pravi Bog o svojem Sinu, o Gospodu Jezusu? (beli krog z napisom BOG na leseni
palici, krog je brez začetka in konca, tako kot Bog; svetla barva ponazarja svetost in
čistost).
3.2.2 Neposredno ali s pomočjo lutke postavite otrokom naslednje vprašanje: Katere dobre
lastnosti Gospoda Jezusa poznaš? Eno lastnost pa ste izpustili − njegovo božansko
svetost. In prav to hočemo danes spoznati.
3.2.3 Pokažimo nekaj slik o mladičih različnih živali in govorimo o lastnostih, ki jih imajo
od svojih staršev − odrasle živali. Pri nekaterih stvareh lahko rečemo, da so podobni
svojim staršem! Ali ima tudi Jezus lastnosti svojega božanskega Očeta?
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Ker so omenjene take fraze kot na primer »zasijal kot sonce«, »bela kot luč«, bi bilo dobro, da
uporabimo tudi svetlobne efekte, da otroci izkusijo, kaj so učenci v tistem trenutku doživljali
(npr. v njih usmerimo grafoskop).
3.3.1

Za biblijsko poročilo imamo 6 scenskih slik (pripomoček 16/a), ki jih lahko
uporabimo kot diapozitive ali folije za grafoskop. Pri zadnjem načinu lahko osnovno,
glavno folijo, vedno pustimo na grafoskopu. Druge situacijske slike, na drugih folijah,
lahko položimo čez.
 Jezus gre s svojimi učenci na goro
 nebeška spremenitev: Mojzes in Elija se prikažeta
 glas iz oblaka potrjuje Jezusa
 Jezus ohrabri prestrašene učence
 »... niso videli nikogar razen Jezusa samega«
 odhod z gore, zapoved o molčanju

3.3.2

Na prozornem papirju z močnimi barvami označimo in z lepenko uokvirimo slike od
 do  (glej 3.3.1). Nato te slike postavimo pred svetlobo in jih otrokom razložimo.

3.3.3

Na preprostejši način lahko ta dogodek ponazorimo tudi tako, da ob pripovedovanju
dogodke rišemo na tablo – glej pripomoček 16/a in 3.3.1.

3.4 UTRJEVANJE

Otrokom pokažemo našo nedokončano sliko (na kartonu ali na papirju) – glej pripomoček
16/b in jih prosimo, da vstavijo manjkajoče figure. Ko to naredimo (dodamo tri učence in
svetlobo iz oblaka), se še enkrat pogovorimo o Jezusovih lastnostih, ki so jasne tudi na slikah:
božanska lepota in prijaznost do ljudi. To sliko lahko otroci sestavijo sami; v ospredje damo
Gospoda Jezusa in svetleči oblak.
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Pri naslednjem oblikovanju slike lahko z voščenkami pobarvamo sliko. V sredini lista naj bo
označena ena figura, in sicer obdana s svetlobo, tako da se bo spreminjala od bele preko
rumene do rdeče. Če se slika postavi na glineno podlago, pride bela barva še lepše do izraza.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Kdo je Kristus? Odgovor na to vprašanje ima posledice za sedanje in seveda tudi za večno
življenje (Jn 17,3). Pri starejši skupini bi želeli jasno poudariti Božjo stvaritev preko
posredovanja Sina in poleg tega izpostaviti svetost Gospoda Jezusa.
V našem času svetega pluralizma je taka »enotirnica« potrebna in nam tudi pomaga.
Takšnemu Božjemu sinu, ki je bil pripravljen žrtvovati svojo božanskost za svoje prijatelje in
nase vzeti celo smrtne bolečine, pripada najvišje priznanje, poslušnost iz ljubezni.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroci dobijo neko razporeditev nazivov Gospoda Jezusa (Jezus iz Nazareta, Božji
človek, prerok, človek, ki dela čudeže, ...). Med temi bi morali omeniti še en naziv (=
Božji sin) ali eno posebnost Gospoda Jezusa, ki se lahko opazi. Otroke prosimo, da to
naredijo in potem prisluhnemo odgovorom. Kateri naziv je najpomembnejši? (Božji
sin).
4.2.2 S skrivnostnimi črkami (mogoče v grščini), napišemo besedo Kristus (grška beseda za
hebrejski naziv Mesija) na tablo in se skupaj pogovarjamo o pomenu tega imena – glej
pripomoček 16/c. Kdo je Božji Kristus? S čim se potrjuje? Kdo se mu odzove? Kaj je
primarna, glavna naloga? Kaj to pomeni zame? To so vprašanja, ki so pomembna za
življenje in jih zato moramo pojasniti.
4.2.3 Pred začetkom ure pripravimo različna imena izpisana tako, da jih otroci lahko vidijo;
na primer Alf, E.T., Tom in Jerry, Ricky Lake, Telebajski, … Jezus. Če otroci hočejo
dodati še kakšno ime, lahko to z njimi uredimo. V prehodu na temo najprej poiščemo
skupne točke teh imen, iščemo pa tudi različnosti. Največji se pokažejo v soočenju z
Gospodom Jezusom. Kateri so to? Kaj ima to za posledice?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 V povezavi s 4.2.1 prosimo otroke, da so v naslednjem pripovedovanju pozorni na
nazive Gospoda Jezusa. Kot vizualni pripomočki bi nam lahko pomagali že prej
omenjeni »svetlobni mediji«. Na zid lahko projiciramo na barvani foliji izrezane slike
od  do  − glej pripomoček 16/a.
4.3.2 Vprašanja, ki smo jih omenili pri 4.2.2, pripravimo za posamezno ali skupinsko
obdelavo in otroke prosimo, da s pomočjo Biblije odgovorijo nanje (ne pozabite
prebrati Mt 17,1−13). Še posebej lahko okrog tega biblijskega odlomka iščejo
potrditev Gospodovega mesijanstva. Na koncu povzamemo vse odgovore in
dopolnimo sliko na tabli z dodatkom: Kristus = JEZUS = Božji sin.
4.3.3 Kot učitelj zaigrajte apostola Petra pri pisanju svojega drugega pisma (glej 2 Pt 1,17).
Pri sedemnajsti vrstici prvega poglavja se zaustavite pri ponavljajoči se besedi
»veličastvo«, poskusite jo nadomestiti, vendar ker nikakor ne najdete prave besede, z
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močnimi notranjimi čustvi izrazite nekdanje dogajanje na gori. Beseda »veličasten« pa
naj ostane v tekstu ...
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Pokažimo tri različne prstane iz papirja (beli, največji obseg; rdeči,
skoraj enak obseg, nekoliko ožji; črn pa naj bo najmanjši). S tem
lahko simbolično prikažemo tudi osebe ali skupine iz zgoraj
navedenega teksta. Zelo opazno je, da se beli in rdeči lahko
med seboj povežeta. Katera povezava bi bila smiselna?
Bela: Bog, večen (simbol obroča), močan (širina prstana),
svet (bela barva).
Rdeča: Jezus Kristus, kot Bog, vseeno podrejen Očetu, poln
ljubezni (rdeča barva).
Oba živita v harmoniji eden z drugim (povezanost prstanov), človek pa kljub temu
ostane zunaj, ker je zaradi greha (črna barva) od Boga ločen. Kako lahko ponovno
postavimo povezavo z Bogom? Od Boga potrjen in ljubljen Sin se sam odtrga od te
skupnosti (rdeč prstan prerezati), postane človek in skozi svojo nadomestno smrt na
križu Golgote spet poveže človeka z Bogom (rdeč obroč potegnemo skozi črnega in
spet povežemo z belim)
Samo skozi Gospoda Jezusa lahko ljudje spet pridejo nazaj k Bogu. Drugega
Odrešitelja ali druge poti do odrešenja oziroma ozdravljenja ni (Apd 4,12). Le Jezus
Kristus!

4.4.2 Čez imena modernih »Kristusov« položimo oziroma narišemo en velik križ z napisom
»le Jezus!« in še enkrat razložimo to edinstvenost Božjega Sina, ki jo tako razločno
vidimo skozi njegovo božanskost in ljubezen do ljudi.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Na papirju formata A6 izdelamo vizitke, na katere napišemo zlato vrsto (glej pripomoček
16/d). Pozneje lahko vizitke uporabimo za učenje zlate vrste, tako da skupaj z otroki beremo
zlato vrsto.
 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 16/b
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Pripomoček 16/a

Pripomoček 16/c

Pripomoček 16/d
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17. lekcija

JEZUS OČISTI TEMPELJ
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 2,13−22
ZLATA VRSTA:
»Kajti Bog ni Bog zmešnjave, ampak miru.«
1 Kor 14,33
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po svatbi v Kani je Gospod Jezus šel v Jeruzalem, saj se je bližal praznik pashe. V templju je
našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja. Gospod Jezus je postal jezen. Iz
vrvi je spletel bič in z njim iz templja izgnal trgovce in njihove živali – prevrnil je mize in
menjalcem raztresel denar. Z namigom prodajalcem golobov je Gospod Jezus dal naznaniti,
da s svojim ravnanjem zaničujejo slavo njegovega Očeta. Njegovo hišo so spremenili v
prostor za prodajanje in za dobiček tega sveta.
Judje niso bili zadovoljni. Od Gospoda Jezusa so zahtevali dokaz, znamenje njegove
neomejene oblasti oziroma njegovega pooblastila. Gospodov odgovor na to zahtevo so
njegovi sovražniki razumeli popolnoma napačno, njegovi učenci pa so ga doumeli šele po
vstajenju.
1.2 OSEBE

-

-

Gospod Jezus po svatbi v Kani.
Judje.
Prodajalci volov, ovc in golobov: Kdor je po postavi hotel svojo žrtev prinesti na oltar,
je za to rabil predpisano žival; zato so prodajalci v preddverju templja, na kraju
dogajanja, prodajali živali. Judje bi namreč težko s sabo vodili žival za žrtev na tej
dolgi poti. Zato so svoje daritvene živali doma prodali in si s tem denarjem v
Jeruzalemu kupili druge.
Menjalci: neke vrste bankirji, svoje posle so opravljali v preddverju templja. Romarji
iz celega sveta so bili prisiljeni svoj denar menjati v tempeljski denar z visokimi davki
vred.
Jezusovi učenci.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- V Jeruzalemu, v preddverju (glej 1.5).
1.4 ČAS DOGAJANJA

V začetku delovanja Gospoda Jezusa, med praznikom pashe, je bilo to prvo čiščenje templja
(Mt 21,12−17).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 13: pasha = beseda izhaja iz druge besede v tem smislu: pustiti nekaj
nedotaknjeno. Ko je GOSPOD v Egiptu dal ubiti vse novorojence, je Izraelce
»preskočil«, torej jim je prizanesel (2 Mojz 12). Kot večni spomin na osvoboditev iz
Egipta, so po zakonu vsako leto ponovili praznik pashe (glej 2. lekcijo 1.5 in
pripomoček 2/d ter 2).
Vrstica 14: tempelj = svetišče Gospoda, hiša Gospodova.
Vrstica 15: bič = tukaj iz vrvi, ne kot pri Rimljanih iz svinčenk ali iz kosti.
Vrstica 17: gorečnost = iz ravnanja Gospoda Jezusa je postala vidna »sveto
ljubosumje«. Zanj je to resna stvar, postal je jezen, ker mu je šlo za čast njegovega
Očeta. Ljudje so Božjo čast zlorabili.
Vrstica 19: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil« = simboliko te izjave
poslušalci niso razumeli (Mt 26,61). Kasneje so jo v obtožbi pred velikim zborom dali
od lažnih prič citirati.
Vrstica 21: »o templju svojega telesa« = prvič Gospod Jezus tempelj povezuje s
svojim telesom. Tempelj in njegovo telo sta »mesto«, kjer je sveta prisotnost Boga.
2. VODILNA MISEL

Določene oblike vedenja ne sodijo v Božjo hišo. (Kdor je v Božji hiši, naj bi se tako tudi
obnašal, kakor ugaja Bogu. Pri tem pa je Bogu bolj pomembno stališče srca, kot pa zunanje
vedenje).
Druge možnosti:
- Bog daje red, ker ve, da nered vodi v nemir.
- Gospod Jezus ravna odločno in samozavestno, ker mu gre samo za čast njegovega Očeta in
da bi se ta proslavil.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci praviloma že zelo zgodaj ugotovijo, da se je potrebno obnašati primerno situaciji.
Glede na to, kdo bo obiskal družino, starši postavijo pravila, kako se je treba obnašati. To
obnašanje se lahko izkaže za koristno. V prisotnosti bolnega je primerno, da se obnašamo
mirno, v krogu neznanih ljudi se obnašamo drugače, kot pa v družinskem krogu. Nevarno
postane, ko je primerno obnašanje le pretvarjanje in ne ustreza notranjemu prepričanju. Tu je
potrebno, v skladu s Svetim pismom, otroka izgrajevati. Otroci namreč zelo hitro zaznajo, če
je obnašanje bilo zapovedano le zato, da bi naredili vtis. Način obnašanja otrok je povezan s
prihodnostjo, tudi s tem, kako se bo otrok obnašal v Božjem domu.
S tega vidika postane ravnanje Gospoda Jezusa v templju jasno. Trgovci so imeli druge
namere, kot slaviti Boga. Mislili so le na dobičkonosno trgovanje. Ampak trgovanje in
čaščenje ne spadata skupaj.
Primerjava Jezusovega telesa s templjem (v. 19−22) je za to starostno skupino še pretežka za
razumevanje, zato bi bilo bolje, da jo izpustite.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Prikažemo sliko cerkve in trgovine ter dovolimo otrokom govoriti o tem (glej
pripomoček 17/a). Preden gremo na zgodbo, morajo razlike biti jasno prikazane.
3.2.2 Prinesemo različne slike s kravami, z ovcami, ljudmi, s kovanci itd. Damo jih v
kartonsko škatlo (tempelj). Potem govorimo o tem, kako se počutimo ob neredu, ki ga
imamo v Gospodovi hiši.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo lahko pripovedujemo v naslednjih korakih:
- Gospod Jezus pride na praznik Pashe v Jeruzalem (prikazati zgodovinsko sliko)
- Gospod Jezus vidi menjalce in trgovce v templju
- Gospod Jezus je pretresen, ko vidi, kaj vse se dogaja v templju. Naredil si je bič in izgnal
trgovce. Zakaj? (vprašanja premisliti skupaj z otroki). Bog vedno prebiva le tam, kjer mu
dajemo mesto.
Za ilustracijo lahko k vsaki točki pokažemo sliko – glej pripomoček 17/b oziroma s sabo
prinesemo primeren predmet.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Sestavljanka k zlati vrsti – glej pripomoček 17/c
3.4.2 Govorimo o različnih možnostih obnašanja, ki so odvisne od različnih situacij. Potem
lahko preidemo na cerkev in pustimo otrokom naštevati različne stvari, ki ne spadajo v
cerkev.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Čim starejši postajajo otroci, tembolj kritično opazujejo obnašanje v cerkvi. Pri tem je
pomembno, da kot učitelj čimprej spoznate svojo lastno odgovornost. Najpomembnejša je
»drža srca«. Gotovo bi lahko vsak od nas naštel primere, ko je v cerkvi mislil ali celo delal
vse druge stvari, le te ne, ki so Bogu všeč. Vprašati moramo, kaj Bog hoče in z naravno
sproščeno držo ter strahospoštovanjem priti pred Gospoda (glej tudi 3.1).
Pri starejši skupini bi naj pokazali glavno misel Janezovega poročila: Vprašanje Jezusove
oblasti, kajti to je vse do danes odločilna točka, ko gre za naš odziv na njegov poziv, in prav
tako, ko gre za naše obnašanje v cerkvi.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o različnih možnostih obnašanja, ki so soodvisne od okoliščin. Navesti
primere: Zakaj se to dela? Ali ni to hlinjenje? – glej 3.1
4.2.2 Išče se beseda NERED oziroma ZMEŠNJAVA: zaigramo situacijo, v kateri je
prikazan nered, vendar ta beseda ni izgovorjena (npr.: učenec v svojem zvezku išče
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pomemben obrazec, brez katerega ne bo mogel narediti domače naloge. Jasno postane,
kakšne posledice lahko ima nered).
Potem ko otroci uganejo besedo, se lahko pogovarjate o smislu besede RED.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Otrokom pripovedujemo oziroma preberemo zgodbo (glej 3.3). Pri obdelavi teksta
upoštevajte naslednja dopolnila:
- odziv Judov na izgon in vprašanje oblasti (glej tudi 4.1),
- skrivnostni Jezusov odgovor in spomin učenca na preroško besedo (v. 17) kažejo na
to, da je Jezus Mesija, Božji sin, zato se tudi pojavi vprašanje oblasti,
- Jezus pri Judih žanje nerazumevanje, pri učencih pa vero v njegovo besedo (v. 22 in
11).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 (glej tudi 3.4) Primerjalna zgodba: Mihael redno obiskuje mladinska srečanja, ampak
ko učitelj govori lekcijo, je redko z mislimi pri stvari. Vedno razmišlja o svojih
menjalnih poslih; o zbiranju znamk, kovancev, še najraje pa razmišlja o slikicah
znanih nogometnih zvezd. Misli, da to nihče ne opazi. Ampak, kaj bi na to rekel
Gospod Jezus? Povežimo to zgodbo z biblijskim tekstom.
4.4.2 Skupaj z otroki razmišljajmo o Jezusovi oblasti; s tem, da na podlagi prvih dveh
poglavij Janezovega evangelija odgovorimo na naslednja vprašanja: Kaj je bilo za
Jezusa napovedano v Stari zavezi? Kaj pravijo ljudje njegovega časa o njem? Kaj
pravi sam o sebi? Katera dejanja potrjujejo njegovo oblast? – Čim bolj spoznamo, kdo
je Jezus v resnici, tem bolj pomembni nam postanejo njegovi pozivi in tem bolj
prilagajamo svoje obnašanje njegovim pričakovanjem.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Pripomoček 17/c lahko fotokopiramo in naredimo iz tega sestavljanko, ki jo morajo otroci
sestaviti.
Prikazati želimo razliko med zmešnjavo oziroma neredom in nemirom (glej tudi 4.2.2): v
družini lahko nered vodi do prepira; npr. eden član družine je redoljuben in ima vedno vse v
najlepšem redu, drugi pa nima vse pospravljeno.
Pri Bogu ni nobenega nereda ali zmešnjave (npr. stvarnik Jer 35,36; skupno življenje v cerkvi
1 Kor 12,14−24; 14,26−33).
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 7. PRIPOMOČKI

¸
Pripomoček 17/a
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Pripomoček 17/b
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Pripomoček 17/c
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18. lekcija

MAZILJENJE V BETANIJI

SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 14,3−9
ZLATA VRSTA:
»Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil.«
1 Jn 4,19
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - Mt 26,6−13
- Jn 12,1–8

1.1 VSEBINA

Preden so Jezusa ujeli, se je Jezus nahajal v Betaniji, v Simonovi hiši. Neimenovana ženska
mu je izkazala svojo ljubezen, hvaležnost in privrženost s tem, da je strla alabastrovo
posodico in dragoceno olje iz nje zlila na Gospodovo glavo (Janez poroča o maziljenju nog.
Dogodka pa sta iz različnih krajev poročanja). Povzdigne ga za svojega Gospoda in Kralja in
tudi sam Gospod Jezus pravi, da ga je pripravila za pogreb. Naredila je največ, kar je lahko.
Nasprotovali so ji prisotni, ki so v tem (olju) videli priložnost dobička. Gospod Jezus jo je
pohvalil in v evangelijih ohranil spomin nanjo vse do danes.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus.
- Simon Gobavec, ki ga je ozdravil Jezus Kristus (gobavost, poglej v Biblijski leksikon,
je druga beseda za bolezen).
- Neimenovana žena, še v Jn 12,3 Marija, sestra Marte in Lazarja.
- Drugi prisotni (vrstica 4; učenci po Mt 26,8, Juda po Jn 12,4, vstali Lazar po Jn 12,2
itd.)
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

V hiši Simona Gobavca.
V Betaniji (= hiša revščine, nesreče), majhen kraj v bližini Jeruzalema, oddaljen
približno 2,7 km ali pol ure hoje – glej pripomoček 18/a.

1.4 ČAS DOGAJANJA

Šest dni pred praznikom pashe / pred ujetjem (po natančni določitvi Jn 12,1; poročili
Markovega in Matejevega evangelija sta zanemarili časovno zaporedje).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 3: je sedèl pri mizi = ljudje so sedeli na klopeh ali na vzglavnikih, čepeli
pri nižjih mizah (pri svečanih obrokih) ali pri razprtem prtu iz kože, rogoznici,
pletenjači ali pri nižji deski.
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-

Vrstica 3: alabastrna posodica = narejena iz marmornate, fino zrnate mase trdega
gipsa, ki so jo uporabljali za skodelice, vaze in kot umetnino; dá se lepo oblikovati
in polirati.
Vrstica 3: narda = aromatska tekočina iz korenin in stebel badrijanov, ki rastejo na
ozemlju Himalaje.
Vrstica 5: denarij = vrednost enega denarija je bila v tistem času enaka dnevnemu
zaslužku delavca.
Vrstica 8: pomaziliti = zunanje izkazovanje časti gostu in maziljenje mrtvih.

