
		

LJUBITI 
DRUGE 

ŽELIM BITI KOT JEZUS 

Ta	lekcija	bo	pomagala	otrokom	spoznati,	kako	zelo	jih	Bog	ljubi	in	kako	
lahko	oni	sami	po	Jezusovem	zgledu	izkazujejo	to	ljubezen	drugim.	

	

 
 

3. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Skrb,	ljubezen,	prijaznost,	dajati,	poznati	Jezusa.	

	
Pripravite	za	vsakega	otroka	kopijo	predloge	(str.	
5),	ki	naj	jo	pobarvajo.	
	
	
	

	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	 za	 vodstvo,	posebej	 za	učitelje,	 da	bi	

Božja	 beseda	 bila	 podeljena	 na	 pomenljiv	
način.		

c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	
Božje	besede	in	povabilo	Svetemu	Duhu,	naj	je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

Ko	 vključujete	 molitveno	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
vedno	imejte	v	mislih	naslednje:		
a) Zagotovite,	da	imajo	vsi	priložnost	povedati. 	
b) Omenite	 prošnjo	 vsakega	 otroka.	 Vedeti	

morajo,	da	vam	je	mar	za	njih	in	da	so	njihove	
molitve	pomembne.	

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Božji	 ljubezni	neposredno	iz	Svetega	pisma.	Če	je	
mogoče,	uporabite	otroško	Sveto	pismo,	da	bodo	
otroci	vsebino	lažje	razumeli.	
	

Uvod: 	
Na	kaj	pomislite,	ko	zaslišite	besedo	ljubezen?	Ali	
pomislite	na	objeme	in	poljubčke,	ki	jih	dobite	od	
svoje	 mame	 ali	 na	 tolažbo,	 ko	 ste	 žalostni?	 Ali	
pomislite	na	srce?	
	

Preberite	1	Janez	4,7-12	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Od	koga	izhaja	ljubezen?	(Od	Boga.)		
2) Ali	 moramo	 imeti	 ljubezen,	 da	 bi	 bili	 Božji	

otroci?	(Da.)	
3) Ali	moramo	ljubiti,	da	bi	bili	Božji	otroci?	(Da.)	
4) Kako	nam	Bog	izkazuje	svojo	ljubezen?	(Izkazal	

jo	 je	 tako,	 da	 je	 na	 svet	 poslal	 svojega	
edinorojenega	Sina,	da	bi	nas	odrešil	grehov.)	

5) Kaj	 moramo	 storiti	 mi,	 ker	 nas	 Bog	 tako	 zelo	
ljubi?	(Ljubiti	se	med	seboj.)	

6) Če	 resnično	 ljubimo	 drug	 drugega,	 ali	 to	
pomeni,	da	v	nas	prebiva	Bog.	(Da.)	

7) Kako	 lahko	 danes	 nekomu	 pokažete,	 da	 ga	
imate	radi?	(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	

	
	
	
	

LOV	IZ	LJUBEZNI	(igra)	
Bog	 je	 tako	 zelo	 ljubil	 svet,	 da	 je	 dal	 svojega	
edinorojenega	 sina.	 Lahko	 bežimo	 kolikor	 hitro	
se	da,	toda	Božji	ljubezni	ne	moremo	pobegniti.	
Teme:	
Ljubezen,	Božja	ljubezen,	Jezus.	