2. VODILNA MISEL
Kogar Jezus ljubi, mu rad dá vse (iskanje dobička ne spada k ljubezni).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Iz naravnega odnosa oče-otrok oziroma mati-otrok, otrok pozna ljubezen in naklonjenost do
določene osebe. Dragi, skrbni starši, žanjejo ljubezen – predvsem pri mlajših otrocih.
Ljubezen in naklonjenost do Gospoda Jezusa je prebujena, ko otroci spoznajo njegov obstoj,
njegove besede in dela ter njega samega. To je naša naloga. »Judovo mišljenje« otrokom ni
tuje. Morajo se učiti, dajati oz. deliti. Kajti imajo sposobnost, da nekaj posedujejo. Ampak,
kjer je prisotna prava ljubezen, ni hrepenenja po dobičku.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor: Imenuj stvari, ki jih imaš ti rad. V kakšni situaciji in iz kakšnega vzroka si se
odpovedal tem stvarem? (Čimbolj imaš rad določeno osebo, tem lažje je, da s to osebo
nekaj deliš oz. ji nekaj podariš).
3.2.2 Predmetna lekcija: S sabo prinesemo več vrednih predmetov in dovolimo, da otroci
sami povedo, kateri predmet je najdragocenejši. Rezultat je lahko zelo različen.
Ampak vseeno ni težko povezati.
3.2.3 Na sliki pokažemo steklenico oz. posodo iz mavca, predstavimo njeno vrednost
(vsebina!) in preidemo na zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedovanje s slikami: – pripomoček 18/b
Slika 1
Kaj se je zgodilo v Simonovi hiši? Gospod Jezus in ostali gosti (poglej 1.2) ležijo pri mizi.
Nato vstopi žena in gre k Jezusu Kristusu. Kaj ima v roki? Kaj želi?
Slika 2
Nekaj neverjetnega se zgodi! Žena zlomi posodico in izlije celotno vsebino na glavo Gospodu
Jezusu. Kako to diši!
Ogorčenje in jeza med nekaterimi prisotnimi. Kaj vse bi lahko za to dragoceno olje kupili!
Kajti vsebina posodice je po vrednosti enaka letnemu zaslužku delavčeve plače.
Gospod Jezus se postavi na ženino stran (jo zagovarja). On ima drugo predstavo o
dragocenosti in ženo ščiti. On spozna veliko ljubezen, ki je bila v njenem srcu do Gospoda
(možnost ponovitve 1 Sam 16,7).
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Slika 3
O tem dogodku se po svetu govori še danes (v. 9).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci lahko oblikujejo posodico (oblikovalna masa, mavec, plastelin) in na tej osnovi
začnemo pripovedovati zgodbo.
3.4.2 Posamezne slike 1–3 lahko kopiramo in razdelimo otrokom, da jih pobarvajo – glej
pripomoček 18/b.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

S starejšimi otroki se pogovorimo o Marijinem »kako« in »zakaj« in tudi o teh vprašanjih v
naših življenjih.
»Kako« – Marija zavzame pravi odnos do Gospod Jezusa. Ljubezen je povezana s
pozornostjo in strahospoštovanjem. Ta odnos otroci premalo poznajo in se premalo o tem
učijo. Velikokrat Gospoda Jezusa degradiramo (ponižujemo) na raven dobrega prijatelja in
tovariša. Zaničevanje avtoritete lahko opazimo že v Stari zavezi.
»Zakaj« – Marijini motivi so bili čisti. Otroci poznajo preračunljiva dejanja. Na primer:
starejši gospe pomagajo samo zato, da dobijo denar. Dejanje iz ljubezni naredimo brez
preračunavanja in pričakovanja protiusluge. Pri otrocih moramo poizkušati vzbuditi pravo
ljubezen do Gospoda Jezusa; iz tega zraste prava naslednja ljubezen. Podajmo predloge, kako
se lahko medsebojno vzpodbujamo k ljubezni do Jezusa (Heb 10,24), na primer obiščemo
bolne, hrome in ostarele, s sabo prinesemo biblijske traktate ali rože, pomagamo staršem,
delimo traktate ipd.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: Kako lahko ljudem pokažemo, da jih ljubimo? Kako lahko v našem življenju
pokažemo ljubezen do Gospoda Jezusa? (zbirka praktičnih primerov; pri starejših
otrocih pred uvodom v zgodbo postavimo vprašanje o motivih, poglej 4.1).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Namesto slik (primerjaj s 3.3) lahko pri pripovedovanju uporabite tudi simbole. Pri tem
uporabimo podrobnosti v poročilu (glej 1) – glej pripomoček 18/c.
Simbol 1
Miza kot simbol skupnosti (ležati pri mizi, glej 1.5)
Simbol 2
Razbita posodica
Simbol 3
Primerjava: vrednost mazila takrat in danes. Kaj lahko danes vse kupimo za celoletni
zaslužek?
Simbol 4
Srce. Kako velika je moja ljubezen do Gospoda Jezusa in kakšno delovanje ima v meni?
(poglej 4.2.1 in vodilno misel 2.)
Simbol 5
Razodetje Božjega oznanila, na primer tudi v trenutku, ko se pogovarjamo z otroki.
145

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

(glej tudi 3.4.1) Otroke razdelimo v dve skupini, ki imata določene poglede, ki jih
zastopata: za in proti temu, kar je storila žena. Utemeljitev skupine, ki je za »proti«, se
drži zlate vrste (glej 6.). Pri tem se lahko poglobi tudi vodilna misel (2.). »Kdor ljubi,
dá vse!«

4.4.2

Zakaj je Marija mazilila Gospoda Jezusa? Kaj vse je do sedaj doživela z njim?
(Poznala ga je kot Božjega Sina, sigurno je velikokrat sedela pri njegovih nogah in ga
pazljivo poslušala (Lk 10,39 in 42). Poznala ga je kot tolažljivega, pomagajočega,
ljubeznivega Gospoda, ki je prebudil iz mrtvih njenega brata (Jn 11,1–46).

4.4.3 Naredimo posodico iz plastelina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
6.1

S slikami prikažemo praktične primere, kaj pomeni ljubiti Gospoda Jezusa. Potem
razložimo vprašanje: Po čem vidimo Jezusovo ljubezen v nas? On nas je ljubil, preden
smo ga mi sploh poznali.

6.2

Zlato vrsto napišemo na rolo papirja in odvijamo besedo za besedo, dokler se ne vidi
celotna vrsta.

6.3

Zlato vrsto nadomestimo s simboli.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 18/a
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Pripomoček 18/b
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Pripomoček 18/c
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19. lekcija

JUDA

SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 26,14−16, 20−25, 48−50; 27,3−10
ZLATA VRSTA:
»Blagor človeku, ki je vedno v strahu, kdor pa zakrkne svoje srce, pade v hudobijo.«
Prg 28,14
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - k Mt 26: Mk 14; Lk 22; Jn 12+13
- k Mt 27: Apd 1,16−19

1.1 VSEBINA

Žalosten prizor izdajalca apostola Jude spada v začetek postnega časa (časa pashe).
Medtem ko so veliki duhovniki in starešine ugrabitev Jezusa Kristusa načrtovali šele po pashi,
z namenom, da bi se izognili uporu (Mt 26,5), Judovo izdajstvo ravno doprinese, da se
Gospod s tem, da umre na dan pashe, ko so jagnjeta bila zaklana (Jn 19,31), izkaže kot
predslika »brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta« (1 Pt 1,19).
Potem ko je Marija v Betaniji mazilila Jezusa, kjer je Juda (po Jn 12,4−5) opredeljen kot
lakomnež, se je le-ta odpravil k velikim duhovnikom in religioznim vodjem ljudstva ter
predstavil svojo ponudbo, da jim brez pozornosti izroči Jezusa Kristusa. Od tega trenutka
naprej, ki ga Luka označuje s tem, da »je šel satan v Juda« (Lk 22,3), je Juda obseden z idejo,
da svojega Gospoda izda.
Pred »lomljenjem kruha« (= zadnja večerja) Gospod Jezus jasno pokaže na bližajoče se
dejanje dvanajstega apostola. To, da Jezus razkrinka Judo, tako da skupaj z njim pomoči
grižljaj v posodo, kaže na preroštvo v Psalmu 41,10: »Tudi mož mojega miru … ki je jedel
moj kruh, je vzdignil peto proti meni.« Na hinavsko vprašanje izdajalca, da ni on ta, ki ga
izdaja, Jezus ne pusti odprtega več nobenega dvoma in ga opiše kot tistega, katerega dejanje
in pogubljenje je pravkar izrekel z žalostnim glasom. S tem Jezus Kristus daje Judi še eno
možnost, da bi spoznal strahotnost svoje namere (primerjaj z Mt 26,24). Čeprav je odpadli
apostol Gospodu od začetka sledil, poslušal njegove besede, gledal njegova dela in sam delal
čudeže v njegovem imenu, ostaja njegovo srce otrdelo.
Potem ko je Gospod napovedal Petrovo zanikanje (Mt 10,4) in se v vrtu Getsemani dokončno
spopadel s tem, da nase jemlje trpljenje in smrt za grehe sveta, v vrtu ponovno srečamo Judo.
Da ne bi vzbudil nezaupanje in da bi se ob prijetju izognil vsaki zmoti, se Juda za opis Jezusa
oboroženi množici, posluži metode, ki Jezusa opisuje kot Judi podobnega podleža in hinavca.
Ampak Jezus po Judovem poljubu izdajalca nagovori z neverjetno krotkostjo. Kot njegov
prepoznaven žalosten glas pri pashi, Gospod zaradi izdajstva in zaradi strahotnih posledic za
izdajalca prenaša resnične bolečine. Še enkrat, zadnjič, dá odpadlemu mladeniču na znanje, da
vé za njegovo namero.
Po prijetju, zaslišanju pred velikim zborom in po Petrovem zanikanju sledi izročitev Jezusa
Pilatu. Zdaj šele Juda spozna mero svojega greha in velikim duhovnikom ter starešinam
prinese nazaj nagrado za izdajo. Mogoče je v svojem divjem obupu pri teh »pastirjih ljudstva«
upal na pomoč, vendar se tam sreča s hladno ravnodušnostjo in prezirom: »Kaj nam mar? Ti
glej!« V nasprotju s Petrom, ki se je po svoji nezvestobi jokajoč skesal, ostaja Juda v zavesti
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svojih krivic sam in odvisen od samega sebe. Že prej si je v svojem življenju odtegoval Božje
kraljestvo in zdaj s samomorom potrjuje ta greh na usoden in dokončen način. Veliki
duhovniki in starešine še enkrat pokažejo svojo napačno pobožnost s tem, da oni, ki sami sebi
strežejo z lažjo, izdajo in s pravnim umorom, da bi ubili Gospoda, tistih 30 srebrnikov ne
želijo dati v tempeljsko zakladnico, da se ne bi omadeževali (primerjaj z 5 Mojz 23,19).
1.2 OSEBE

-

-

Juda Iškarijot: v Mt 10,4, Mk 3,19 in Lk 6,16 je Juda prikazan kot zadnji od
dvanajstih Jezusovih apostolov in na vseh seznamih apostolov opisan kot izdajalec.
Dejstvo, da je tudi njegov oče Simon nosil vzdevek Iškarijot, podpira domnevo, da
je to podatek o poreklu – »človek iz Kariote«.
O njegovi poklicanosti nam ni nič znano, kajti že v Jn 6,70 ga Jezus poimenuje kot
hudiča, ne da bi izrecno omenil njegovo ime. Juda je upravljal blagajno učencev
(Jn 13,29), iz katere je tudi jemal. Iz lakomnosti je grajal Marijo iz Betanije, ki je
Jezusu z dragocenim oljem mazilila noge. Ni imel nobenega razumevanja do
ljubezni te ženske do Jezusa. Četudi je doživljal Jezusova dela in besede, bil skupaj
z ostalimi poslan, da izganja demone in ozdravlja bolne (Mt 10,4), je šel k velikim
duhovnikom in svojega Gospoda izdal za 30 srebrnikov. Odločitev, da Jezusa
izroči, je Luka opisal kot satanov vpliv, ki je obsedel Judo. Juda je bil hudičevo
orodje, vendar je Bog njegova dela predvidel in vodil vse do trpljenja in spravne
smrtne žrtve Jezusa. Kljub temu Juda ni nekakšna brezvoljna lutka, ki bi bila
določena za hudobna dela in pogubljenje. On sam namreč nikoli ni bil v
resničnem, pravem Jezusovem učeništvu in je sebe – mogoče iz razočaranja nad
tem, da se Jezusovo kraljestvo ni razodelo v zemeljski moči – prostovoljno predal
na razpolago hudiču. Njegovo kesanje se ne izraža, v nasprotju s Petrom, v pokori
in spreobrnitvi, ampak v brezupnem obupu. On je edini med učenci, ki se je
pogubil in ga je Jezus Kristus imenoval »Sin pogube« (Jn 17,12).
Nekateri razlagalci menijo, da se je vrv po Judovem samomoru pretrgala in je
njegovo truplo padlo na njivo krvi. To soglasno prikazujeta vrsti Mt 27,5 in Apd
1,18. Njegov naslednik v apostolskem delu je bil Matija.
Veliki duhovnik: Kajfa, ki je v letu križanja Gospoda bil veliki duhovnik (Jn
18,13) in čigar tast je bil Hana.
Gospod Jezus in 11 ostalih učencev.
Velika množica oboroženih mož: beseda »četa« v Jn 18,3 označuje rimsko
kohorto, ki jo je sestavljalo okrog 600 mož. Izreden ukaz biričev dokazuje strah, ki
ga je veliki zbor imel pred Gospodom.
Starešine: skupaj z velikimi duhovniki in pismouki sestavljajo veliki zbor,
imenovan »sinedrij«.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jeruzalem: a) hiša velikega duhovnika; b) zgornja dvorana (= kjer so imeli večerjo);
c) Getsemani, vrt ob vznožju Oljske gore; d) tempelj.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Predvečer (= večer pred praznikom, op.p.) in rano jutro pred križanjem Jezusa; domnevno
aprila leta 30 n.š.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

26,15: trideset srebrnikov = verjetno kovanci v vrednosti ene tetradrahme, torej
enega štiri-drahemskega dela. Drahma odgovarja vrednosti enega denarja (=
denarija, op.p.). Judovo izdajstvo Jezusa je bilo torej vredno 120 navadnih
delavskih denarjev. (Marija je mazilila Jezusove noge s 300 denarjev vrednim
oljem.) Število tridesetih srebrnikov je razvidno iz povezave piscev evangelijev z
Zah 11,13. Tukaj je prerokova nagrada za njegovo simbolično pastirstvo
odmerjena s to vsoto (= 30 srebrnikov, op.p.). Bog je zapovedal Zahariji naj to
smešno vsoto vrže lončarju. V teh vzporednicah Matej vidi preroštvo za
Gospodovo trpljenje.
26,23: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal« = Prvi dan pashe
je bila hrana iz grenkih zelišč, ki so jih namakali v kašo. Da Gospod razkrinka
izdajalca na takšen način, je zapisano v Ps 41,10.
26,48: »Tisti je, ki ga bom poljubil« = Juda izbere ta način izdajstva z namenom,
da bi vse do trenutka prijetja razpolagal z zaupanjem Jezusa in učencev. Istočasno
Judov poljub vrže mračno svetlobo na njegov karakter.
27,6: »cena krvi« (= plačilo za izdajstvo, op.p.) Veliki duhovniki razglasijo 30
srebrnikov za nečiste in jih enačijo s plačilom vlačug in moških prostitutk, ki po 5
Mojz 23,19 ne sme priti v Gospodovo hišo.
27,8: »Njiva krvi« = ker se je ta njiva imenovala tudi »lončarjeva njiva«, se tukaj
nanaša v glavnem na glinasto področje, ki je lončarju prej služilo kot surovina.
Prostor za grob za tujega romarja, ki je bil kupljen z denarjem od Judove nagrade,
se je najverjetneje nahajal v jugovzhodnem delu Jeruzalema.

2. VODILNA MISEL
Bog nas želi voditi do spreobrnjenja, ampak tudi mi moramo to želeti.
Božja dobrota želi vsakega človeka voditi do spreobrnjenja; kdor pa svoje srce pred Bogom
zapre in porine Njegovo ljubezen na stran, se je sam predal v satanove roke in požel bo smrt.
Druge možnosti:
- Biti zraven še ni vse. (Juda se je pogubil, čeprav je spadal med 12 učencev. »Biti poleg«
torej ni vse, in le, kdor svoje srce preda Gospodu Jezusu in mu zavestno sledi, bo rešen).
- Ljubezen Gospoda Jezusa je močnejša kot sovraštvo in izdajstvo ljudi.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ob druženju s prijatelji, pogosto tudi z odraslimi, se otroci že zgodaj soočajo s človeškimi
razočaranji. Tudi odrasle otroke žalostne izkušnje hinavščine, zlobnosti in tudi izdajstva ne
zaobidejo. Naš tekst se lahko navezuje tudi na doživetja otrok. Glavna opazka ne sme biti
usmerjena na Judovo mračno pojavo in njegov grozljiv konec, temveč na Gospoda Jezusa. S
kakšno ljubeznijo Jezus prenaša Judo in ga opozarja (glej Mt 26,50)! (Beseda »prijatelj«
gotovo ni le fraza). Koliko je On prestal za naše odrešenje! Izogniti se je treba tudi
prikazovanju, da je bil Juda tat, ki kasneje na naše zadovoljstvo dobi pravično kazen.
Pomembnejše je vprašanje, zakaj Juda, ki je tri leta bil med učenci, lahko stori nekaj tako
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zlobnega. Tudi najmlajši lahko razumejo, da je glavni vzrok za izdajstvo bilo Judovo
pomanjkanje ljubezni do Gospoda Jezusa.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Prva poteza: Otrok šepetajoč zaupa svojo skrivnost nekomu drugemu, ki skrivnosti ne
sme izdati. Komaj prvi otrok izgine, ta drugi že skrivnost pove tretjemu. »Ste že kdaj
doživeli kaj podobnega?«

3.2.2

Na kaj pomislite, ko slišite ime Juda? Odgovore povezujemo z dogodki, o katerih smo
govorili zadnjo uro.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

S pomočjo slik iz pripomočka 18/a otrokom pripovedujmo zgodbo v naslednjih korakih:
 26,3−5, 14−16: Veliki duhovniki in starešine se posvetujejo, kako bi Gospoda Jezusa lahko
ubili. Juda pride in ponudi izdajstvo. Pogodijo se za »Judovo plačilo«.
 26,20−25: Med pashalno večerjo je Gospod rekel, da vé za Judovo namero. Ali ne bi Juda
zdaj moral biti prestrašen in Gospodu Jezusu svojo krivdo priznati? Vendar on misli samo na
denar in se zapre. Kako se je lahko oprijel tega zlobnega početja? A ni videl in slišal vsega,
kar je Gospod Jezus storil in povedal?
 26,47−50: V Getsemani je Gospod še enkrat govoril z Očetom v nebesih o svojem trpljenju
in smrti. Pripravljen je iti na križ za grehe sveta. In potem pride Juda z vojaki. Kako jim naj
pokaže Jezusa, ne da bi Jezus to posumil? Izda ga na način, ki je na vzhodu veljal kot običajen
pozdravni poljub. Pogovarjajte se o Gospodovem odzivu. Kako bi se vi zadrževali?
 27,3−10: Gospoda Jezusa so pretepli in ga izročili Pilatu. Juda spozna, kaj je storil in se
želi rešiti dobljenega denarja. Ampak veliki duhovniki mu ne pomagajo. V dvomih je in s to
krivdo ne more več živeti, zato se ubije. Kaj bi moral storiti namesto tega? Spomnite se Petra,
ki je Jezusa zanikal in se je ponovno vrnil k njemu!
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Juda je bil tri leta skupaj z Gospodom Jezusom. Kaj vse je z njim doživel? (otroci
pripovedujejo primere). Zakaj ga je vseeno izdal?
3.4.2

Otroci naj pobarvajo slike (pripomoček 19/a) in tako obnovijo zgodbo.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri otrocih starejše skupine lahko Judova pojava sproži popolnoma drugačne probleme kot pri
mlajših. Povod za vprašanje starejših se nahaja v Mt 26,24: »Sin človekov sicer odhaja, kakor
je o njem pisano, toda …« A sploh lahko govorimo o Judovi krivdi, če pa je njegovo početje
bilo predvideno v načrtu odrešenja? A bi Kristus umrl za nas, če Juda tega zlobnega dejanja
ne bi storil? Te problematike, med predvidenim načrtom odrešenja na eni strani in osebne
odgovornosti na drugi strani, se lahko oprimemo le, če otroci sami načnejo ta pogovor.
Otrokom lahko jasno pokažemo, da je Bog vedel za Judovo izdajstvo (Jn 6,64), ampak da ga
do konca opozarja in ne želi njegovega pogubljenja. Dejanje odpadlega apostola izhaja iz
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svobodne volje. On sam se je prostovoljno predal satanu na razpolago in si do konca zapiral
pot do vrnitve.
Pomembno je, da otroci spoznajo, da se nezvesto in podlo Judovo dejanje nahaja v njem kot
osebi: On je sicer »zraven«, vendar samo kot učenec in v bistvu ni spoznal, kdo je Jezus in
zakaj je na zemlji. Fantje in dekleta lahko tukaj spoznajo, da ni dovolj biti samo član neke
cerkve ali skupnosti, če manjka oseben odnos z Gospodom in prava hoja z njim. V tem
kontekstu je možna primerjava Petra in Jude, ki sta si v tem času pashe oba naložila krivdo.
Peter je rešen, kajti kljub svoji slabosti in grehu Jezusa Kristusa ljubi in se ga trdno oprijema.
Zaradi svojega odnosa z Gospodom se vrne, medtem ko Judi preostane le brezupni obup. Na
problem samomora preidemo le, če otroci sami začnejo govoriti o tem; tu se tema zlahka
osamosvoji.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom poročamo, da je veliko kristjanov v bivši Sovjetski zvezi, Romuniji in drugih
komunističnih državah bilo aretiranih, ker so se agenti in izdajalci vtihotapili v
cerkveno skupnost. Precej časa so ti »nepravi bratje« živeli skupaj z vernimi, ne da bi
bili opazni. Z otroki lahko govorimo o tem, da se lahko zapremo v neko skupnost
oziroma pobožno okolje, in se vprašamo, kako lahko prepoznamo resničnega kristjana.
4.2.2 (tudi kot nadaljevanje 4.2.1)
Skupaj se pogovarjamo, kaj vemo o Judi. Po čem se on razlikuje od ostalih učencev?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