	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 igre	 umaknite	 vse	 stvari,	 čez	
katere	 bi	 se	 otroci	 lahko	 spotaknili	 ali	
poškodovali,	saj	bodo	otroci	tekli	po	prostoru.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Izberite	 otroka,	 ki	 bo	 Jezus.	 Vsi	 ostali	 otroci	 so	
»banditi«.	Otrok-Jezus	naj	izbere	barvo,	na	primer	
modro	 in	 reče:	 »Jezus	 ima	 rad	 modro«	 in	 vsi	
"banditi"	morajo	hitro	najti	nekaj	modrega	v	sobi	
in	 se	 tega	 dotakniti.	 Jezus	 pa	 medtem	 mora	
poskusiti	 ujeti	 kakšnega	 bandita,	 še	 preden	 ta	
uspe	najti	 kaj	modrega.	Ko	ga	ujame,	 ta	postane	
Jezus	 in	 igra	 se	 nadaljuje.	 Da	 se	 otroci	 v	 vlogi	
Jezusa	 ne	 bi	 ponavljali,	 lahko	 ujeti	 pomagajo	
Jezusu	loviti	ostale	bandite.	Tako	jih	bodo	lažje	in	
hitreje	ujeli.	Igrajte	se	vse	dokler	vsi	ne	bodo	imeli	
priložnosti	 biti	 Jezus	 ali	 še	 dlje,	 če	 vam	 čas	
dopušča	in	je	otrokom	zabavno.	Nato	se	zberite	v	
krogu,	 se	 usedite	 na	 tla	 in	 se	 pogovorite	 o	 Božji	
ljubezni.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Janez	 3,16	 pravi:	 »Bog	 je	 namreč	 svet	 tako	
vzljubil,	 da	 je	dal	 svojega	edinorojenega	 Sina,	 da	
bi	se	nihče,	kdor	vanj	veruje,	ne	pogubil,	ampak	bi	
imel	 večno	 življenje.«	 Ta	 vrstica	 govori	 o	 tem,	
kako	 zelo	 nas	 Bog	 ljubi.	 Jezus	 je	 žrtvoval	 svoje	
življenje,	 ker	 nas	 ljubi.	 Ali	 si	 lahko	predstavljate?	
Ali	bi	bilo	težko	umreti	za	nekoga,	ker	ga	tako	zelo	
ljubimo?	Prav	to	 je	Jezus	storil	 in	ne	glede	na	to,	
kako	se	trudimo	skriti	ali	pobegniti	od	Jezusa,	nas	
on	vedno	 ljubi.	 In	mi	 smo	 lahko	kot	 Jezus,	 s	 tem	
ko	druge	ljubimo,	kolikor	le	lahko.		

»... in živite v ljubezni, 
kakor je tudi Kristus 

vzljubil vas.« 
Efežanom 5,2a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Če	 sledimo	 Jezusovem	 zgledu,	 lahko	 živimo	
življenje,	 izpolnjeno	 z	 ljubeznijo.	 Pogovorite	 se	 z	
otroki,	kako	 je	Jezus	 izkazoval	 ljubezen	drugim	in	
kako	 lahko	 mi	 storimo	 enako,	 tako	 da	 si	 za	
začetek	zapomnimo	to	vrstico.		
	

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Ogrinjalo	za	Jezusa	(po	želji)	
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TOLIKO	ME	JEZUS	LJUBI	(ročno	delo)	
Preprost	 izdelek,	 ki	 bo	 otrokom	 pomagal	
razumeti,	kako	zelo	jih	Jezus	ljubi.	
	

Teme:	
Velika	noč,	Božja	ljubezen,	Valentinovo,	Jezus.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 zberite	 dovolj	 lesenih	
palčk	od	lučk	ali	pa	lesene	palčke	iz	art	trgovine.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Med	 srečanjem	 razdelite	 otrokom	 srca,	 da	 jih	
izrežejo	 in	 vsakemu	po	dve	 leseni	palčki.	Ko	 srca	
izrežejo,	naj	 jih	nalepijo	na	vrh	 lesenih	palčk,	kot	
je	prikazano	na	sliki	(str.	7).	
	

Če	 vam	 čas	 dopušča,	 lahko	 na	 vrh	 srca	 naredite	
majhne	luknjice	in	nanj	zavežete	vrvico,	da	se	srca	
lahko	obesi	na	steno.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Obstaja	 pregovor	 od	 davnega	 časa,	 ki	 govori	 o	
tem,	 kako	 zelo	 nas	 Jezus	 ljubi:	 »Vprašal	 sem	
Jezusa	 kako	 zelo	 me	 ljubi	 in	 on	 je	 odgovoril:	
›Toliko	 me	 ljubi!‹	 Nato	 je	 razširil	 svoje	 roke	 in	
umrl.«	
Bog	 nas	 tako	 zelo	 ljubi	 in	 želi,	 da	 bi	 za	 večno	
prebivali	 z	 njim.	 Toda	 včasih	 ga	ne	poslušamo	 in	
delamo	stvari,	ki	jih	ne	bi	smeli	in	to	nas	oddaljuje	
od	Boga,	kar	mu	ni	všeč.	Zato	se	je	Bog	odločil,	da	
nam	bo	pomagal.	In	veste	kaj	je	Bog	storil?	Poslal	
je	 svojega	 sina	 Jezusa,	 da	 bi	 umrl	 na	 križu	
namesto	 nas.	 Jezus	 nas	 je	 tako	 zelo	 ljubil,	 da	 je	
umrl	na	križu	s	široko	razširjenemi	rokami.	Ker	nas	
toliko	ljubi.	