S pomočjo pripomočka 19/a in 3.3 otrokom povemo zgodbo v štirih zaporednih prizorih. K
vsakemu pripovednemu koraku se lahko dodajo pojasnila in pogovori. (glej 3.3) Dopolnilo k:
 Vzporednica z Zah 11,12 – v kontekstu s tridesetimi srebrniki in dejstvom, da je bil Juda
tat, lahko govorimo tudi o 1 Tim 6,10 (»Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju …«).
Čeprav otroci ponavadi še ne razpolagajo z veliko količino denarja, so v njihovem življenju
vseeno stvari, ki ovirajo njihovo hojo za Gospodom Jezusom.
 Pri opisu izdajalca kot tistega, ki istočasno pomoči grižljaj v skledo, se lahko sklicujemo na
Ps 41,10. Jasno pokažemo, kako se Juda poskuša prikriti, in razpravljamo o vprašanju, kako
lahko pride do tega, da je še vedno ostal pri svoji nameri, čeprav je bil razkrinkan. S tem v
zvezi lahko navedemo Lk 22,3: Čim bolj se hudiču damo na razpolago, tem močneje nas on
obvladuje.
 Pri obravnavi Judovega konca se lahko doda primerjava med njim in Petrom. Kakšna je
razlika med tema dvema učencema, ki sta oba nase naložila težko krivdo? Je bil Peter boljši
človek kot Juda? Lahko naredimo tabelo (glej pripomoček 19/b).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Še enkrat se vprašamo, kako lahko pride do tega, da se je Gospodov učenec tako
močno zapletel v greh, da zanj ni bilo več izhoda? Kako se lahko pred tem
obvarujemo, da ne pademo kot Juda? S tem v zvezi otrokom povemo, kako kača ulovi
zajca oziroma kunca: Ko zajec pogleda v kačine oči, postane kot hipnotiziran in se ne
more več premakniti. Brezvoljno se pusti ubiti. Na enak način poskuša hudič nas
potegniti v svoj urok. Kako bi se zajec lahko rešil? – Tako da bi svoj pogled usmeril
na nekaj, kar ima več moči kot kača! Kako lahko ubežimo pred hudičevo močjo? (glej
1 Pt 5,8−9a).
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4.4.2 Ročno delo (glej pripomoček 19/c).
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Z otroki se pogovarjamo o pojmu »Božji strah« in navedemo Judov primer, kaj vse lahko
razumemo pod besedama »otrdelost srca«.
Za poglabljanje lahko uporabimo ročno delo (glej pripomoček 19/c).
 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 19/b

Primerjava Juda − Peter
Peter

Juda

Jezusov učenec

Jezusov učenec

Pogosto med učenci vodilni v
besedi (glasnik, op.p.)
Ljubil je Gospoda.
(Jn 21,16)
Iz strahu je trikrat zanikal
Gospoda.
Obžaloval je svoje dejanje, se
skesal in se Gospoda močno
oprijel.

Upravljal je blagajno,
tat (Jn 12,6).
Ljubil je denar.
Gospoda je izdal za denar.
Obžaloval je svoje dejanje in
storil samomor.
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Pripomoček 19/a
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Pripomoček 19/c

Kovanci: - položiti pod papir
- s svinčnikom pobarvati
- izrezati
- obe strani zlepiti skupaj

Vrvico potegnemo skozi zareze, vedno od zgoraj
navzdol. Ko pridemo naokrog, potegnemo blago
skupaj in nastane majhna mošnja. Na blago se
napiše zlata vrsta. Eventualno lahko otroci blago
tudi poslikajo. V to mošnjo lahko damo majhne
čokolade ali kovance (30 Judovih srebrnikov).
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20. lekcija

JEZUS NA VRTU GETSEMANI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 14,32−65
ZLATA VRSTA:
»In je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.«
Flp 2,8
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - Mt 26,36−68
- Lk 22,39−55; 63−71
- Jn 18,2−24

1.1 VSEBINA

Po večerji so prišli na kraj z imenom Getsemani. Jezus je s seboj vzel tri učence, Petra, Jakoba
in Janeza, ki naj bi z njim bedeli. Medtem ko je Jezus molil, so učenci zaspali in Juda,
izdajalec je prišel ter z njim množica ljudi z meči in koli. Prijeli so Jezusa in ga še ponoči
zaslišali pred velikim zborom, krivo pričevali proti njemu in grdo ravnali z njim.
1.2 OSEBE

-

Jezus (glej tudi 23. lekcijo, 1.2).
Učenci – Peter, Jakob in Janez, Juda.
Velika množica oboroženih mož (glej 1.5).
Mladenič, ogrnjen z lanenim oblačilom, ki je gol pobegnil (v. 51).
Tedanji veliki duhovnik Kajfa (primerjaj Mt 26,57) od 18–36 n. št.
Veliki zbor, sinedrij: najvišji organ Judov (razen rimskih namestnikov) sestavljen
iz 71 članov (veliki duhovnik, pisarji, starešina) pod predsedstvom velikega
duhovnika.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: 760 m nad morjem, glavno mesto pod rimsko zasedbo.
Vrt Getsemani (Oljska gora): vrt ob vznožju Oljske gore v severovzhodni smeri ob
meji Jeruzalema.

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

Večer pred križanjem Gospoda Jezusa
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 36: »Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar
ti!« Kelih = kelih trpljenja (primerjaj 10,38). To je bilo trpljenje, ki ga je občutila
njegova brezgrešna duša, »ga je storil za greh« (2 Kor 5,21), da bi padel pod Božjo
obsodbo in smrt v vsej njeni bridkosti, ki je »plačilo za greh« (Rim 6,23).
Bil je pripravljen izpolniti željo svojega Očeta in mu biti poslušen.
Tukaj imamo osrednjo in najpomembnejšo izjavo na začetku zgodbe o trpljenju.
Vrstica 43: množica ljudi = po Janezu 18,3 četa (vojaška enota Rimljanov,
približno 600 mož) in služabnike velikih duhovnikov.
Vrstica 56: krivo pričanje = lažne obtožbe.
Vrstica 58: ta tempelj = tempelj njegovega telesa (Gospodovo telo, Jn 2,19−22).

2. VODILNA MISEL
Stiska Gospoda Jezusa in njegova popolna pripravljenost, izpolniti voljo svojega Očeta iz
ljubezni do ljudstva.
Druge možnosti:
- Pokornost vse do smrti (Flp 2,8).
(Tukaj naj bi v prvi vrsti šlo za Gospoda Jezusa, njegovo stisko in njegovo pokornost. V 23.
lekciji je poudarjeno negativno obnašanje človeštva).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI:
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Besedilo nam kaže eno stran življenja Gospoda Jezusa, ki jo težko dojemamo. On stoji pred
zadnjo in najtežjo potjo svojega zemeljskega življenja: brez greha naj bi postal grešen,
namestnik za človeštvo, kazen za greh naj bi vzel nase. Otrokom moramo z veliko mero
občutka prikazati njegovo situacijo brez kakršnih koli olepšav.
.
Biblijsko besedilo zadostuje.
Otroci poznajo strah in osamljenost. Vedo tudi, kaj pomeni, biti krivično tepen in ne imeti
moči upreti se starejšim otrokom. Mogoče lahko na to navežemo dejstvo, da ima greh
opravka z ločenostjo, bolečino in smrtjo. Gospod Jezus je bil pripravljen umreti za naš greh.
Prostovoljno se je pustil ujeti, tepsti. Ni mu bilo potrebno tega prenašati. On je bil
najmogočnejši na svetu, ampak je to vzel nase, ker nas ljubi. To misel bi naj za mlajše
otroke postavili v ospredje.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Vprašamo otroke, zaradi česa jih je bilo že strah.
3.2.2 Pogovorimo se z otroki o situacijah, ko so bili od drugih krivično obsojeni.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

To daljše besedilo moramo večkrat prebrati, da lahko potem zgodbo dobro povemo. Pri tem
moramo upoštevati, da jo povemo primerno tej starostni skupini in postavimo pravo težišče.
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3.3.1 Pripovedovanje zgodbe s flanelnimi slikami (CEF, 7. naloga, »Življenje Jezusa 4«).
(Opomba: Osebo Gospoda bi lahko nadomestili samo s križem.)
3.3.2 Pripovedovanje zgodbe s slikami (glej pripomoček 20/a)
Slika 1: Jezus moli na vrtu Getsemani. Vé, kaj ga čaka.
Slika 2: Jezusa primejo: velika množica z meči, koli, baklami, Judov poljub, zapuščen od
vseh.
Slika 3: Obtožba pred velikim zborom, kriva pričanja krivih prič.
Slika 4: Pljuvanje Jezusa, udarjanje s pestmi v obraz.
Po vsaki sceni poudarimo Jezusovo ljubezen do nas.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Primerjalna zgodba: »Dr. Guyon je dal svoje življenje za mesto Marseille« (glej 7.
nalogo. Zvezek z besedili k lekciji 21 »Življenje Jezusa 4«).

3.4.2

Naredite otrokom kopije slik 1–4. Oni naj na podlagi slik in vprašanj povedo zgodbo,
kako je Jezus trpel in kako se kaže njegova ljubezen.

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 20 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Za starejše otroke lahko poglobimo misel trpljenja iz ljubezni. Poskušajmo pojasniti skrivnost
njegove pripravljenosti trpeti za nas. Jezus je lahko mirno in sproščeno čakal grozne ure,
potem ko se je zavestno podredil Božji volji in našel varno zavetje pri svojem Očetu (moč
skozi molitev).Tukaj pride do izraza njegova svetost (v. 41 − ura je prišla, glej 4.4.4). Jezus
je izpolnil obljube in rešil problem greha, tako da je postal Odrešitelj.
Otroci poznajo pritisk, kako rešiti nalogo, ki je nujna in pomembna, vendar tudi težka.
Pravilno opravljena naloga in poslušnost se obrestujeta. To veselo pričakovanje je dalo moč
tudi Jezusu (primerjaj Heb 12,2).
4.2 PRIPRAVA UVODA

Pogovor: Navedite razloge, zakaj ste pripravljeni opraviti tudi težke naloge za svoje starše!
(Ljubezen do staršev, poslušnost, ker je naloga smiselna, pogled na plačilo), prehod na
situacijo Jezusa na vrtu Getsemani (druge možnosti glej 3.2).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Razlaga s slikami 1−4 (glej 3.3.2)
Dopolnjevanje:
K sliki 1: - Besedilo nam opisuje notranje stanje Jezusa Kristusa: osuplost, prestrašenost,
potrtost do smrti.
- Jedro njegove molitve: Ne, kar jaz hočem, ampak, kar ti. Bog želi tak odnos od
vsakega.
- Pomen molitve
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K sliki 2: - Jezus je bil izdan (v. 43−45) in zapuščen od svojih učencev (v. 50). Prestrašili so
se.
K sliki 3 in 4: - Lažne zgodbe in krivo pričanje ne privedejo obravnave k željenemu cilju, zato
mu veliki duhovnik postavi vprašanje, če je on Božji Sin. Z odgovorom »Jaz
sem« (v. 62) je zapadel v smrtno obsodbo.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Naštejte načine, kako so mučili Gospoda!
6 besed: zapuščen, izdan, zatajen, obsojen, obrekovan, zaničevan.
4.4.2 Naštejte postaje križevega pota in opišite zgodbo (uporabite pripomoček 20/b).
4.4.3 Nasprotje: Kako se obnaša Jezus, ko se sooča s toliko krivičnimi obsodbami in kako bi
se obnašali mi?
4.4.4 Poglobitev Jezusove svetosti:
Zakaj je bilo potrebno, da je Jezus šel to pot trpljenja? (glej 1.5/3.1/4.1)
4.4.5 Raziskovalci: Delovni list 20 – starejša skupina
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Pojmi »ponižanje samega sebe« in »poslušnost do smrti«: Gospod Jezus je šel najbolj
ponižujočo pot, da bi izpolnil svojo dolžnost. Bogat je postal reven, mogočen se je pustil
pretepati, pravičen obsoditi itd.
Vsakemu otroku napišite zlato vrsto v osmih delih na karton. Kartice dobro premešajte.
Potem razdelite vsakemu otroku 8 kartic, ki jih naj v pravilnem vrstnem redu zložijo. Potem
naj prvi zamenja kartico, ki jo že ima, z drugim. Če to kartico prvi že ima, potem naj počaka
na vrsto in jo potem spet zamenja.
Tisti, ki prvi zloži 8 kartic v pravilnem vrstnem redu, lahko prebere vrstico naglas. Lahko se
menjata tudi dve kartici ali več naenkrat.

PONIŽAL
TAKO

Pismo
Filipljanom
2,8

SMRTI
NA
KRIŽU

POKOREN

IN JE
SAM SEBE

IN
SICER

DA JE
POSTAL

VSE
DO
SMRTI
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 20/a
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Pripomoček 20/b

Na tej sliki Jeruzalema lahko razložimo, kaj vse se je dogajalo od četrtkovega sojenja do
nedeljskega vstajenja.
A. hiša z gornjo sobo
B. mestno obzidje
C. potok Cedron
D. vrt Getsemani (Oljska gora)
E. palača velikega duhovnika
F. Pilatova palača
(rimski upravitelj)

G. palača Heroda Antipe
(vladar Galileje)
H. Antonijev grad (rimska vojašnica)
J. kraj izvršitve sodbe (Golgota)
K. tempelj, obnovljen pod Herodom
L. tempeljsko obzidje
M. Spodnje mesto (Davidovo mesto)
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21. lekcija

PETROVA ZATAJITEV
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 22,31−34, 54−62
ZLATA VRSTA:
»Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.«
Mk 14,38
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - Mt 26,31−35, 57−58, 69−75
- Mk 14,27−31, 53−54, 66−72
- Jn 13,36−38; 18,13−18, 25−27

1.1 VSEBINA

Po času pashe in po Gospodovi večerji je Jezus oznanil Judovo izdajo in govoril o sporu med
učenci glede pomembnosti v Božjem kraljestvu.
1. Pogovor med Gospodom in Petrom: Gospod Jezus pove Petru, da je molil zanj, da naj
ne pade v veri. Zada mu nalogo, da naj po Jezusovem odhodu ohrabri brate. Peter
pravi, da se ne bo pohujšal, tudi če bi moral iti z Gospodom v zapor ali umreti, da mu
bo ostal zvest. Gospod Petru napove, da ga bo trikrat zatajil.
Potem sledi dogodek v Getsemanskem vrtu in prijetje Jezusa.
2. Zatajitev: Gospoda Jezusa privedejo v hišo velikega duhovnika, pri tem jim Peter od
daleč sledi. Na dvorišču gori ogenj za služabnike. Peter sede k njim. Neka žena Petra
prepozna in on ji odgovori: »Žena, jaz ga ne poznam.« Tudi nekdo drug ga prepozna
in on odgovori: »Človek, to nisem jaz!« Prepozna ga tudi tretja oseba in Peter spet
odgovori: »Človek, ne vem, kaj govoriš!« In petelin zapoje. Jezus pogleda Petra. Peter
se spomni Gospodovih besed in zbeži.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus pred svojo smrtjo.
Peter – Simon, Andrejev brat, poln temperamenta in navdušenja, glasnik besede
(Mt 16,15 in 19,27).
Sluga – služabnik.
Služabniki v hiši velikega duhovnika: sluga, služabnik (lahko so bili tudi vojaki na
dvorišču, ko so Jezusa prijeli).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: zgornja soba v hiši velikega duhovnika (glej sliko Jeruzalema,
pripomoček 25/b, 25. lekcija).

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

V noči preden so križali Jezusa Kristusa (glej tudi 1.5).
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 31: »presejal kakor pšenico« = tukaj se govori v smislu, da je satan kot
presejalec, učenci pa kot pšenica v situ.
Vrstica 34: petelinje petje = noč je trajala od sončnega zahoda do sončnega vzhoda
in je bila po grško-rimski navadi razdeljena v štiri nočne straže po 3 ure: zvečer,
polnoč, petelinje petje in jutro. Petelinje petje je trajalo od tretje ure zjutraj do
konca tretje nočne straže.
Vrstica 34: zatajiti = tako delati ali tako govoriti, kot da z nečim ali z nekom, ki ga
dobro poznaš in si z njim tesno povezan, ne bi imel opravka.
Vrstica 54: veliki duhovnik.

2. VODILNA MISEL
Kdor ne posluša Božjega svarila, je v nevarnosti, da zataji Gospoda Jezusa.
Ostale možnosti:
- Gospod Jezus želi, da smo mu vedno zvesti.
- Kdor zataji sam sebe, zataji Gospoda Jezusa.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 RAZMIŠLJANJE

V tem primeru pomeni zatajitev zanikanje osebnega stika z Jezusom Kristusom. Vzrok temu
je ponavadi človeški strah. Z leti postane pri otrocih sram, da govorijo o Jezusu, večji. Zakaj?
Okoliščine, sramota in občutek, da si kot kristjan sam, postane večji še pred začetkom šolske
ure. Zaradi tega otrokom pokažemo, da nas Gospod Jezus pozna in vidi. On vé za našo
potrebo. Njemu lahko tudi povemo, če nam je priznanje pretežko. Pri tem moramo gledati še
na dve stvari: Nad Petrom ne smemo zlomiti palice; drugič, moramo obsoditi Petrovo
ravnanje, pri tem ne poudarjajmo moralo, ampak zgodbo, tragedijo, ki se je zgodila in
ponudbo, da se lahko spreobrnemo (glej 4.1).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Tihi impulz: Pokažimo sliko s petelinom ali ognjem in dovolimo otrokom, da o sliki
kaj povedo – glej pripomoček 21/a.
3.2.2 Primerjalna zgodba: Tina je redno obiskovala nedeljsko šolo. Svoji prijateljici Ani, s
katero se je redno igrala, je govorila, da rada hodi v nedeljsko šolo. Velikokrat se je
Ana norčevala iz Tine in ji grozila: »Če boš v nedeljo spet šla v nedeljsko šolo, se
lahko popoldne sama igraš.« In to je bilo težko. Kaj je naredila Tina? Šla je v
nedeljsko šolo, pri Ani pa se obnašala, kot da ni bila v nedeljski šoli.
Vprašanje: Kako bi se naj obnašala Tina? Kako je bilo Tini, ko Ani ni priznala ali
povedala, da je bila v nedeljski šoli?
Prehod: Ni se samo Tina tako obnašala, ampak tudi človek, ki je tri leta živel z
Jezusom.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Lahko povemo zgodbo kot pri točki 1.1. Po kratki obnovitvi glavnih dogodkov (Getsemani,
izdaja, Jezusa ujamejo) se pri mlajših otrocih lahko osredotočimo na zgodbo pri ognju. Tu je
veliko zanimivosti: noč, postavljena ognjišča, ob katerih so se greli vojaki in služabniki,
mračne sobane z bledo lučjo, napeto ozračje, v ozadju zaslišanje (veliki duhovnik raztrga
svoje oblačilo, Gospod Jezus je bičan, popljuvan in o njem grdo govorijo), Peter in Jezus se
srečata s pogledi. V kratkem lahko obnovimo tudi Petrovo obnašanje v zadnjih urah.
Vse to je doprineslo, da je Peter trikrat zatajil Jezusa. Znano je, da Peter ni bil pozoren na
Jezusovo opozorilo.
Za ilustracijo: Med pripovedovanjem tu in tam pokažemo sliko, ko stojijo ob ognju –
pripomoček 21/b.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Dovolimo, da otroci pobarvajo sliko s sceno – pripomoček 21/b.
3.4.2 Pogovor o budnosti in prehod v učenje zlate vrste: Kaj se zgodi, če nismo pozorni?
(uporabimo primere iz vsakdanjega življenja).
Kaj lahko pripomore k temu, da nismo pazljivi? (utrujenost, napačna prehrana) –
primerjava z duhovnim življenjem.
3.4.3 Ustvarjalno delo: Narišemo obrise petelina na lepenko (pripomoček 21/a), tako da
bodo lahko otroci lepili. Damo jim pisan papir, ki ga lahko natrgajo na majhne koščke
(cca 1 cm2) in lepijo na lepenko v obrise petelina. Tako nastane pisani mozaik iz
papirja, ki ga lahko obesimo v prostorih učilnice. Na lepenko lahko napišemo tudi
zlato vrsto, ki se jo učimo.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih lahko celoto in posamezne korake vse do zatajitve še poglobimo. Iz svojih
izkušenj vedo, kako hitro smo lahko pred dejstvom, da zatajimo Jezusa Kristusa. Zato je
pomembno, da takšne situacije podrobneje analiziramo, da pridemo vzroku do dna. Kajti,
samo takrat lahko ponudimo pravo pomoč. Pri tem moramo poudariti pomen spokorjenja,
priznanja in da smo v tem potem močnejši. Kajti Gospod Jezus bi nam vedno rad pomagal, da
bi postali pogumni pričevalci zanj (glej tudi 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o situaciji v šoli, kjer je bil Jezus Kristus neposredno (zavedajoča se laž) ali
posredno (molčanje, čeprav bi sledilo priznanje) zatajen.
4.2.2

Slikovna uganka (glej pripomoček 21/c): potem ko otroci povežejo osem slik v štiri
pare, lahko preidemo na žalostni del Petrovega življenja. Rešitev: ribiška mreža –
ladja, meč – uho, petelin – ogenj, odprte verige – vrata zapora.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Posamezne podrobnosti lahko preberemo pri točki 1.1. Vzporedno k napeti zgodbi delamo
zaznamke na tablo ali na folijo:
1. Opozorilo Gospoda Jezusa (Bog nas opozarja po svoji Besedi)
2. Petrova samosigurnost (Kdor meni, da ne rabi Božje pomoči, bo padel »na nos«, kar je
vodilna misel – glej 2)
3. Petrova vnema (Božje poti so drugačne, kot si mi predstavljamo) – glej Lk 22,50
4. Skupnost ob ognju (Kdor je v nevarnosti, lahko tudi umre – kajti na tej poti Petra
Jezus ni mogel spremljati, kar mu je Jezus prej že tudi povedal) – primerjaj z Jn 13,36
5. Trikratna zatajitev (Kogar laž enkrat premami, hitro izrabi tudi drugo možnost. Satan
nikoli ne popusti)
6. Spomin na Gospodovo besedo (Gospod uporabi različne osebe, dogodke, stvari, ki ga
spomnijo na Gospodove besede. Tukaj je petje petelina in pogled Jezusa Kristusa)
7. Petrovo spoznanje in obžalovanje (samospoznanje je podlaga za nov začetek – Peter
spozna kar je storil, sram ga je in ga je groza samega sebe) – primerjaj z Jn 21. To je
osnova za ponovno vzpostavitev po vstajenju ob Genezareškem jezeru.
4.4 UTRJEVANJE

Pripomoček 21/d (k 2: posamezne dejavnosti so znane pod točko 4.3; k 3: poglej navodila pri
4.3, tukaj se lahko navežemo tudi na zlato vrsto, ki se jo učimo).
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Bog nas poziva k budnosti (bistvo Biblije in molitve), ker vedno znova prihajamo v situacije,
kjer nas hoče sovražnik zapeljati v greh. Pri Petru je bila to zatajitev.
Duh (= novo božansko življenje, kar lahko dobimo pri novem rojstvu) se hoče obnašati po
Božjih merilih, meso (= staro, grešno življenje, ki ga ima vsak človek po naravi) je Satanovo
področje napadanja. In v tem napetem polju živi kristjan. Zato je pomembno, da smo budni in
prosimo za pomoč.
Biblijske besede »petelin in ogenj« lahko opišemo simbolično, da preidemo na zgodbo. Za
ilustracijo lahko uporabimo tudi speče osebe ali moleče roke.
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7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 21/a

Pripomoček 21/b
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Pripomoček 21/c

Prvi učenec: Peter

Teh osem slik v uganki nas spominja na štiri pomembne dogodke v Petrovem življenju. Po
dve risbi – ena z leve in ena z desne – tvorita par. Ali jih najdeš?
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Pripomoček 21/d

V naslednjem odlomku iz Lk 22 lahko najdete manjkajoče odgovore. Poiščite jih!
Peter zataji Jezusa
Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo __________ __________;
Peter pa je šel od ________ za njim.* Sredi dvorišča so zakurili ogenj, in ko so
sedli skupaj, je Peter sédel __________.*
Ko ga je videla neka _________, da sedi pri ognju, je uprla vanj oči in rekla:
»Tudi ta je bil z njim.«* On pa je _______ in dejal: »Ne ________ ga, žena.«*
Kmalu nato ga je videl nekdo drug in pripomnil: »Tudi ti si izmed njih.« Peter
pa je rekel: »Človek, ________.«* Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug
zatrjeval: »V resnici je tudi ta bil z njim, saj je vendar __________.«* Peter pa
je rekel: »Človek, ________, kaj praviš.« In tisti trenutek, ko je še govoril, je
petelin _______.* In Gospod se je obrnil in se ______ na Petra in Peter se je
spomnil Gospodove ________, kako mu je rekel: »Preden bo danes petelin
zapel, me boš trikrat _________.«* In šel je ven in se bridko _________.
2. Napiši po vrstnem redu, kaj je naredil Peter!
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Zakaj je Peter zanikal resnico? Zakaj mi velikokrat zanikamo resnico?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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22. lekcija

OBTOŽBA PRED PILATOM IN HERODOM
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 23,1−12, 26, 32
ZLATA VRSTA:
»Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol …«
Iz 53,7a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ujet Jezus Kristus je bil od vodilnih Judov obsojen na smrt, zaničevan pred služabniki in
vojaki in na koncu je bila nad njim potrjena rimska moč in izvršena obsodba. Rimljan Pilat v
ujetem židovskem kralju ne vidi politične nevarnosti in ga prizna za nedolžnega. Herod,
slučajno prisoten kralj nad območjem domovanja obtoženega, je presenetljivo vključen v
proces in molčeči Jezus Kristus v nobenem pogledu ne izpolni njegovih pričakovanj. Tako ga
v kratkem procesu kot posmehovanja vredno osebo pošlje nazaj k Pilatu. Pod vplivom vpijoče
množice ta sprejme smrtno obsodbo. Na poti do griča (mesto smrti), kjer mora biti Jezus
križan na sredini med dvema razbojnikoma, prisilijo Simona iz Cirene, da nese Židovskemu
kralju križ.
1.2 OSEBE

-

-

-

Množica: starešine judovskega naroda, veliki duhovniki, pismouki (Lk 22,66), člani
visokega kroga (glej 20. in 23. lekcijo, 1.2)
Pilat: družinsko ime Pontij, z rimskim poreklom Pontier, v letu 26. n. št. ga je cesar
Tiberij določil za prokuratorja (deželni glavar, najvišji uradnik cesarske province) za
Judejo, Samarijo in Idumejo kot naslednika padlega židovskega kralja Arhelaja; na
več načinov in zavestno izziva židovsko ljudstvo in židovsko vero oziroma postavo
(postavitev rimskih standardov, uporaba bankirjev v templju, …), pod pritisk je
postavil svobodo (Lk 13,1), vodi strašno diplomacijo nasproti groznemu cesarju
Tiberiju; leta 36. n. št. je odstavljen, pozneje je odšel v južno Francijo; najverjetneje je
naredil samomor.
Herod: Antipa, sin Heroda Velikega; vladar nad Galilejo in Perijo, ustanovitelj mesta
Tiberija kot izraz cesarske prijaznosti; prevara zakona s svakinjo Herodiado;
obglavljanje Janeza Krstnika; Gospod Jezus ga imenuje »lisica« (Luka 13,32); leta 39.
n. št. pri poizkusu ohranitve vladavine je bil težko obtožen, zažgan, njegovo bogastvo
zrahljano.
Simon iz Cirene: človek iz Ciren – Severna Afrika, Oče Aleksandra in Rufusa (Mk
15,21).
Dva prestopnika – razbojnika (glej 24. lekcijo, 1.2).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem – glej zemljevid pripomoček 3/a (3. lekcija).
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-

Sedež deželnega glavarja: dvorec Antonija na severu tempeljskega območja v Jeruzalemu,
okrog 1 km oddaljeno od Kajfove hiše – glej zemljevid pripomoček 25/b (25. lekcija).
Judeja: področje okrog Jeruzalema.
Galileja: območje vladanja Heroda Antipe, zahodno od Genezareškega jezera; zavračanje
tujega mešanega ljudstva od pobožnih Židov; izhodišče protirimskih akcij (Zeloti).
Herodova palača je bila v zahodnem delu Jeruzalema, okrog 800 m vstran od
Antonijevega dvorca.
Mesto križanja: severno od severozahodnega kota, izven Jeruzalemskega obzidja.

1.4 ČAS DOGAJANJA

Dogajanje v tekstu se odvija zgodaj zjutraj (Lk 22,66), 14. nisana − predvidevamo, da 7.
aprila leta 30. n. št. Križanje je bilo ob 9. uri.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 2: »brani cesarju dajati davke« − malo pred tem je Gospod Jezus pozval
ljudstvo k plačevanju davkov (Lk 20,25).
Vrstica 2: »pravi, da je Mesija, kralj« − Jezus sam se ni nikoli imenoval za kralja;
Natanael (Jn 1,49) in množica ljudi so govorili tako (Lk 19,38) – s temi lažnimi
obtožbami so prišli vsi, ki so hoteli prikazati Jezusa za politično nevarnega; visoki svet
želi pritisniti na Jude, da bi čimprej obsodili Jezusa na smrt.
Vrstica 8: »Herod … je želel videti« − želja po zanimivem, smešnem ali tudi
čudovitem pogovoru na kraljevem dvoru.
Vrstica 11: »bleščeče oblačilo« − belo kraljevo oblačilo, ki je v tem primeru v posmeh
»Židovskemu kralju«.
Vrstica 26: »mu naložili križ« − obtoženi na smrt so morali ponavadi sami nesti križ
po ulicah, kjer je bilo največ ljudi, do mesta, kjer je bilo križanje; navpični del križa je
navadno že bil na mestu križanja.
2. VODILNA MISEL

Gospod Jezus dovoli, da ga obtožujejo, zaničujejo, posmehujejo in celo obsodijo na križanje,
brez, da bi se branil. Njegovo molčanje in prenašanje kaže na njegovo notranjo veličino in
ljubezen do ljudi. Tako je molčanje velikokrat tema pogovora.
3. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otrokom nočemo prikazati samo trpečega Gospoda, ampak tudi njegovo notranjo
pripravljenost, da bo trpel. Naš Gospod ne trpi iz slabosti, ampak iz ljubezni. Predstavo o
Jezusu lahko prikažemo tudi kot ljubezen do ostalih ljudi, da bodo prenašali krivico in
zasramovanje (glej tudi 20. lekcijo, 3.1).
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor o naslednjih vsakodnevnih situacijah: Oče se bo nekam peljal. Marko in Olga
hočeta iti z njim. Ampak prostora je samo za enega. Marko dovoli, da gre z očetom
Olga (primerjaj s spodaj »spoznanje«).
3.2.2 Povemo o dvojčkih, o njihovih podobnostih. Pri odhodu na posebno zabavo hočeta
oba imeti isti kos oblačila. Lastnik obleke je znan, ampak ta vseeno popusti in dá to
lepo obleko drugemu, sam pa obleče ne tako lepo obleko. Zakaj lahko ta otrok naredi
tako?
Rezultat: Kdor ljubi drugega, lahko zaradi njega tudi na kaj pozabi – lahko tvega.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Med pripovedovanjem bomo uporabili slike, ilustracije k tekstu, simbole, osebe in skupine na
foliji, ki jih označimo z različnimi barvami in jih nato projiciramo. Lahko uporabimo
naslednje pripovedne korake: − glej pripomoček 22/a
Jezus Kristus (rdeča oseba), ki ga Peter zataji (pripoved iz prejšnje lekcije), je obsojen in
zvezan od vodilnih izmed množice (narišemo verige), takega peljejo k Pilatu. Pilat (oseba z
vencem in tuniko) posluša najslabše stvari o Jezusu, saj ga drugi obtožujejo. Jezusa Kristusa
imenujejo zapeljivca, začetnika vstaje in kot samozvanega kralja (črna puščica proti Jezusu).
Pilat zasliši Gospoda zaradi obtožb, dobi jasen odgovor in razodetje o nedolžnosti Jezusa
(puščico obremenitve odstraniti). Judje so Jezusa še naprej obtoževali (puščico ponovno
narisati – postaviti).
Herod (črna oseba s krono) je vključen v proces in pričakuje, da bo Jezus naredil kakšen
čudež. Ampak Jezus nič ne stori. Veliko vladarjevih vprašanj ostane neodgovorjenih.
Judje ponovno obtožujejo Jezusa (puščico obtoževanja iz druge strani). Razočarani kralj pusti,
da z Jezusom Kristusom ravnajo zaničevalno in se mu posmehujejo. Nato ga pošlje nazaj k
Pilatu (črna puščica odzgoraj). Pilat sprejme smrtno obsodbo (dodatna črna puščica), Jezusa
dá odpeljati.
Nedolžni Božji Sin je na poti do mesta križanja. Njegov križ zdaj nosi nekdo drug, ampak
kmalu bo na tem sramotnem križu umrl – nedolžen.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Po tem odvijanju (slika) pustimo v sredini sliko ujetega, zvezanega. Prosimo nekaj
otrok, da opišejo obnašanje ljudi do Gospoda Jezusa, lahko s pomočjo slik ali tako, da
uporabijo simbole. Še enkrat poudarimo skupnost do ljudi. V pogovoru ponovno
poudarimo, da je Gospod Jezus iz ljubezni do nas molčal in prostovoljno prenašal
krivico. Zahvalimo se mu iz srca. Če moramo včasih prenašati krivico, jo prenašajmo
iz ljubezni do drugih.
3.4.2

Otroci lahko na list papirja, na katerem smo že pripravili ustnice, ki imajo vreznino na
sredini, prilepijo ustnice na rob, tako da je zgornja ustnica malo odlepljena. V te
»molčeče ustnice Gospoda Jezusa« lahko dodajo simbole obtoževalcev in njihove
reakcije (otroci jih lahko izrežejo ali narišejo in nalepijo) – pripomoček 22/c.

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 22 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Molčečnost je velikokrat označena kot slabost in kot nesposobnost. Molk lahko izraža tudi
nasprotje – namreč notranjo moč in da si boljši. In če se vse to zgodi zaradi ljubezni do
drugih, potem si to zasluži vrednost in pozornost. Tekst nam pokaže Gospoda Jezusa v taki
luči: vsi bi morali to občudovati in ceniti; prav tako nas poziva in spodbuja, da naj v ljubezni
prenašamo krivico. Takšno molčanje iz ljubezni je prav tako govor.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Pokažemo nenavadno »Božjo sliko« (beli simbol na okrogli
modri podlagi); usta z zaklenjeno ključavnico.

4.2.2

Otroku iz skupine, zalepimo usta z obližem. V pogovoru se pojavijo vprašanja, kot so:
V kateri situaciji moramo oziroma lahko molčimo? Ali so priložnosti, kjer je molk
boljši, pa vseeno »govorimo«? (odstranimo obliž, usta so še vedno zaprta).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Pripovedovanje z vidika enega od opazovalcev dogajanja, ki vedno bolj poudarja
neverjetnost postopka in spozna obtoževalce, vendar vedno bolj občuduje molčečega
Jezusa Kristusa in ga spoštuje; pri tem lahko simbole iz folije ali iz table uporabimo po
zaporedju, kot si sledijo dogodki v Jeruzalemu; tako je proces, ki se premika sem in
tja, bolj razločen – glej 3.3 in pripomoček 22/a.
4.3.2 Skupinsko delo: Otroke razdelimo v tri skupine. Vsaka izmed njih predstavlja skupino
vojakov v procesu. Na podlagi besedila skladno z besedilom dramatizirajo svojo
vlogo:
- skupina tempeljske policije (Lk 23,1, 2, 5, 10),
- skupina rimskih vojakov (Lk 23,3, 4, 6, 12, 26, 32),
- skupina Herodovih vojakov (Lk 23,7, 8, 9, 11).
V pogovoru s sodelavcem še enkrat predelamo obnašanje Pilata in Heroda, pri tem pa
uporabimo slike – simbole.
4.3.3 O tekstu se pogovorimo, potem razdelimo vloge in prizore preberemo, da jih slišijo
tudi drugi (glej 3.3).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Del vstopa napišemo: Molčim … in otroci lahko popravljajo … iz žalosti, iz
ljubezni… Kaj je pripeljalo Gospoda Jezusa k temu, da je molčal? Črtamo njegove
»motive« v dosedanjih odgovorih in jih popravimo na listu. Njegov molk je predpogoj,
da lahko pridemo v Božjo prisotnost. Njegov molk je dokaz njegove ljubezni do nas.
4.4.2 Organizirano tekmovanje: Kdo bo izdelal simbol, plakat ali sceno doživetja na temo
»Lahko molčim«? Izberimo primere, ki so najbližje obravnavani temi.
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4.4.3 Ustvarjalno delo: obeski iz lepenke z obeh strani: zapoved molčanja / zapoved
govorjenja – glej pripomoček 22/d.
4.4.4

Primerjava z jagnjetom: (glej tudi 6) v uvodu za učenje zlate vrste govorimo z otroki o
preroški primerjavi z Jezusom Kristusom. Ko peljejo jagnje na zakol, ne kriči, v
nasprotju z ostalimi živalmi. Pri tem lahko omenimo tudi pashalno jagnje (1 Mojz 12)
in povemo njegovo vlogo.

4.4.5

Raziskovalci: Delovni list 22 – starejša skupina
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

Uporabimo slike z motivi prej navedenih slik, k temu dodamo tekst, primerno biblijski vrsti:
»Bil je mučen,
a se je uklonil
in ni odprl svojih ust,
kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol …«
Izaija 53, 7a
Otroke zaprosimo, da tekst postavijo v pravilni vrstni red. Pri učenju vsakokrat odvzamemo
en del, vse dokler ne vemo celotne zlate vrste.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 22/a

Pripomoček 22/b
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Pripomoček 22/c

Pripomoček 22/d
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23. lekcija

JEZUSA OBSODIJO
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 15,1–20
ZLATA VRSTA:
»Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni.«
Iz 53,3a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - Mt 27,1–31
- Lk 22,66–23; 25
- Jn 18,22–19,16

1.1 VSEBINA

Po pričevanju krivih prič (kršitev 8. zapovedi) in po obsodbi, so Jezusa pripeljali pred svetno
(državno) sodišče. Rimljani so takrat vladali v Izraelu tako, da je v Izraelu veljal pravni red
Rimljanov (uvedba civilnega postopka). Tudi Pilat je bil Rimljan, državljan province Judeje.
Sledilo je vprašanje politične prevlade: »Kralj Judov«.
Hudič je napolnil srca velikih duhovnikov (takrat posrednikov med Bogom in ljudmi) z
zavistjo tako, da so obsodili Gospoda Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Sam Pilat je priznal
Jezusovo nedolžnost, vendar je razsodil proti svoji vesti (v skladu z javnim mnenjem) in proti
rimskemu pravu. Za nedolžnega Božjega Sina ni bilo prostora (glej Jn 1,11 in Lk 2,34).
Sprejeta je bila napačna odločitev. »Nedolžen je umrl za krivične (za krive)«.
1.2 OSEBE

-

-

-

Jezus Kristus: nedolžen Sin živega Boga. Stvarnik se pusti obsoditi od svojega
stvarstva.
Veliki duhovnik: duhovnike in velike duhovnike v Stari zavezi je po Božji volji
postavljal Mojzes. To delo je bilo zaupano Aronu in njegovim potomcem kot
služba (2 Mojz 28,1; 3 Mojz 4, 16, 21). Veliki duhovnik je na spravni dan šel z
žrtvijo v svetišče. Duhovniki in veliki duhovniki so bili posredniki med Bogom in
ljudmi. V Novi zavezi pa je Jezus predstavljen kot veliki duhovnik. S tem razreši
Aronovo duhovništvo in postane sam edini posrednik med Bogom in ljudmi (1
Tim 2,5 a; Jn 14,6; Heb 5,7–10) – glej 20. lekcijo, 1.2.
Starešine in pismouki: (glej Mt 26,59).
Pismouki so bili Judje, ki so se ukvarjali pretežno s preučevanjem in razlago
Postave (Mt 22,35). Imenovali so jih tudi učitelji postave ali rabini. Skrbeli so za
učenje in natančno izpolnjevanje judovske postave. Velikokrat so veljali tudi za
sodnike in s tem bili člani ter prisotni na zasedanjih Velikega zbora (Mt 26,57).
Pilat: rimski upravitelj v Judeji v času od 26–36 n. št. Izročilo pravi, da je Pilat
kasneje storil samomor (Euzebij).
Narod (ljudstvo – možje in žene): čustveno nahujskani od starešin in pismoukov.
Zelo hitro so prešli iz »Hozana« na »križaj ga!«
Baraba: voditelj ljudstva, ki se je zavzemal za svobodni Izrael in pri tem
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postal morilec. Pri njem lahko vidimo, kako deluje milost. Njega je Pilat
pomilostil. Tako bodo tudi grešniki pomiloščeni po nadomestnem dejanju
Jezusa (2 Kor 5,21).
- Vojaki: izurjeni in utrjeni v boju so opravljali le svojo dolžnost v službi za
cesarja.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jeruzalem (glej 20. lekcijo 1.3), v Pilatovem uradu, imenovanem tudi Pretorium; sedež rimske
uprave.
1.4 ČAS DOGAJANJA

-

Zgodaj zjutraj na dan križanja (med šesto in deveto uro). Križanje je bilo ob 9:00. uri.