	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	 lahko	 zahvalijo	 Bogu	 za	 prigrizke	 in	 ostale	
blagoslove.	 Zaključna	 molitev	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Prigrizek:	
Za	današnji	prigrizek	postrezite	otrokom	maslene	
piškote	 z	marmelado	v	 sredini	 ali	 drugei	piškote,	
ki	 imajo	na	sredini	neko	polnilo.	Ko	se	sladkate	z	
njimi,	 jih	 primerjate	 z	 ljubeznijo,	 ki	 prihaja	 od	
znotraj,	 iz	 sredine	 naših	 src.	 Piškoti	 so	 okusni,	
ampak	sredina	je	še	boljša.	In	tako	je	tudi	z	nami,	
ko	 nas	 nekdo	 ljubi	 iz	 notranjosti	 svojega	 srca,	
moramo	tudi	mi	ljubiti	iz	globine	naših	src.	Ker	to	
počnemo,	postajamo	vse	bolj	podobni	Jezusu.	
	
	
	
Otrokom	 medtem	 ko	 čakajo	 na	 starše	 razdelite	
barvice	ali	 flomastre	 in	papir.	Predlagajte	 jim,	da	
narišejo	 sliko	 sebe,	 kako	 delajo	 nekaj	 lepega	
svojim	 staršem	 ali	 delijo	 neko	 stvar	 s	 svojimi	
prijatelji.	 Morda	 bodo	 želeli	 ustvariti	 celo	
voščilnico,	ki	jo	bodo	nekomu	podarili.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Lesene	palčke	od	lučk	
Trši	papir	
Papirnata	srca	(str.	6)	
Lepilo	
Nalepke	(ni	nujno)	

NASLEDNJI	TEDEN	
Včasih	 je	 težko	 biti	 poslušen.	 Ali	
mislite,	 da	 je	 bilo	 Jezusu	 kdaj	
težko	 ubogati?	 Pridite	 spet	
prihodnji	teden,	da	izveste.	
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil, da zato da bi bil kot Jezus, mora ljubiti druge s takšno 
ljubeznijo, kot jo je nam izkazal Jezus. Jezus nas tako zelo ljubi, da je dal celo svoje 
življenje za nas na križu, da bi mi lahko imeli po njem večno življenje. Prav tako je 
vaš otrok odkril, da ljubezen prihaja od Boga. Da bi poznali Boga, moramo imeti 
ljubezen in ko imamo radi druge, Bog prebiva v nas (svetopisemsko besedilo iz 1 
Janeza 4,7-12).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»... in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas.«  (Efežanom 5,2a)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Na začetku tedna kupite nalepke v obliki srca. Usedite se skupaj z otrokom in 
preberite 1 Korinčanom 13,4-7. Nato preberite odlomek še enkrat in se ustavite pri 
vsaki besedi, ki opisuje kakšna je ljubezen in kakšna ni. Nato se z otrokom 
pogovorite, kaj pomeni izkazovati ljubezen v omenjenem načinu. Skozi teden, ko 
opazite, da vaš otrok izkazuje ljubezen na enega izmed naštetih načinov v odlomku 
iz Svetega pisma, ga nagradite z nalepko v obliki srca. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da nas ljubiš in si nam zgled, kako tudi mi moramo to 
ljubezen izkazovati drugim. Naj vsak dan izžarevam tvojo ljubezen v svojem 
življenju skozi stvari, ki jih počnem, besede, ki jih izrekam in v svojih mislih. Hvala ti 
Jezus, da me tako zelo ljubiš, da si dal svoje življenje, da bi jaz lahko nekega dne s 
teboj prebival v nebesih. Amen.  

 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
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Želim biti kot Jezus 
3. lekcija: LJUBITI DRUGE 
 
Prevod: Vinsent Vilčnik 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2017 
 
Material ni za prodajo. 
 

I wanna be like Jesus 
Lesson 3: LOVING OTHERS 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