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 6: navada, da so izpustili enega od zapornikov: O tej navadi ne vemo nič več,
kot pa piše v Novi Zavezi.
- Vrstica 16: četa (glej 20. lekcijo 1.5)
- Vrstica 17: škrlat = s škrlatnim oblačilom so vojaki Jezusa naredili za kralja vojakov,
voditelja.
2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus nedolžni, brezmadežni Božji Sin je bil obsojen zate in zame (na kratko:
nedolžen je bil obsojen).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci reagirajo zelo občutljivo, ko so obtoženi po krivem ali celo kaznovani. Njihov smisel
za pravičnost se razvije zelo zgodaj. Ko otrok začuti, da je v odnosu slabotnejši, si ne vé
pomagati drugače, kot da plane v jok (za primerjavo glej 20. lekcijo 3.1). Pri razlagi
Jezusovega trpljenja se moramo zelo dobro zavedati tega otrokovega občutka. Ne smemo ga
preveč potencirati niti iti ravnodušno mimo njega.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba: Luka je obtožen, da je zaradi njega nastal nemir v razredu (on je
začel). Za kazen dobi nalogo, vendar gre k učitelju zagovarjat svojo nedolžnost, a
zaman. Luka mora vseeno narediti nalogo. Šele naslednji dan se izve, da on
pravzaprav ni bil nič kriv, saj je bil Tomaž tisti, ki je začel.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1

Razlaga s flanelnimi slikami (glej 7. »Jezusovo življenje 4«)
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3.3.2

Razlaga z enostavnimi slikami – glej pripomoček 23/a (nadaljevanje 20. lekcije –
3.3.2)
Slika 5: Jezus sklonjen pred Pilatom. Veliki duhovniki ga obtožujejo.
Slika 6: Ljudstvo lahko izbira – Baraba ali Jezus
Slika 7: Jezus bičan
Slika 8: Jezus dobi »sramotno ogrinjalo« in krono iz trnja
Poskušajte otroke pripraviti k temu (še posebej pri sliki 6), da bi se poistovetili
oziroma identificirali z vlogo Barabe pri vsem tem: »Tako strašno ravnanje je Jezus
prenašal namesto mene.«

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Ročno delo: Križa z zlato vrsto in simboli naj otroci izrežejo in zalepijo – pripomoček
23/b (med delom vso stvar še enkrat ponovite z otroki).

3.4.2

Med otroke razdelite majhne kartice s slikami od 1–8 (glej pripomočka 20/a in 23/a).
Otroci naj jih razvrstijo, pobarvajo in se pogovorijo o njih.

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 23 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci se vedo že bolj učinkovito braniti pred krivico. Pogostokrat to izražajo z
agresijo ali z regresijo (potlačenje). Pri razlagi snovi in s svojim ravnanjem se moramo vedno
zavzemati za pravico. Na tej osnovi jim razložimo tudi žalostno zgodbo o krivičnem ravnanju
z našim Gospodom.
Pri razlagi snovi jim moramo prav tako prikazati razliko med krivično, strašno in brezsrčno
reakcijo takratnih ljudi in pravičnim obnašanjem Božjega Sina (ti isti ljudje so mu enkrat
klicali »hozana« drugič »križaj ga«). Tukaj trčita skupaj dva svetova: brezmadežni Božji Sin
ter vseskozi grešen človek.
Na tem mestu se lahko potem preusmerimo na nujnost Jezusove nadomestne smrti za nas, na
njegovo brezmejno ljubezen do nas in na možnost osvoboditve od greha.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Neposreden vstop v zgodbo: Teka po mestu, kam je namenjen? Saj to je on, ali ne?
Svoboden je … Nekdo drug je stopil na njegovo mesto … (Tako je lahko to bilo …).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Razloži zgodbo s Pilatovega zornega kota (pojasni njegov notranji konflikt: konflikt
med občutkom za pravičnost in pritiskom velikih duhovnikov, v. 10 – njegova
negotovost / njegova zadrega / njegova poguba / kako se je odločil proti Jezusu
Kristusu zaradi pritiska množice, v. 15).
4.3.2

Razloži zgodbo z enostavnimi slikami (glej 3.3.2).
187

K sliki 5: Teža Pilatovega govora: »Kralj Judov« – Pilat je to razumel politično,
Gospod pa je tukaj mislil na duhovno (Jn 18,36). Jezusovo molčanje čudi Pilata, ker
česa takega ni bil vajen (izpolnitev Iz 53,7).
K sliki 6 : Predstavite razliko med Jezusovim ravnanjem in ravnanjem Barabe: Kaj je
storil Jezus in kaj Baraba?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Postavi nasproti (sooči): Neverjetna izbira naroda
Kaj je povezano z Barabo?

Kaj je povezano z Jezusom?

smrt

življenje

morilec

pomočnik

demonstrant

miroljubnež

sovraštvo

ljubezen

sebičnost

nesebičnost

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 23 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Zlata vrsta je preroštvo iz približno druge polovice 8. stoletja pr. n. št. Nanaša se na
resničnega Božjega Sina, Jezusa Kristusa. To, kar je bilo o njem povedano, najdemo v
Markovem evangeliju, v 14. in 15. poglavju.
Izjavo, da je bil »mož bolečin« lahko razložimo na dva načina: Sam je trpel in se prostovoljno
približal trpečemu človeku, da bi mu pomagal kot njegov Odrešitelj (sam je nosil naše
trpljenje – Iz 53,4).
Ročno delo: »križ« – glej 3.4.1.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 23/a
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Pripomoček 23/b
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Delovni list 23 – mlajša skupina

Rešitev
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24. lekcija

KRIŽANJE
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 23,33–49
ZLATA VRSTA:
»Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.«
Iz 53,5 b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
Vzporedne vrste: - Mt 27,33–34; Mk 15,23–32; Jn 19,18–24
- Stara zaveza: Ps 22 in 69; Iz 53
1.1 VSEBINA

Po tem, ko so Jezusa prijeli (22,47–53), ga zasliševali (22,63–71), ga obtožili (23,1–12) in
obsodili na smrt (23,13–25), je šel na Golgoto.
Ko je prišel tja (33), so njega in dva hudodelca pribili na križ in za obsojence se je začelo
strašno trpljenje: večurno, mučno visenje na lesu na neznosni vročini. Zasmehovali in
zasramovali so ga (35, 36, 39). Pri tem mračnem dogodku zasveti žarek sonca, ko hudodelec
išče in tudi najde milost pri Jezusu (39–43). Nastopila je triurna tema, ko se je zagrinjalo v
templju pretrgalo in se je Jezus izročil v roke svojega Očeta. Umrl je.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus (Božji izvoljenec, Judovski kralj; človek).
- Dva hudodelca: eden na desni in eden na levi strani (33), zavedala sta se svoje krivde
(41). Eden se norčuje iz Jezusa ravno tako kot vsi drugi. Drugi prizna svojo krivdo in
prosi za milost Gospoda Jezusa (42). Najprej sta se oba norčevala iz Jezusa (Mk
15,36), nato se je eden spametoval.
- Množica, Judje: si ogledujejo! Nobeden se ni pokesal. Prišli so, da bi si ogledali
»gledališko predstavo« (48). Šele po smrti Jezusa Kristusa so se zavedli, kajti »udarjali
so se po prsih«, – po F. Rienecker »znak za žalovanje in pokoro«.
- Vojaki: storili so to strašno delo na križu. Zasramovali so ga (36) in izpolnili
preroško besedo zapisano v Ps 22,19 (34).
- Veliki duhovniki: v Mk 15,31 evangelist navaja tudi pismouke in farizeje.
- Stotnik: je bil odgovoren za potek križanja. Spoznal je, koga je križal (47). V Mt
27,54 najdemo, da jih je še več to spoznalo.
- Znanci Jezusa: učenci in ljudje, ki so ga boljše poznali.
- Žene, ki so mu sledile iz Galileje: po Mt 27,56 in Jn 19,25 so bile Marija Magdalena,
Marija (mati Jezusa Kristusa), sestra njegove matere ter Jakobova in Janezova mati
Saloma.
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Kraj dogajanja je Golgota (iz aramejske besede »gulgulta«, ki pomeni »lobanja«), kraj
lobanje: po eni razlagi je kraj dobil ime po obliki skale, podobni lobanji, po drugi pa po
lobanjah obsojencev, saj je to verjetno bilo običajno mesto za usmrtitve.
Golgota je ležala izven, vendar blizu Jeruzalema (Mt 28,11; Jn 19,20) – glej pripomoček 25/b
(25. lekcija). Verjetno je Golgota ležala na poti proti mestnim vratom, kajti veliko ljudi je
hodilo mimo (Mt 27,39).
1.4 ČAS DOGAJANJA

Eni trdijo, da je Jezus umrl aprila leta 30. Križan je bil v petek zjutraj (1. dan tedna je bil dan,
ko je Jezus vstal, torej nedelja).
Šesta ura je po našem času približno 12:00 (opoldne), deveta približno 15:00. ura.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 33: križanje = obsojenca so zabili (skozi zapestje) na križ in ga potegnili na 3
m dolg kol, ga pribili. Skozi obe nogi, ki sta bili položeni druga na drugo, so zabili
dolg žebelj. Sledilo je večurno telesno, duševno in duhovno trpinčenje. Smrt je trajala
več ur. Ponavadi so obsojencu zlomili kosti, da bi pospešili smrt.
Vrstica 35: voditelji: = pismouki, farizeji, starešine.
Vrstica 36: kis = poceni vino, ki so ga imeli vojaki.
Vrstica 43: raj = mesto za ljudi, ki so umrli z vero, kraj pred nebesi.
Vrstica 45: zagrinjalo v templju = po eni razlagi zagrinjalo, ki je ločevalo preddverje
od samega templja, po drugi pa zagrinjalo, ki je ločevalo sveto od najsvetejšega.
Pomen tega simbola, ki kaže na pomen Jezusove smrti v zgodovini odrešenja, ni jasen:
po eni razlagi kaže predvsem na novonastalo možnost dostopa k Bogu za tiste, ki so
bili oddaljeni od njega (v prvotnem sobesedilu zlasti za pogane), po drugi pa je
znamenje konca templja in s tem propada judovskega starozaveznega čaščenja Boga.
2. VODILNA MISEL

Pot k Bogu je odprta, ker je Jezus za nas umrl na križu. Druge možnosti:
- Kaj pričakuje Jezus od nas, če hočemo priti k njemu: pokoro in vero.
- Satan ni popustil (»naj reši sebe«, v 35, 39).
- Jezusova ljubezen je večja kot človeško sovraštvo.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Naš cilj je, da otroke seznanimo z osnovami Svetega pisma. Smrt Jezusa Kristusa je središče
dogajanj v Božji zgodovini odrešenja. Zato spada tudi križanje Jezusa Kristusa med zgodbe,
ki jih pripovedujemo otrokom. Poskušamo preprečiti strašno opisovanje križanja, ker bi
preveč obremenjevali otroško čustveno stran. Za boljše razumevanje lahko zgodbo opišemo
na podlagi Stare zaveze, ko so darovali žrtve. Sedaj imamo lažjo pot k Bogu. Odprl nam jo je
Jezus Kristus, ko je umrl za nas. Pri tem strašna plat križanja ostane v ozadju in tako se lahko
osredotočimo na pomen križanja za nas.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Direkten vstop (prosto pripovedovanje iz vidika majhnega otroka, ki je v tistem času
živel).
Mali Miha je žalosten. Spet je videl, kako je oče njegovega prijatelja vzel jagnje iz štalice.
Gotovo, si je mislil Miha, ga bo nesel v tempelj, da bi ga tam ubil. Miha tega ne razume.
»Žrtev za naše grehe,« mu je razložil oče. Ko ga Miha vpraša, zakaj to vedno počne, oče
govori o Božjih zapovedih, ki jim moramo biti poslušni. Danes pa oče prvič reče: »Miha tako
žalosten izgledaš. Kaj pa, če bi ti šel z mano in bi mogoče bolj razumel? Saj si že dovolj star,
da lahko spoznaš naše zakone in Božje zapovedi. Pripravi se! Takoj bova šla.«
(na podlagi naslednjih točk zgodbo pripovedujete na isti način dalje) – glej 3.3.
- Na poti k templju sta srečala veliko ljudi. Pogovarjali so se o Jezusu, ki je Božji Sin in da ga
bodo križali. Tega niso hoteli zamuditi.
- Miha je že slišal o Jezusu. Njegov prijatelj mu je povedal, da ga je že videl v Jeruzalemu.
Jezus ljubi otroke!
- Miha in njegov oče sta stopila v tempelj. Le v predprostor sta smela, kajti tako pravi Zakon.
Kaj pa je to? Saj je opoldne, kar naenkrat postane tema. Bolj temno, kot ponavadi, ko je
nevihta ali noč, kajti ne svetijo niti zvezde niti luna. Kaj se vendar dogaja? Približno tri ure so
minile.
3.2.2

Pogovor o velikonočnih praznikih? Kaj za nas pomeni velika noč? Prehod na dejanje
Jezusa Kristusa na križu.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogajanja lahko pripovedujemo v naslednjih korakih (štiri slike položimo med
pripovedovanjem h križu, ki je na tabli) – pripomoček 24/a:
- Slika 3: kar naenkrat pridrvi velik duhovnik iz templja in kriči: »Umrl bom, kajti videl
sem v najsvetejše. Zagrinjalo v templju se je raztrgalo od vrha do tal. Zdaj lahko vsak
brez ovir pride k Bogu …«
- Medtem, ko je govoril, je v rokah držal zagrinjalo. Vsi, ki so bili tam, so videli v
najsvetejše. Najsvetejše je bilo vidno!
- Slika 1: Miha in njegov oče se odpravita domov. Na poti srečata soseda – sedaj je že
postalo svetlo. Sosed jima pripoveduje, kaj vse se je zgodilo na Golgoti.
- Miha je slišal, da so križali Jezusa in dva hudodelca. Veliko je trpel in moral prenašati
veliko zasramovanja: »Reši se sam, ...«
- »... če si Božji sin. Stopi dol s križa!« Nič se ni zgodilo. Nastala je tema.
- Slika 2: Miha je zelo pozorno poslušal, ko je sosed govoril o dveh hudodelcih. Eden
od njiju je priznal svoje grehe. Sam si ni več mogel pomagati. Jezus mu je obljubil.
»Danes boš z menoj v raju!«
- Slika 4: Njegov oče kar naenkrat razume: Pot k Bogu je odprta, skozi Jezusa Kristusa,
ki je umrl na križu. On je bil Božje jagnje žrtve. Sam Božji Sin je umrl na križu. Tudi
rimski voditelj je to priznal.
Pri majhnih otrocih se ta zgodba lahko izpusti in se pripoveduje s pomočjo slik (glej
svetopisemski tekst in slike 1–4).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Vsakemu otroku dajte kopije štirih slik (pripomoček 24/a). Iz teh slik naj sestavijo križ
in ga pobarvajo.
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3.4.2 Pogovor o dveh hudodelcih. O njunih različnih reakcijah, poteh, obljubah itd.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ni več moderno, da bi svojo nebogljenost oziroma nesposobnost priznali. Usmerjeni smo k
temu, da iščemo in odkrivamo svoje sposobnosti in moči, da se lahko samouresničujemo. V
našem besedilu želimo podrobneje pogledati dve osebi:
a) Jezusa Kristusa: Voditelji, vojaki in hudodelec so ga nagovarjali, naj »reši samega
sebe«. To ni storil, čeprav bi lahko.
b) Hudodelca: On sam ni mogel več nič storiti. Otrokom lahko zelo lepo pokažemo, kaj
je potrebno za rešitev: Božji strah, spoznanje in priznanje svojih grehov, spoznanje
Jezusove brezgrešnosti in konkretna prošnja vstalega Gospoda in Kralja Jezusa
Kristusa. Hudodelec je bil prepričan, da mu samo eden lahko pomaga.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Uganka »Trije križi« – pripomoček 24/b: Rešitev je poziv, ki ga večkrat zasledimo v
besedilu: »REŠI SAMEGA SEBE!« (Znova in znova je Satan skušal Gospoda Jezusa,
ko je bil na zemlji. Z vso silo je poskušal, da bi preprečil Božji načrt. Njegovi zadnji
poskusi so bili pred Jezusovo smrtjo. Trikrat so Gospoda izzvali: Reši samega sebe!).
4.2.2 Pogovor: S kakšnimi predpostavkami lahko pridemo v Božje kraljestvo? Primerjava
med plačilom, zahtevo in milostjo (za poglobitev dogodka, ko je hudodelec bil rešen).
4.2.3 Situacije iz vsakdanjega življenja, če je kdo plačal ceno za koga drugega. Takšna
prijateljska ljubezen je redka. Kaj je storil Jezus Kristus?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

S starejšo skupino preberemo besedilo (najprej od 33. do 43. vrstice). Na koncu postavimo
nekaj vprašanj za preverjanje:
- Vrstica 33: Kako se imenuje kraj križanja?
- Vrstica 34: Kakšna je bila prva izjava Jezusa Kristusa na križu? Na kakšen način so si
razdelili Jezusovo obleko?
- Vrstica 35: Kako so ga zasmehovali Judje?
- Vrstici 36 in 37: Kako so ga zasmehovali vladarji?
- Vrstica 38: Kakšen napis so mu dali na križ? V kakšnem jeziku je bil napisan?
- Vrstice 35, 37 in 39: Kdo je izzval Jezusa Kristusa z izjavo: »Reši samega sebe!«?
- Vrstica 40: Dopolni izjavo hudodelca: Ali se ti ne … , ko si v isti … ?
- Vrstica 41: Kaj je spoznal oziroma priznal eden od hudodelcev?
- Vrstica 42: Kaj je prosil Jezusa?
- Vrstica 43: Kakšno obljubo mu je dal Jezus?
K točkama a) in b) glej 4.1:
K a.) Možen je tudi pogovor k temu vprašanju: Kaj bi se zgodilo, če bi Jezus res stopil s
križa? (velik dogodek, bil bi čaščen kot kralj – ampak: naloga ne bi bila izpolnjena, večna
smrt za vse ljudi). Na križu ga niso držali žeblji, ampak poslušnost Bogu in ljubezen do
izgubljenih ljudi.
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K b.) Hudodelec je vse, kar je imel v svojem življenju, zapravil: zdravje, moč, denar, čas, ...
Zasramoval je Jezusa (Mt 27,44). Ni imel več moči, da bi storil kaj za svoje odrešenje.
Njegova sedanja kazen je strašna, čeprav se mu dozdeva, kako strašno mora biti, priti v Božjo
obsodbo.
V
Jezusu
Kristusu
spozna
brezgrešnost
–
svojega
rešitelja.
Sedaj je odvisen od Božje milosti. Ko je bil na križu, se je začel bati Boga. Slišal je besede
svojega rešitelja: »Danes ...« In kasneje sliši »Izpolnjeno je« (Jn 19,30).
V drugem delu preberemo od 44 do 49 vrstice. Pogovarjamo se o nenavadnih dogodkih:
Zagrinjalo v templju se je pretrgalo od vrha do tal. (Bog sam omogoča vstop v skupnost z
njim) – glej 4.4.2.
Vprašamo: Zakaj so ljudje prišli h križu? (so hoteli videti predstavo, zaradi zasramovanja, so
bili »službeno« na poti, so bili dobri znanci križancev, iz sočustvovanja, so se hoteli rešiti
…?)
Kaj pomeni dejstvo križanja Jezusa Kristusa v našem življenju?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Narišemo sence glav vsakega posameznega otroka (material: svetli
papir, projektor, svinčnik, škarje): Ko otroci izrežejo orise glav,
lahko vpišejo zlato vrsto in namesto »naš« napišejo svoje ime.
4.4.2 Pogovor o »križu«:
- križ pomeni izpolnitev Svetega pisma (Iz 53),
- križ je dokaz Božje ljubezni (Jn 3,16),
- križ nam kaže Božjo pravičnost (Rim 3,25–26),
- križ spreminja ljudi (Lk 23, 40, 47, 48).
Poudarimo lahko povezanost med zagrinjalom
v templju in križem. Bog nam je skozi smrt
svojega Sina na križu odprl pot k sebi.
Za ilustracijo glej pripomoček 24/c.
Stavek napišemo v križ: Pot k Bogu je odprta skozi Jezusa Kristusa.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Križ povečamo, skopiramo in ga razrežemo – pripomoček 24/d. Otroci ga naj sestavijo. Ko
ponavljamo, vzamemo nekatere dele stran.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 24/a
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Pripomoček 24/b

Uganka: V narekovajih zapisano, trikrat povedano in možno za Božjega Sina!
Pripomoček 24/c
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Pripomoček 24/d
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25. lekcija

POKOP IN VSTAJENJE KRIŽANEGA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 15,42–16,8
ZLATA VRSTA:
Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre.«
Jn 11,25
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
- Vzporedne vrste: - Mt 27,57–61; 28,1–8
- Lk 23,50 – 24,12
- Jn 19,38 – 20,13
1.1 VSEBINA

Jezus Kristus je bil križan na Golgoti. Mnogo radovednih ljudi je to opazovalo. Mnogo žena
iz Galileje, ki so sledile Jezusu, so od daleč opazovale smrt svojega Gospoda. Med njimi so
bile Marija Magdalena, Marija Jakobova mati in Saloma.
(Mt 7,55). Videle so smrt Jezusa, od katerega so pričakovale – kakor tudi Jezusovi učenci, da
bo vzpostavil novo kraljestvo.
Jožef iz Arimateje si je pred sobotnim dnevom izprosil Jezusovo truplo in ga položil v svoj, še
neuporabljen grob, izklesan v skalo. Obe Mariji sta ga pri tem opazovali, tudi takrat, ko je
pred vhod v grob zvalil velik kamen.
Navsezgodaj zjutraj naslednjega dne, to je prvega dne novega tedna, sta šli obe Mariji h
grobu, da bi po takratnem običaju mazilile (balzamirale) Jezusovo telo. Na poti h grobu sta se
spraševali, kdo neki jima bo odvalil tisti velik kamen izpred vhoda v grob.
Na njuno veliko presenečenje je bil grob odprt. Ko sta vstopili, sta zagledali mladeniča,
oblečenega v bela oblačila. On jima je sporočil, da je križani vstal od mrtvih in živi. Prav tako
jima je naročil, naj to sporočita Jezusovim učencem, da bi ti šli v Galilejo in ga tam videli.
Osupli in prestrašeni sta zapustili pečino.
1.2 OSEBE

-

Jožef iz Arimateje: ugleden mož (član velikega zbora), ki je verjel v Jezusa kot Mesijo
in ni odobraval Jezusovega križanja.
Pilat (glej 23. lekcijo 1.2).
Stotnik.
Marija Magdalena: iz nje je Jezus izgnal 7 demonov (Lk 8,2; Mk 16,9).
Marija: Jakobova in Jožefova mati.
Saloma: Zebedejeva žena in Janezova ter Jakobova mati.
Mladenič v beli obleki – angel.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Pri Jeruzalemu (v bližnji okolici): na vrtu blizu griča Golgota (Jn 19,41), kjer je bil grob; ob
vhodu v grob.
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1.4 ČAS DOGAJANJA

-

Dan pred sobotnim dnevom: mi bi danes rekli v petek (naporen dan za Jezusa;
zasliševanje pri Pilatu, križanje in pogreb).
Prvi dan tedna zgodaj zjutraj: trije dnevi so minili od križanja; mi bi danes rekli v nedeljo.

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 43: ugleden mož velikega zbora: član velikega zbora; najvišjega judovskega
religioznega, pravnega in upravnega organa.
Vrstica 43: »ki je sam pričakoval Božje kraljestvo»; bogaboječ Jud, ki je vedel za
mesijanske obljube Stare zaveze in pričakoval vzpostavitev novega kraljestva pod
vodstvom Mesije. Ker Judje Jezusa Kristusa niso sprejeli kot Mesijo, se bo
vzpostavitev tega kraljestva še zgodila, in sicer v prihodnosti (1000-letno kraljestvo).
Vrstica 44: zgodnja smrt; ljudje, ki so bili križani, so lahko na križu živeli tudi do dva
dni preden so umrli; Jezus Kristus je po šestih urah visenja na križu zavestno in
suvereno predal svoje življenje v roke svojega Očeta (Jn 19,30).
Vrstica 46: grobnica; (glej biblijski leksikon, ključne besede »grob« in »Jezusov
grob«).
Vrstica 1: maziliti (balzamirati); priprava telesa pred pokopom; za to so uporabljali
različna olja.
2. VODILNA MISEL

Jezus Kristus je premagal smrt.
Druge možnosti:
Jezus Kristus križan je vstal od mrtvih
Izpolnilo se je Pismo: »Dali so mu grob pri krivičnikih, gomilo pri bogatem« (Iz 53,9 – težje
razumljivo, vendar možno uporabiti pri starejši skupini!).
3. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Tema o »pokopu Jezusa Kristusa« se ne more obravnavati neodvisno od teme »smrt Jezusa
Kristusa«, in sicer v smislu njegove dejanske telesne smrti. Izhajati moramo iz tega, da je
večina otrok te starosti že videla filme, v katerih so bili ljudje umorjeni nasilne smrti. To
dejstvo največkrat opazimo, če opazujemo otroke pri njihovi igri.
Po drugi strani pa poizkušamo otroke čim bolj zaščititi pred takšnimi scenami. Tako postane
smrt v otrokovih očeh nekaj, kar je daleč, nekaj, kar mu je tuje in nekaj, kar nima dejanske
zveze s stvarnostjo.
Da bi lahko otroci razumeli potrtost žena na poti h grobu po eni strani in njihovo osuplost pri
vstajenju po drugi, jim moramo razložiti pomen smrti kot nekaj dokončnega in pokop kot
posledico le-te. Le tako bodo lahko otroci nekoč spoznali in razumeli, kaj pomeni »duhovna
smrt«. In na ta način bodo lahko razumeli tudi prekrasen »čudež vstajenja«.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

Če je kateri od otrok v svoji okolici že doživel, kaj se zgodi takrat, ko nekdo umre, se lahko o
tem pogovarjate (najprej se pogovarjajte z otroki o tem, kaj se zgodi, ko jim umre žival –
pazite na občutljive in rahločutne otroke). Mrliča pokopljemo na pokopališču. Kako reagirajo
njegovi sorodniki? (S solzami, žalostjo, potrtostjo).
Če nobeden otrok še nima izkušenj s smrtjo, lahko izhajate iz tega, da otroci poznajo
pokopališča in vedo, zakaj le ta služijo in kaj se tam dogaja. O tej temi se pogovarjajte čim
krajši čas.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za trenutek se ozrimo na lekcijo iz prejšnjega tedna: Gospod Jezus Kristus umre na križu. On
je mrtev. Po smrti sledi pogreb. Razložite zgodbo o pogrebu Jezusa v luči Jožefa iz Arimateje.
Povejte, da je sprejel jasno odločitev, povezano s hrabrostjo oziroma pogumom in se opredelil
za Jezusa tudi potem, ko je le-ta bil križan. Pri tem je pomembno, da se oprete na kakšno sliko
ali model in pokažete na njej, kako je izgledal grob v tedanjem času. Prav tako ne pozabite
omeniti takratnega običaja maziljenja (balzamiranja), ki pa se zaradi naglega približevanja
sobote (sabat) na Jezusu ni moglo izvesti.
Na ta način lahko jasno razložite namero žena, da bi Jezusa balzamirale. Čim bolj jasno
prikažite potrtost in razočaranje žena: pričakovale so mrliča; veliko skrb jim je delal velik
kamen pred vhodom v grob itd. Čim bolj bo situacija, v kateri so se nahajale žene,
brezizhodna, tem boljše bodo otroci razumeli presenečenje in strah žena, ki je sledilo.
Tukaj pa obstaja velika nevarnost, da domišljija razlagalca preseže Sveto Pismo in se tako
zelo pomembna dejstva vstajenja zameglijo (ne dobijo takšnega pomena, kot bi morala).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Če smo pri svoji razlagi uporabljali model takratnega groba, ga lahko pri naslednji uri
pokažemo in še enkrat ponovimo zgodbo o vstajenju Jezusa Kristusa.

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 25 – mlajša skupina
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V bistvu velja za starejšo skupino enako kot za mlajšo. Pri starejši skupini lahko računamo še
na večjo otopelost glede smrti, kot pa pri mlajši. V igri ali pri filmu so neštetokrat doživeli, da

203

tisti, ki je veljal za mrtvega, kasneje oživi oziroma v bistvu sploh ni bil mrtev. Smrt mora biti
torej čisto jasno prikazana kot konec vseh življenjskih aktivnosti.
4.2 PRIPRAVA UVODA

Po kratkem pogledu nazaj na prejšnjo lekcijo (glej 1.4), kjer smo dogodke križanja tudi
časovno opredelili v okvir konca tedna (s pojmi kot so sabat, predsobotni čas, dan počitka),
preberimo skupaj Mk 15,42–47.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pogovarjajte se o tem, kar ste prebrali, kako se je vse kronološko odvijalo, o tem, kaj pomeni
stavek, da je Jožef »pričakoval Božje kraljestvo« in o tem, kako je izgledal grob v takratnem
času. Skica ali model takratnega groba bi vam prišla zelo prav – pripomoček 25/a.
Tema vašega pogovora naj bo prav tako hrabrost Jožefa iz Arimateje, ki si je od Pilata izprosil
Jezusovo truplo.
Preberite Mk 16,1 in še enkrat razložite, zakaj so žene šle h grobu. Postavite se v njihov
položaj na poti h grobu in poizkušajte razumeti njihove pogovore, misli in pričakovanja. Le
tako boste lahko razumeli njihovo presenečenje nad popolnoma nepričakovanim dejstvom v
pečini, ki jih je vodilo v strah in obup.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj s stališča žena pri grobu razložijo to, kar so žene doživele pri grobu in
nalogo, ki so jo dobile, da naj povedo Jezusovim učencem, naj gredo v Galilejo, kjer
ga bodo videli.
4.4.2 Ponovite zgodbo o trpljenju Jezusa Kristusa s pomočjo zemljevida Jeruzalema –
pripomoček 25/b. Otroci lahko s številkami na zemljevidu označijo postaje križevega
pota in se pogovorijo.
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 25 – starejša skupina
4.4.4 Ročno delo: popišite kamne – potrebujete gladke kamne, tempere, čopič. Otroci lahko
na kamne napišejo Jezus živi ali Gospod je vstal.

5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Zlato vrsto prekopirajte na folijo ali papir in jo razložite otrokom – pripomoček 25/c. Skupaj
ponavljajte zlato vrsto. Pri besedah kot so vstajenje, življenje in živeti naj otroci vstajajo.
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 7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 25/a

Kopirajte na folijo. Figure prenesite na ton-papir in jih nato ob razlagi postavljajte na sliko.
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Pripomoček 25/b
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Pripomoček 25/c

Jezus ji je rekel:

JAZ SEM VSTAJENJE

IN ŽIVLJENJE: KDOR
VAME VERUJE, BO
ŽIVEL,
TUDI ČE
UMRE.
Jn 11,25
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Delovni list 25 – starejša skupina
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26. lekcija

STRAŽA PRI GROBU, PODKUPOVANJE
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 27,62–66; 28,11–15
ZLATA VRSTA:
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega ... Ni ga tukaj, kajti obujen je bil!«
Mt 28,5b–6a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ko so položili Jezusa v grob, se je jeruzalemska religiozna elita spomnila njegove napovedi o
vstajenju. Da bi ga preprečili, so pod oblastjo Pilata naročili stražo in zaprli ter zapečatili
grob. Kljub vsem prizadevanjem in trudu, so vojaki doživeli, kako je angel odvalil kamen.
Jezusovo vstajenje ni mogla zaustaviti nobena oblast na svetu. Na smrt prestrašeni vojaki so
to sporočili velikemu zboru. Le-ti so posegli po umazanem dejanju: Vojaki so dobili
podkupnino za razširjanje novice, da so učenci ukradli Jezusovo truplo. Ta govorica se je
širila vse do pisanja evangelijev.
Poročila o vstajenju kritikom jemljejo sapo (metaforično, op.p.). Kdor pa vseeno noče
verovati, bo vse, kar je v Bibliji, videl napačno in nedokazano. Prav v poglavju 28,11–15 je
jasno izražen škandal pred jeruzalemskimi vrati: Pobožne osebnosti so vodile umazane posle.
Ti, ki so druge obdolževali goljufij, so se izkazali za največje sleparje. Resnično kriminalni
primer!
1.2 OSEBE

- Veliki duhovniki, farizeji in starešine: verski in politični vodje Judov, člani velikega
zbora, najvišje judovske oblasti (za več informacij glej 23. lekcijo, 1.2).
- Pilat: rimski upravitelj dežele v Jezusovem času
- Stražarji: rimski vojaki, ki jih je Pilat zaradi pritiska Judov pooblastil za stražo
Jezusovega groba.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Mesto: Jeruzalem (glej 20., 23. in 25. lekcijo ter pripomoček 25/b).
- Grob (glej 1.5).
1.4 ČAS DOGAJANJA

- Glej 25. lekcijo, 1.4
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 27,62: dan pripravljanja = predsobota, dan pred tedensko ali praznično
soboto, v katerem so se opravljale potrebne priprave za prosti dan, v bistvu petek.
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- Vrstica 27,66: grob = Jezus Kristus je bil pokopan v še neuporabljenem grobu, ki si
ga je Jožef iz Arimateje dal izklesati na svojem vrtu v neposredni bližini Golgote. Imel je
nizek vhod, ki se je zapiral s skalo (v Jn 20,5 dobesedno pravi: »Sklonil se je in videl«.) – glej
tudi 25. lekcijo, pripomoček 25/a. Očitno gre za klopni grob (= grob s klopjo, op.p.), v
katerem je klop ležala na desni strani od vhoda naprej: glede na Mk 16,5 so angeli sedeli na
desni strani, kjer je ležalo truplo. Pogled noter ni tako zakrit kot pri koritastem grobu.
- Vrstica 27,66: so kamen zapečatili = pravi pomen pečata je pravne narave. Velja kot
podpis. Pravno overiti, potrditi, podpisati – ampak tudi: zaključiti, zagotoviti, narediti
nedotakljivo za druge. Nihče se ni smel približati grobu. Sledile bi velike kazni, če bi se ta
predpis kršil.
2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus je vstal, četudi ljudje to nočejo priznati!!!
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otrokom želimo pojasniti tri stvari:
a) Ljudje so v primerjavi z Jezusom Kristusom nepravični. Nočejo priznati, da je Jezus Božji
Sin. Tako v njegovem času kot tudi danes, ga ljudje sprejemajo kot posebnega človeka, celo
kot preroka in visokega učitelja, ampak ne kot Božjega Sina.
b) Ljudje so v primerjavi z Jezusom Kristusom slepi. Ne spoznajo, kdo on resnično je, čeprav
doživijo njegova nenavadna dejanja.
c) Ljudje ravnajo narobe, čeprav jim vest govori resnico. Stražarji so dober primer (primerjaj
z Mt 28,15).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primer: Sabina gre domov in svoji mami pripoveduje slabe stvari o Karmen, ki gotovo
ne držijo. Mama se seveda razjezi na Karmen in bi najraje poklicala njeno mamo.
»Trenutek,« pravi Sabina, »to Karmen ne bo niti malo koristilo.« Tako Sabina postane
jezna in nejevoljna. Obrekovala je. Sovraštvo, laž, krivo govorjenje zoper drugega –
vse to si nekje podaja roko.
Neki mož je enkrat rekel: Za eno napačno besedo so potrebni trije stavki, da bi se vse
popravilo nazaj. Pogosto je potrebnih še več.
3.2.2

Igra »telefon«: Z otroki naredimo 'tokokrog' in prvemu otroku na uho prišepnemo eno
besedo. On mora to besedo na enak način prenesti naprej. Sprašujmo se, kaj na koncu
pride ven …

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

V pripovedovanju izpostavimo nasprotje: Na eni strani sovraštvo, obup in pokvarjenost
velikega zbora in na drugi strani neomajno dejstvo vstajenja. K temu bi lahko simbolizirali
protestni marš, tako, da bi papirnate zastavice nalepili na palčke (pripravi zastavice, glej
pripomoček 26/a).
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Ena skupina otrok nosi zastavice z napisom kot: Ni res, da Jezus živi! / Jezus ne more biti
Božji Sin. / Ne priznavamo Jezusovega vstajenja. / Jezus je umrl, on je mrtev. / Nikakršnega
živega Jezusa ne potrebujemo. S pomočjo teh tablic pripovedujemo »duhovniško stran«
zgodbe – glej pripomoček 26/a:
- Verski vodje gredo k Pilatu. Tega pogana nagovorijo z »Gospod«.
- Pilata prosijo za stražo in dodajo Jezusovo napoved o vstajenju.
- Grob je zavarovan po vseh pravilih.
- Ko doživijo potres, angela in Jezusovo vstajenje, vojaki zbežijo.
- Veliki zbor je zbegan in vojakom dá podkupnino, naj razširijo govorico, da so učenci ukradli
truplo.
Druga skupina otrok dobi tablice, ki govorijo resnico: Jezus Kristus je Božji Sin! / Jezus
Kristus je Gospod! / Jezus Kristus je vstal! / Jezus Kristus živi! / Pričujem: Jezus Kristus je
živ! / Haleluja, Božji Sin je vstal! Napisi na prvih tablicah naj se z debelim flomastrom
prečrtajo.
Za konec povemo, da je več kot 500 prič videlo Jezusa Kristusa po vstajenju (glej 1 Kor
15,6). Tako imamo priložnost, da se čim več otrok aktivno vključi v zgodbo.
3.4 UTRJEVANJE

Preko 100-krat se v Novi zavezi govori o Jezusovem vstajenju. To je torej glavna tema
Biblije.
Otroci naj dobijo 100 listkov z napisom: »Jezus Kristus je vstal« – glej 3.3 in pripomoček
26/b. Potem naj te listke položijo na tla in jih razvrstijo v dolgo vrsto. Otroci se bodo čudili,
kolikokrat Biblija govori o vstajenju.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci imajo globok občutek za pravičnost. Zelo jih boli, ko je nekdo obravnavan kot
»nepravičen« in podel. Neutemeljeno obsojanje in nepravično vrednotenje, npr. pri
ocenjevanju, lahko otroka zelo prizadene. – Tukaj jasno dodamo, kako se je takrat godilo
Jezusu Kristusu (glej tudi 3.1).
Da bi ustvarili ozračje tedanjega časa, poskušamo zgodbo opisati kot kriminalno dejanje.
Vseeno moramo paziti, da zgodbe ne prikažemo le kot senzacije. Kot rezultat učne ure morajo
otroci s sabo vzeti prepričanje: Vstajenje je zgodovinsko dejstvo.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 V prostoru zavpijemo: »Tako grda nepravičnost …« in vprašamo h kateri zgodbi bi ta
nepravičnost lahko spadala. Za vse udeležence bo to zagotovo težko.
(Da bi pri tem dosegli efektivnost, moramo otroke razdeliti v štiri skupine. Vsaka
skupina se trdno oprime ene zgodbe.)
Takoj zatem razvijemo »afero jeruzalemskih vrat«.
4.2.2

Zavrtimo različne dele filmov ali radijskih iger o kriminalu. Pogovorimo se o resnih
kriminalnih primerih. Beseda »kriminal« ima svoj izvor v besedi »zločin (=
hudodelstvo), zlom, prelomljen odnos z državo in z zakonom«.
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- Končno začnemo z zahrbtno zgodbo duhovnikov. (Prostor bi lahko bil rahlo
zatemnjen, osvetljen mogoče samo z eno svečo ali petrolejko. Zahrbtnost se lahko
dobro demonstrira s pomočjo stila pripovedovanja).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 (Za vsebino glej tudi 3.3) Zgodbo povemo v obliki »kriminalke«, napis: zahrbten
načrt. Posamezne iztočnice: zlobne misli, vednost o resnici, zahrbtni načrti, priliznjene
besede poganskega in krutega oblastnika, nepošteno ustvarjanje javnega mnenja,
podkupovanje straže, umora željna in lažniva duhovniška elita – (glej 4.4.1) in v
nasprotju s tem: čista resnica o vstajenju, jasno pričevanje Biblije in ogromno
delovanje vstajenja.
4.3.2 Povemo zgodbo v vlogi straže. Začnemo z Mt 28,15 in pustimo, da straža pride do
besede. Tu je idealno v roki »stresti« nekaj kovancev in začeti nekako tako: »Človek,
najverjetneje nas nihče ni videl?! No, kaj človek vse ne stori za denar. Ampak … meni
je sicer vseeno … najvažnejši je denar …«
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Govorimo o učinku vstajenja na učence. Za njih je po Jezusovi smrti svet bil porušen.
Boječe so se skrivali za zaprtimi vrati. Potem pa, ko so vstalega doživeli, so se povsem
spremenili. Postali so pogumne priče svojega Gospoda.
4.4.2 Prestavimo se v vlogo odvetnika v tedanjem času. Slišimo, da naj bi Jezusovo telo bilo
ukradeno. Je to res? Vprašamo se, kdo bi želel ukrasti Jezusovo telo: učenci (preveč
boječi so), Rimljani (veseli so, da je stvar z Jezusom stekla tako milo), Judje (veseli so,
da je končno mrtev). – Jezusovo vstajenje je presenetilo vse od naštetih oseb. Dejstvo
se ni moglo zanikati.
4.4.3 Na učno uro povabimo »policista«, ga sprašujemo o »škandalu pred jeruzalemskimi
vrati« in pustimo, da potrdi avtentičnost tega dogodka.
4.4.4

Delovni list:

4.4.5 Ročno delo (glej pripomoček 26/c).
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5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
(Zlato vrsto napisati na karton in prinesti s sabo ruto).
Razčistimo, kdo pove besede iz zlate vrste in komu. Vrsto napišemo na karton, ga položimo
na tla in pokrijemo z ruto. – »V današnji lekciji se gre o tem, da so možje hoteli resnico
prikriti in »prodati«. Nato primer »odkrijemo« in z Biblijo »dokažemo« resnico.
Pri učenju vrsto pokrivamo in odkrivamo.

 7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 26/a

zlepimo skupaj

Dve skupini zastavic: (za napise glej 3.3)

šlašlikova palica

Skupina 1: (zastavice – napisi)
- Ni res, da Jezus živi!
- Jezus ne more biti Božji Sin.
- Ne priznavamo Jezusovega vstajenja
- Jezus je umrl, on je mrtev.
- Nikakršnega živega Jezusa ne
potrebujemo.

Skupina 2:
- Jezus Kristus je Božji Sin!
- Jezus Kristus je Gospod!
- Jezus Kristus je vstal!
- Jezus Kristus živi!
- Pričujem: Jezus Kristus je živ!

Pripomoček 26/b – predlogo kopirati 25-krat in razrezati; 100 trakov razvrstiti v vrsto (1:1 = 21 m)
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Pripomoček 26/c

»Križ« je rešil njegovo življenje
(resnični dogodek za pashalni čas)

Nekega Armenca so muslimani (1915) obsodili na smrt zaradi vere v Kristusa, vendar so mu
življenje hoteli podariti, če bi mu uspelo z enim samim ravnim rezom izrezati križ. Z
vodstvom Duha mu je uspelo (glej sliko) in njegovi preganjalci so ga pustili na miru.
Križ

1. križ
2. golgotske skale
3. tablica z napisom
4. sulica rimskega vojaka

5. kocke od vojakov
6. razbojnik, ki se je obrnil od Jezusa
7. razbojnik, ki se je obrnil k Jezusu

215

27. lekcija

PRIKAZOVANJE VSTALEGA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 20,11–31
ZLATA VRSTA:
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas
pošiljam«.
Jn 20,21
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Marija Magdalena je zgodaj zjutraj na velikonočno nedeljo našla odprt grob in je vsa osupla
odhitela k Petru ter drugemu učencu – tukaj je najverjetneje mišljen evangelist Janez.
Odhitela sta h grobu, ga našla praznega in odšla spet domov.
 Marija je med tem – ne da bi se srečala s Petrom in z Janezom – odšla nazaj h grobu in tam
jokala (primerjaj z Jn 20,11). V svoji žalosti ni doumela pomena nedotaknjenih platnenih
prtov, niti angelov, ki so spraševali za vzrok njenih solza. Marija je povsem osredotočena na
smrt Jezusa. Samo truplo ji pomeni tolažbo. Išče svojega Gospoda med mrtvimi in še ne
dojema resničnosti vstajenja. Tudi vstalega ni prepoznala; šele njegov nagovor ji odpre oči.
Jezus se izogne njenemu dotiku in jo takoj pošlje, naj naznani njegovo vstajenje ter sporoči
učencem, da jih imenuje za svoje brate in da je njegov Bog in Oče zdaj tudi njihov Bog in
Oče.
 Zvečer tistega dne so se učenci zbrali (brez Tomaža) za zaklenjenimi vrati (primerjaj z Jn
20,19) in se sigurno pogovarjali o doživetjih Marije, Janeza in Petra. Potem je vstopil Jezus
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Kot že pri Mariji Magdaleni, je Gospod veselje
učencev prekinil z naročilom, naj pojdejo po svetu. S tem poslanstvom, ki je povezano s
samim Jezusom, dobijo učenci hkrati neznansko pooblastilo, odpuščati človeške grehe ali jih
zadržati. To pa lahko storijo samo z močjo Svetega Duha.
 Naslednja prikazen vstalega, poroča Janez, se je zgodila osem dni za tem (primerjaj z Jn
20,26). Ko je Jezus Kristus, v prej navedenem dogodku, stopil med učence in jih nagovoril:
»Mir vam bodi!« ter jih pooblastil za službo, med njimi ni bilo Tomaža, ki zaradi strahu pred
novim razočaranjem ter bolečino ni verjel veselim poročilom drugih učencev. Kot pri Mariji
Magdaleni in pozneje pri Petru (Jn 21,15–23), se Gospod sedaj sreča s posameznikom osebno
in ga ošteje. Tomažu ponudi, naj položi svoj prst na njegove rane in pogleda roke. Tako mu
Jezus dokaže, da je res vstal in da njegovo stisko in dvom pozna ter jemlje resno. Pomembno
je, da Tomaž svojega Gospoda spozna po znamenjih od žebljev in vboda sulice. Vstali obdrži
znake svojega trpljenja in dejanja sprave.
 Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati (primerjaj z Jn 20,31).
1.2 OSEBE

- Marija Magdalena: od takrat, ko je Jezus izgnal iz nje sedem demonov (Lk 8,2; Mk
16,9), spada med njegove najzvestejše privržence in služi njemu in njegovim učencem
z vsem svojim imetjem (Lk 8,3). Njo sreča vstali kot prvo.
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- Dva angela: Gospodova nebeška sla, ki stopita iz nevidnosti (za primerjavo glej Mt
4,11). Po Jn 1,51 bodo angeli prisotni tudi pri ponovnem prihodu Jezusa Kristusa.
- Gospod Jezus, ki je vstal v človeški podobi in ni bil vezan na zakone materije.
(Primer: vstop skozi zaklenjena vrata, Jn 20,19).
- Učenci: tudi brez Juda imenovani dvanajsteri (v. 24). Ti so prestrašeni in potrti ter začno
verovati v vstajenje šele, ko se Jezus prikaže.
- Tomaž: eden izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček. Janez ga opisuje kot
vročekrvnega, dvomljivega, vendar zvestega Jezusovega privrženca, ki je sicer
pripravljen umreti s svojim Gospodom (Jn 11,16), Jezusovega govora o novem
prihodu ne razume (Jn 14,5). Dokler se mu Jezus ni osebno prikazal, ni veroval v
njegovo vstajenje.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Vrt zraven Jezusovega groba, v neposredni bližini kraja Jezusovega križanja. Najverjetneje
SZ od Jeruzalemskega obzidja (primerjaj Jn 19,41 in zemljevid – pripomoček 25/b, v 25.
lekciji).
- Mesto, kjer so se zbirali učenci v Jeruzalemu, najverjetneje zgornja soba, kjer so se
zadrževali (glej Apd 1,13).
1.4 ČAS DOGAJANJA

Prvi dan tedna zgodaj zjutraj, tretji dan od križanja (na današnjo nedeljo) in osem dni po
veliki noči (najverjetneje aprila 30. leta po Kristusu ali po drugem štetju 33. leta po Kristusu).
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 11: grob = neuporabljen kraj pokopa (najverjetneje klopni grob, v katerem so
truplo položili na dvignjeno mesto (klop) groba, na katerem sedita angela) Jožefa iz
Arimateje, v katerega je bilo položeno truplo Jezusa po križanju – glej pripomoček
25/a, v 25. lekciji.
- Vrstica 17: »Ne oklepaj se me!« = grška beseda ima lahko tudi pomen »ne zadržuj me!«
Marija Magdalena naj ne ostane sama pri Jezusu, ampak naj gre ostalim učencem
oznanit veselo sporočilo. Tako je razumeti, da Gospod Tomaža izziva k temu, kar je
Mariji Magdaleni prepovedal – glej Jn 20,27.
- Vrstica 16: Rabuni = spoštovanja vredna oblika nagovora, za duhovnega učitelja v
Židovstvu – primerjaj z 1.4.
- Vrstica 19: »tistega dne, prvega v tednu« = od dogodka na veliko noč je dobila nedelja
za kristjane velik pomen in je lahko zamenjala soboto (Sabbath).
- Vrstica 19: »in vrata … bila zaklenjena« = Jezusovo vstalo telo ni več podrejeno
zakonom materije.
- Vrstica 20: »roke in stran« = kljub temu ostane vstali tudi križani in obdrži znamenja
križanja in vboda sulice (19,34) tudi potem, ko je vstal, kot trajen znak njegovega dela
iz ljubezni in sprave.
- Vrstica 22: »Prejmite Svetega Duha!« = ni nadomestilo dogodka na Binkošti, ampak
pripravna okrepitev učencev za njihovo nalogo in poslanstvo.
- Vrstica 22: dihnil = enaka beseda kot v 1 Mojz 2,7; tukaj gre za osebno vezano
pooblastilo za čas do Binkošti.
- Vrstica 23: odpuščati grehe in jih zadržati = človek lahko odpusti samo tiste grehe, ki so
bili storjeni nasproti njemu. Pri tem ne gre nikoli za odpuščanje grehov, ki so povezani
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z večnim blagorjem. Ta greh lahko odpusti samo Bog. Potem ko je Jezus vstal, so
učenci opravljali svoje delo brez vidne Jezusove prisotnosti. Obljubil jim je, da jih ne
bo pustil kot sirote, zato jim je dal posebno moč do prihoda Svetega Duha. Tukaj ne
gre za naročilo, ampak za sveto delovanje službe.
- Vrstica 29: »niso videli, pa so začeli verovati« = prava resnična vera na podlagi
oznanjevanja Božje besede.
2. VODILNA MISEL
Vstali Jezus spremeni življenje ljudi, ki verujejo v njega, in jim daje upanje, mir ter nalogo.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus je živ, ker je vstal in je vedno za nas tukaj – tudi če ga ne vidimo.
- Nauk Jezusovega vstajenja mora biti ponesen po celem svetu.
- Jezus sreča tiste, ki ga potrebujejo – tudi tistega, ki dvomi.
3. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Boleča izkušnja – večinoma sicer prehodna – zapuščenost, osamljenost in žalost tudi
najmlajšim ni prihranjena. Ker je čustvena navezanost na starše v tej starosti precej
intenzivna, lahko dobro označite, kaj pomeni izgubiti osebo, na katero ste navezani. Zelo
dobro se lahko navežemo na izkušnjo ponovnega srečanja.
Poleg pripovedovanja o vstalem Jezusu poudarimo izkušnjo veselja, tolažbe in smisla
življenja. Poudarimo tudi pričakovanje Gospoda, da naj bo to veselo sporočilo oznanjeno
vsemu človeštvu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Miha je izgubil svoje starše v velikem nakupovalnem centru. Kako vesel je, ko jih spet
najde! Otroci naj pripovedujejo o podobnih izkušnjah iz svojega življenja.
Na to se lahko naveže pogovor o situaciji, v kateri so bili učenci po križanju Jezusa.
3.2.2 Povemo zgodbo nekega zanemarjenega otroka, ki je naenkrat dobil zelo dragoceno
darilo. Ker ga je bilo strah pred razočaranjem, si ga ni upal sprejeti, dokler ni bil
pozvan oziroma povabljen: Veseli se! Tudi o takšnih izkušnjah pripovedujejo.
Preidemo k situaciji, ki so jo doživljali učenci po križanju.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preden povemo posamezne scene, je potrebno ponoviti trpljenje Jezusa Kristusa (glej lekcije
21, 22, 24). Pri tem upoštevajmo tudi obnašanje učencev (izdaja, pobeg, zanikanje).
Poročilo lahko razdelimo na devet točk:
 Povemo kratko življenjsko zgodbo Marije Magdalene (glej 1.2, Lk 8,2 in Mk 16,9).
 Marija želi še enkrat izkazati svojo ljubezen do Jezusa in doživi naslednje razočaranje:
Grob je prazen!
Pripomoček 27/a
 Slika 1: Marija prepozna vstalega po njegovem nagovoru (Zakaj? Primerjaj Jn 10,27)
 Marija naj veliko veselje ne zadrži le zase.
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 Slika 2: učenci so skupaj in najverjetneje razpravljajo o govoricah o vstajenju njihovega
Gospoda. Še vedno jih je strah (tudi tukaj je navedena ena od situacij, v kateri so bili učenci.
Kaj občutijo učenci potem, ko jim je Marija Magdalena povedala, kaj se je zgodilo? Pogovor
med skeptičnimi učenci – primerjaj Lk 24,22 – in Marijo Magdaleno, bi se tukaj dal zelo
dobro prikazati).
 Slika 3: Jezus se prikaže učencem in jim dá nalogo.
 Pripovedujemo o Tomaževem dvomu.
 Pogovor Jezusa s Tomažem in njegov preboj k veri.
 Namen Evangelija po Janezu in Svetega pisma: Sveto pismo nam pomaga verovati v
Jezusa Kristusa, čeprav ga ne vidimo.
Težišče pripovedovanja naj bo:
- Jezus pozna stisko oziroma težavo posameznika in tolaži vsakega na svoj način.
- Ob srečanju z vstalim Jezusom se je spremenilo življenje učencev.
- Gospod spodbuja učence – in tudi nas, da ponesemo to veselo oznanilo naprej.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ročno delo – pripomoček 27/b: Otroci naj naredijo vrata, za katerimi, ko se odprejo,
naj bo napisana zlata vrsta.
3.4.2

Posamezne scene bi lahko narisali v zaporedju slik. Pri tem upoštevajmo, da je
Gospod vedno narisan simbolno – na primer kot križ s krono.

3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 27 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih je problem dvoma že prisoten in poznan (je to res vse res, kar piše v
Svetem pismu?).
V šoli, v pogovoru s kolegi in prijatelji se lahko pojavi vprašanje o verodostojnosti Svetega
pisma in živem vstajenju Gospoda, še posebej pobožni otroci so potem negotovi oziroma
dvomijo.
Zato je potrebno razložiti, v kakšni obupni situaciji so se znašli učenci po križanju Gospoda
Jezusa. O njihovi žalosti, strahu, bojazni in potlačenosti moramo spregovoriti resno, ne
olepševalno.
Ta od nevere in dvoma določena drža učencev se je po srečanju z živim in vstalim Jezusom
spremenila v veselje, pogum in željo po dogodivščinah. Od tega srečanja naprej je evangelij
oznanjan po vsem svetu. Samo skozi Jezusovo resnično prikazen je ta preobrat lahko
razložljiv. Otrokom lahko razložimo, da se bo tudi njim Gospod v njihovih težavah in dvomih
razodel in jim pokazal svojo prisotnost ter jih potem poslal v službo.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Govorimo o povedi »Verjamem samo v to, kar vidim.« S primerom električnega toka
lahko razložimo, da obstajajo stvari, ki jih ne vidimo, lahko pa jih prepoznamo po
njihovi moči in delovanju. Zdaj lahko govorimo o tem, zakaj danes toliko ljudi veruje
v Gospoda Jezusa, čeprav ga niso videli.
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4.2.2

Neposreden vstop: Pogovor o žalosti, obupanosti in tolažbi.

4.2.3

V kolikšni meri ste bili že kdaj razočarani od drugih ljudi? Otroci naj govorijo o
pričakovanjih in upanjih, ki se niso uresničila.
Katera pričakovanja so vezala učence na Gospoda Jezusa? Kaj so občutili po križanju?

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preberemo besedilo in razčistimo možne nerazumljive dele oziroma besede (glej 1.5). Potem
naredimo tri skupine, ki obdelajo in se pogovorijo o določenih delih v besedilu:
a) Jn 20,11–18 (prikazovanje vstalega Mariji Magdaleni).
b) Jn 20,19–23 (prikazovanje vstalega učencem na velikonočno nedeljo).
c) Jn 20,24–29 (vstali se sreča s Tomažem).
Vsaka skupina naj reši naslednje naloge:
1. V kakšnem stanju se nahajajo posamezne osebe, preden se jim prikaže vstali?
2. Kako se spremeni zaradi njihovega srečanja z Gospodom njihova situacija / njihovo
življenje?
3. Katero nalogo dá Gospod posamezniku?
Rezultate skupin zberite in jih primerjajte med sabo – pripomoček 27/c. Potem jih lahko na
delovnem papirju tudi navedete. Rezultat bi naj bil, da s srečanjem vstalega iz žalosti, solz (na
primer pri Mariji), iz strahu, zatajitve, bega (na primer pri učencih) in iz obupanosti,
razočaranja (na primer pri Tomažu) zraste veselje, vera in naročilo za misijo.
Povedati pa je še potrebno, zakaj je Gospod Marijo Magdaleno in Tomaža srečal na tak
poseben, oseben način: Božja ljubezen išče posameznika in ne želi nikogar pustiti v dvomu in
žalosti.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Pogovor o vprašanju: Zakaj tudi danes toliko ljudi veruje (tudi med velikimi žrtvami)
v Jezusa in njegovo zmago? Za ilustracijo so primerna poročila o stanovitni veri
zasledovanih kristjanov. Otrokom dajte priložnost, da pripovedujejo o osebnih
doživetjih z Gospodom. Vendar naj se odprto pogovarjajo tudi o dvomih in problemih.
Jezus Kristus nas jemlje resno in on želi tudi v življenju otrok biti zmagovalec.

4.4.2

Na podlagi slike (pripomoček 27/d) pokažemo še enkrat, katere vplive ima vstajenje
Jezusa na Marijo Magdaleno, Tomaža in druge učence. Potem se navežemo na
poslanstvo in razmislimo, ob katerih priložnostih lahko drugim povemo o Gospodu
Jezusu.

4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 27 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
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6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Kaj pomeni beseda »mir«? (tolažba, notranji mir, mir z Bogom, začetek novega časa,
…)
Kdo pošlje koga? (Oče Sina, Sin učence)
Zakaj in kam so poslani učenci? (primerjaj Apd 1,8, glej 3.4.1) Ročno delo: vrata


7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 27/a
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Pripomoček 27/b

Pripomoček 27/c

Marija

Pred srečanjem
z vstalim Jezusom:

Po:

Učenci

Tomaž
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Pripomoček 27/d
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Delovni list 27 – mlajša skupina

Prizor na dan vstajenja je lahko izgledal nekako tako. Jezus je oživel, grob je bil prazen,
njegovo telo pa je izginilo. Toda kje so ostali? V prazen prostor na tej sliki nariši
stražarje, Gospodovega angela in Marijo.
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Najdi in s črto označi pot, po kateri je Marija tiho smuknila mimo stražarjev in prišla
do groba.
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28. lekcija

VSTALI OB TIBERIJSKEM JEZERU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 21,1–25
ZLATA VRSTA:
»Z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah.«
Ps 103,10
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

To zadnje poglavje Janezovega Evangelija kaže na eni strani, da so bili učenci po vstajenju
Jezusa brez besed. Šli so nazaj domov in opravljali svojo prejšnjo službo, vendar so pri
ribarjenju bili brez uspeha.
Na drugi strani pa je očiten čudovit odnos Gospoda do učencev:
- ima razumevanje za to, da so učenci spet šli lovit ribe in jim je pri tem tudi pomagal,
- on jih preživlja,
- on dá Petru, ki ga je trikrat zatajil, trikrat priložnost, da prizna svojo ljubezen do njega,
- postavi ga v službo,
- razčisti razmerje med učenci (med Petrom in Janezom).
Tretjič se sreča s svojimi učenci. Doživijo, da je njegova moč – kot prej – učinkovita. Pomaga
jim do čudovitega ulova rib. Ta dogodek potrdi vstajenje Gospoda. Jezus jé in pije. Nazadnje
vidimo, kako Jezus Kristus kliče k sledenju in kako naj zgleda služba za njega.
1.2 OSEBE

-

-

Jezus Kristus, vstali, se tukaj pokaže med drugim kot pravi skrbnik za duše – glej tudi
27. lekcijo.
Peter: za njega je to srečanje posebnega pomena. Med njegovim Gospodom in njim je
zdaj vse razčiščeno, kar se je zgodilo pri zatajitvi. Ob ulovu teh rib mu je bilo nazorno
pokazano, kaj je njegovo delo. Ta ulov rib se je zgodil prav tako na Genezareškem
jezeru, po že neuspešnem ribarjenju. Postane mu jasno, da je moč Gospoda po smrti in
vstajenju ostala enaka. Tako kot priznanje Kristusa (Mt 16,16) stoji tudi njegovo
ljubezensko priznanje tesno ob človeških preudarkih (»Kaj pa ta?« vrstica 21). Kakšna
spodbuda, da ga Gospod kljub temu želi uporabiti za tako pomembno nalogo!
Tomaž: maloprej je otipal rane Gospoda in rekel: »Moj Gospod in moj Bog« (Jn
20,28).
Natanael: »Pravi Izraelec, v katerem ni zvijače« (Jn 1,47).
Janez, Jakob in dva druga učenca (Teh šest učencev se pridruži Petru, ki ima pobudo
za ribarjenje) – glej 12. lekcijo.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Genezareško jezero: Peter in ostali učenci so tukaj Gospoda velikokrat doživeli kot
čudovitega Sina Boga (Lk 5,1; Mt 14,22; Mk 6; Mt 17,24).
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1.4 ČAS DOGAJANJA

Tretja pojavitev pred učenci je nekaj dni po vstajenju, zgodaj zjutraj, potem ko so učenci celo
noč brez uspeha ribarili in so bili izmučeni ter lačni (glej tudi 27. lekcijo).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: se je razodel = nekaj prikritega se pojavi (postane vidno). »Pa se« pomeni,
da je bilo v njegovi moči, kdaj in kje se pojavi.
Vrstica 5: otroci = možen nagovor nekega višje postavljenega, med drugim oznaka
učencev (primerjaj Jn 13,33).
Vrstica 7: »si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol« = Peter ni bil popolnoma gol,
imel je samo spodnje hlače. Pod nobenim pogojem pa pri srečanju Boga niso smeli biti
goli (primerjaj 2 Mojz 3,6). Zato si je Peter opasal vrhnje oblačilo. Tako se bralcu
razloži nenavadna poteza, da se je Peter oblekel, preden se je odpravil plavat.
Vrstica 8: »dvesto komolcev« – 1 komolec = približno 45 cm, čoln je bil oddaljen od
brega približno 90 m.
Vrstica 18: »… si se opasoval sam …« = opasovati = biti pripravljen na potovanje. –
Do zdaj je Peter delal vse po svoji volji, ko pa bo postal starejši (zrelejši),
pa si bo od svojega Gospoda prosil pomoči za službo in se podrejal Božji volji.
Potrebna moč prihaja samo od Gospoda Jezusa Kristusa.
Vrstica 19: »s kakšno smrtjo bo poveličal Boga« = kaže na mučeniško smrt.
2. VODILNA MISEL

Dober pastir skrbi za ljudi in jih pošilja v službo pastirja ljubezni, poslušnosti in nesebičnega
angažiranja.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus skrbi za nas,
- po odpuščeni krivdi nam daje novo možnost,
- iz ljubezni do Gospoda rastejo naloge do drugih.
3. PREDLOG ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Besedilo ima dve težiščni točki: Ribolov in pogovor s Petrom. Otrokom se najlažje približamo
s pripovedovanjem o ribolovu in razočaranju učencev po neuspešni noči. Kajti razočaranja –
čeprav druge vrste – so jim sigurno znana. Tukaj se potem lahko navežemo na ljubeč, skrben
odnos Gospoda Jezusa. On vidi svoje učence, jih z njihovim razočaranjem ne pusti same,
ampak jim pomaga do potrebnih živil ter skrbi tudi za neobremenjeno vest Petra.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor o razočaranjih, potem preskok na razočaranje učencev po ribolovu.
3.2.2 Za vsakega otroka razmnožimo slikovno zgodbo – pripomoček 28/a: »Opišite slike!
Kaj delata Andrej in Joahim? Zakaj to delata? Kako stojita ob strani svoji mami?«
(Delata iz ljubezni in hvaležnosti).
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3.2.3 Pogovor o doživetjih učencev z njihovim Gospodom na Genezareškem jezeru (npr. Lk
5,1).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Lahko se osredotočimo na Petra in na zgodbo – z njegovega stališča – in povemo zgodbo v
naslednjih korakih (pripomoček 28/b – slike oziroma simbole kopirajte):
- po zatajitvi in križanju se mu je Gospod v Jeruzalemu prikazal kot vstali,
- Peter je spet doma ob Genezareškem jezeru in vzame ostale učence ter gredo ribarit,
- razočarani so, kajti kljub težkemu delu, celo noč niso ulovili nobene ribe,
- po nasvetu nekega tujca se odpeljejo še enkrat na jezero (mreža) in ujamejo mogočen
ulov (ribe), (v središču naj ne stoji čudež, ampak srečanje z vstalim) Janez v neznanem
pomočniku prepozna Gospoda,
- Peter ima samo eno željo: čim hitreje priti do Gospoda – skoči v vodo,
- Gospod jih povabi na zajtrk (ogenj, kruh in ribe, tri srca, stopinje),
- potem Gospod Petra trikrat vpraša o ljubezni do njega (primerjaj zatajitev – 21. lekcija) in
ga pooblasti.
Uporabne točke: Kje nam je Gospod Jezus pomagal? Zakaj vse lahko Gospodu Jezusu
rečemo hvala? Kako mu lahko pokažemo, da ga ljubimo?
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Iz Petrovega življenja: Če mislimo na doživetja in predmete v tej zgodbi, nam pridejo
sigurno na misel drugi dogodki, na katere se je tukaj spomnil Peter (na primer hoja po
jezeru, večerja, zanikanje …).
3.4.2 Otroci naj pobarvajo sliko o mami, Andreju in Joahimu in jo podarijo otroku, ki ga
imajo posebno radi – glej pripomoček 28/a.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini poudarimo prav posebno razmerje med Gospodom Jezusom in Petrom.
Jasno naj jim bo, koliko je bilo Petru odpuščeno. Globoka ljubezen do Gospoda Jezusa raste
iz zavedanja o velikem odpuščanju. Mi ne moremo prepričati otroke, naj ljubijo Gospoda,
lahko pa jih spodbudimo, da premišljujejo o tem, koliko je Gospod storil za njih.
Naprej lahko pokažemo, kakšen je bil Gospodov odnos do Petra in kaj je Petrova nova naloga.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o odpuščanju: Povemo primere, kdaj smo mi odpustili nekomu, oziroma kdaj
so nam drugi odpustili.
Zgodba za primer: V neki sicilijanski vasi se je neka žena, medtem ko njenega moža dalj časa
ni bilo (bil je ribič), ločila od njega. Po starem običaju so tako ženo vrgli s skal v morje. Njen
mož, ki je dan pred obsodbo prišel nazaj, se ni udeležil sodbe. Dolgo so čakali, dokler vas
sama ni izvedla obsodbe. Žena je bila vržena s čeri – in je padla v mrežo svojega moža, ki je
vso noč nameščal ribiške mreže, da bi rešil svojo ženo – Medtem ko so jo drugi obsodili, je on
nastavil mreže.
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4.2.2

Uganka (Rešitev: »Ali me imaš rad?«) – glej pripomoček 28/c.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za pripovedovanje lahko vzamemo podobne korake kot pri 3.3. Dodatno lahko v ozadju igra
kaseta ali CD s šumi (šum valov, oglašanje vodnih ptic, moški glasovi, glas ladje), na vidno
mesto postavimo sliko Genezareškega jezera. Pri tem se poskušajmo postaviti v položaj Petra.
(občutki krivde po njegovi zatajitvi, zbeganost, razočaranost – potem pa mogočen občutek
uspešnega ribolova …).
Pri starejši skupini moramo pogovor med Petrom in Gospodom poglobiti. Pri tem lahko
preberemo besedilo Jn 21,15–19 in postavimo nekaj vprašanj: Kaj si misli Peter? Po čem
sprašuje Jezus Kristus? Katero nalogo dobi Peter? Kaj je za Gospoda Jezusa Kristusa
najpomembnejša lastnost voditelja? S čim mora Peter računati, če želi služiti Gospodu
Jezusu?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o vabilu oziroma poklicanju: »Pridi in mi sledi« – pripomoček 28/d –
premislimo o vsaki besedi! Kaj se mora Peter naučiti?
4.4.2 Kaj potrebujemo za delo službe pastirja? Kako zgleda ta služba v praksi, ali lahko
pokažemo na določeni osebi? Na primer Hudson Taylor – služba iz hvaležnosti in
ljubezni na podlagi lastnega občutenega odpuščanja.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Pri mlajši skupini naj otroci dobijo pripravljeno zadolžnico (eventualno samo prednjo stran),
na kateri naj prečrtajo besedilo in potem jo lahko pobarvajo – pripomoček 28/e.
Starejša skupina otrok naj na hrbtno stran napiše ime Jezus Kristus in zlato vrsto. Na primeru
Petra lahko vsebino dobro razložimo.


7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 28/d
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Pripomoček 28/b
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Pripomoček 28/a

Mama se ni dobro počutila in je morala ostati v postelji.
Andrej in Joahim sta pomagala, kolikor sta lahko.
Kaj sta delala Andrej in Joahim?
Z delom, ki sta ga opravila za svojo mamo, sta pokazala, da imata svojo mamo zelo rada.

Pripomoček 28/c

Potem ko je Jezus Kristus vstal, se je pokazal svojim učencem. Vse je opogumil
in jih razveselil. Tudi Peter, ki ga je zatajil, je imel posebno srečanje z vstalim
Jezusom. Gospod Jezus mu je postavil trikrat enako vprašanje. Slikovna uganka
nam izda, kako se je to vprašanje glasilo (namig: črke v oklepajih so odveč).
Kako je Peter na to odgovoril, najdemo v 21. poglavju Evangelija po Janezu.
Kako bi se glasil naš odgovor? _____________________________

_(________)

_(___)

__(______)

___(____)

__(_)
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_ _(_ _ _)

_(_____)

Pripomoček 28/e

ZADOLŽNICA

Odpustiti

je mogoče le,
ker je nekdo drug

Dolžnik

___________________________
(ime)

(ime)

je Bogu dolžan vsoto,
ki je ni mogoče plačati.
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plačal.

29. lekcija

VNEBOHOD
SVETOPISEMSKI TEKST:
Apostolska dela 1,1–14
ZLATA VRSTA:
»Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«
Apd 1,11b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedne vrste: - Mt 28,16–20
- Lk 24,43–53
- Mk 16,19; 20

1.1 VSEBINA

Luka k svojemu prvemu poročilu, Lukovem evangeliju, dodaja prvo vrstico. V njej govori o
vsem, kar je »Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa«. S tem na posreden način
nakaže, da bo sedaj v Apostolskih delih poročal o tem, kar Jezus dela še naprej, in sicer preko
svojih učencev.
Prvi odlomek (1,1–14) se prekriva z zaključnim delom Lukovega evangelija, vendar podrobno
prikazuje dogajanje do vnebohoda.
Luka poroča, da so učenci dobili ukaz, naj ostanejo v Jeruzalemu in čakajo na Očetovo
obljubo (mišljena je napolnitev s Svetim Duhom). Medtem se je Gospod 40 dni vedno znova
prikazoval kot »vstali« in se z njimi pogovarjal o stvareh Božjega kraljestva.
Jasno je, da je Gospod Jezus želel svoje učence pripraviti na svoj odhod (vnebohod) in na čas,
ki je temu sledil. Zato je storil tri stvari:
a) Na mnoge načine se jim je razodel kot živ (vse te številne »znake« bi si bilo potrebno
enkrat podrobneje pogledati, kajti na ta način postane Jezusovo vstajenje najboljše
dokazan dogodek v Novi zavezi).
b) Pouči jih v Besedi (Lk 24,45).
c) Vedno znova jih opozarja na Očetovo obljubo (v. 4).
1.2 OSEBE

- Gospod Jezus (tukaj z vstalim telesom in z »znaki« križanja – ranami)
- Dva moža v belih oblačilih (v. 10): Angeli kot Božji glasniki oznanjajo njegovo vrnitev
- 11 učencev (poimenovani v 13. vrsti)
- Marija, Jezusova mati (v. 14), tukaj je omenjena zadnjič. Če je ona bila prisotna pri
vnebohodu, ali se je le pozneje pridružila učencem, ni povsem jasno.
- Jezusovi bratje (Mt 13,55). Tukaj so prvič omenjeni skupaj z učenci. Zdi se, do so v
vmesnem času opustili svojo odklanjajočo držo proti Gospodu Jezusu.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Gornji prostori – zgornja izba (v. 13): tako imenovana zgornja izba (Lk 22,12),
verjetno od takrat, ko so se zbrali pred križanjem v njej, kot kraj, kjer so se učenci
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zadrževali. Zato je sigurno, da se je Gospod nekajkrat z njimi srečal tam. Tukaj se je
Gospod pripravljal na križanje, tukaj se jim je razodel kot vstali in tukaj so bili učenci
zbrani po njegovem vnebohodu, ko je bil on povišan.
Gornji prostor ali zgornja izba je bila pogosto narejena na strehi hiše in je bila
običajno dostopna preko zunanjega ali notranjega stopnišča. Tukaj si lahko našel mir
ali se umaknil na samo in posvetil molitvi. To so lahko bili večji prostori ali cela
nadstropja.
- Oljska gora: oddaljena je približno 1 km od mesta, nasproti tempeljskemu dvorišču.
Od Jeruzalema je razmejena z reko v dolini Cedron, omogoča razgled po celotnem
mestu. Na zahodnem bregu reke leži Gestemanski vrt – glej pripomoček 25/b.

Pokažite otrokom na papirju ali kopirajte na folijo.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Čas je omenjen le v 3. vrsti: 40 dni se je Gospod prikazoval apostolom. Ker domnevamo, da
se je vnebohod zgodil zadnji dan tega štiridesetdnevnega obdobja, je dan vnebohoda v
krščanskem koledarju 40. dan po Veliki noči.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 9: oblak = že v SZ je oblak znak Božje prisotnosti. On je zakrival Božje
veličastvo (2 Mojz 40,34).
Vrstica 10: nebo = nebo v tem primeru ni tisto, ki ga vidimo nad nami, ampak za
nas nevidno področje, v katerem prebiva Bog. Angleški jezik je v tem natančnejši,
imajo namreč dve besedi za nebo sky = zvezdnato nebo in heaven = Božje nebo.
Vnebohod kaže na Jezusovo povišanje.

2. VODILNA MISEL
Čeprav se je Jezus Kristus vrnil v nebo in ga ne moremo videti, je vseeno pri nas. Nekega dne
se bo vrnil in nas (Božje otroke) vzel k sebi. Ta vmesni čas moramo izkoristiti, da smo
njegove priče.
Druge možnosti (predvsem za starejšo skupino):
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Bog Oče je po dovršenem delu, to je po smrti in vstajenju, svojega Sina vzel k sebi domov.
Gospod Jezus je bil od Boga povišan (Flp 2,9–11).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Večini otrok te starosti predstavlja ločitev od dragih sorodnikov ali prijateljev težave. Na
primer, ko morajo ostati sami v vrtcu, ali pa morajo v šolo in morajo biti brez svojih staršev v
neki neznani okolici, kjer se morajo sami znajti.
Pravzaprav bi morala vsakemu otroku biti takšna situacija znana, ko so naenkrat znajde brez
ene ali več zaupnih oseb in se mora znajti sam (na primer tudi takrat, ko se dober prijatelj
odseli drugam).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor z otroki o doživetjih v zvezi z ločitvijo od ljubljenih oseb.
3.2.2 Razlaga s primeri (prijatelj se seli stran, mama gre v bolnišnico ipd.).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri obeh možnostih je enostavno narediti prehod k situaciji Jezusovih učencev. Le-ta naj bi
bila sedaj nekoliko bolj opisana; (tri leta so bili skupaj, vse so pustili za sabo, po križanju so
mislili, da je že vsega konec; zdaj pa jim je bil ponovno vzet).
Moramo paziti na to, da ta opis ne bo potekel preveč »predmetno«, saj je bil njihov odnos do
Jezusa poln ljubezni, poln zaupanja, od njega so bili odvisni. On jih je vodil in za njih sprejel
veliko odločitev. Zdaj pa so tukaj sami. Dogodke lahko opišemo z vidika učencev. Pri
pripovedovanju lahko uporabimo štiri osrednje točke in pri tem uporabimo naslednje slike –
pripomoček 29/a:
1. Jezus se poslavlja (slika 1)
2. Jezus jim daje nalogo (slika 2)
3. Jezus jim obljubi pomoč (slika 3)
4. Jezus ponovno pride (slika 4)
Pri mlajši skupini naj bi uporabili le prvi dve točki:
- Gospoda Jezusa ne vidimo, ampak je vseeno pri nas. Otroci naštevajo, kje in kdaj je Gospod
Jezus vsepovsod z nami.
- Tudi mi imamo nalogo, biti priče za Gospoda Jezusa. Kje smo to lahko? Začni tako kot
učenci – v tvoji najbližji okolici!
3.4 UTRJEVANJE

Z otroki prelepimo 6-stransko zgibanko – pripomoček 29/c.
1. možnost izvedbe: Otroci dobijo kopijo kart 1–6, prepognejo 1–3 in prelepijo zadnje strani;
stran 1 s sliko 2, stran 6 s sliko 3, stran 5 s sliko 4.
2. možnost izvedbe: Naredimo zgibanko s šestimi listi eden zraven drugega v cik-cak obliki
ali v obliki traku.
O šestih stavkih se je potrebno z otroki pogovoriti (povzetek lekcij 23, 25 in 29).
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih lahko težave ob slovesu (primerjaj s 3.1) pustimo v ozadju in bolj
poudarimo vmesni čas med vnebohodom in Jezusovim ponovnim prihodom (glej tudi
pripomoček 29/b). Otroci poznajo situacije, ko naj bi bila odsotnost staršev, nekega učitelja
ipd. koristno izrabljena. Dobijo naloge in tudi pomoč, da lahko rešijo naloge.
Mi lahko torej dejstvo vnebohoda uporabimo,
- da otrokom prikažemo veličino Božje obljube (glej 3),
- da otrokom pokažemo odgovornost, kot so jo imeli tudi učenci,
- da otrokom dodatno razložimo vidik svetosti tega dogodka (glej 4.4).
Tukaj se mora vsak učitelj glede na svojo skupino odločiti, kaj bo poudaril.
Zapomni si: vnebohod naj ne bi bil dodatno okrašen kot nadnaravni dogodek. Starejšim
otrokom razložite pojem nebesa (glej 1.5).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vsakdanje situacije šolarja: učitelj pusti učence nekaj časa same. Dá jim naloge ter
nasvete, da bodo lahko naloge rešili.
Kaj se zgodi takoj zatem, ko je učitelj zapusti učilnico? Kaj pričakuje učitelj? Kako to
izgleda, ko se pozneje pogovarjate o rešenih nalogah?
4.2.2 Na podlagi »nevihte možganov« (= dajanje predlogov) obdelamo čas med
vnebohodom in vstajenjem. Na primer: v 40 dneh se lahko zgodi veliko stvari. Mi
bomo skupaj razmislili, kaj je Gospod Jezus v teh 40 dneh po vstajenju delal.
V ta namen lahko skopiramo delovni list z navodilom naloge in nekaterimi primeri.
Oni zabeležijo v ključnih besedah dogodke (za lastno pripravo: 1 Kor 15,5–8; Mk 16,
9–14; Lk 24,30–49; Jn 20,14–21, Apd 1,1–7).
Na ta način bomo lažje naredili zaključek pri 25. lekciji.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k 3.3: pri starejših otrocih uporabimo vse štiri osrednje točke:
K drugi točki (glej pripomoček 29/a): Jezus je dal svojim učencem konkretno nalogo. Oni naj
postanejo priče. Kaj to pomeni? (pričuješ lahko samo o tem, kar si doživel. Biti priča ni
omejeno le na govorjenje, ampak vključuje tudi ustrezno ravnanje). Kako je izgledala
situacija za učence? (Najprej naj bodo priče v svoji lastni okolici, v mestu, v katerem je bil
Gospod Jezus križan. Morali so računati z zasmehom in nasprotovanjem. Kljub težavam
učenci izpolnijo nalogo. To dokazujejo Apostolska dela).
K tretji točki: Ko Jezus daje nalogo, hkrati daje tudi potrebno moč. Na to moč, moč Svetega
Duha, so morali čakati. Danes velja: vsak Božji otrok prejme pri spreobrnjenju od Boga
Svetega Duha. S tem ima vsak, ki veruje v Gospoda Jezusa Kristusa, to moč v sebi.
K četrti točki: Obljuba angelov je učence (v. 11) prav tako vzpodbudila. Jezus Kristus
ponovno pride. To je prihodnost kristjanov. Otrokom torej pokažemo, da sta obljuba in naloga
med seboj povezani.
4.4 UTRJEVANJE

Svetopisemske misli iz obdelanih lekcij se lahko utrdijo s pomočjo Flp 2,9–11 (glej 2).
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Za ilustracijo se lahko uporabi pripomoček 29/b. Dva vidika njegovega povišanja:
- povišanje kot odgovor na njegovo ponižanje / čast in poveličanje skozi Očeta.
- povišanje h Gospodu in vladarju, pred katerim se mora prikloniti vsak / čast in poveličanje
od ljudi.
Ravno pri starejših otrocih je pomembno, da Gospoda Jezusa prikažemo kot neomejenega
Gospoda in vladarja.
To ima posledice za lastno življenje in nam daje odgovornost, da ga primerno častimo.
Še ena misel, ki jo lahko poglobimo na podlagi pripomočka 29/b: poslavljati se ni prijetno.
Ločitev prinese tudi žalost in bolečino. Ampak kako reagirajo učenci (poglej Lk 24,52)?
Zakaj niso učenci čisto na dnu, ampak namesto tega veseli? Oni vedo,
- da Gospod ponovno pride (v. 11),
- da je pri Očetu,
- da za njih pripravlja mesto (Jn 14,1; 2),
- da jih bo vzel k sebi (Jn 14,3),
- da jih ne bo pustil same (Jn 14,15–18 + 16,7),
- da so preko molitve lahko še vedno povezani z njim (v. 14),
- da bo od Očeta nagrajen za svoje delo na zemlji (Flp 2,9–11).
Te odgovore lahko poiščejo otroci sami na podlagi posredovanih biblijskih vrstic.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Jezus Kristus ponovno pride – to je čudovita izjava Božjih poslancev. Tukaj ne bi smeli
špekulirati, kdaj in kje bo Jezus ponovno prišel, ampak bi naj s pomočjo zlate vrste še enkrat
utrdili vodilno misel (2). Pojmi »sprejetje v nebo« in »ponovni prihod« se lahko ponazorijo s
pomočjo pripomočka 29/b. Mogoče lahko damo starejšim otrokom kopijo te predloge, iz
katere potem izrežejo zlato vrsto.
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7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 29/a
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Pripomoček 29/b
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Pripomoček 29/c
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