
		

Kaj	boste	naredili:	
Kakšne	varnostne	nasvete	so	vam	dali	 starši,	 ki	 jih	
upoštevate,	 preden	 prečkate	 cesto?	 (Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	 		
To	 so	 zelo	 dobri	 odgovori.	 Obstajajo	 tri	 osnovna	
pravila	 za	 prečkanje	 ceste.	 To	 so	 ustavi,	 poglej	 in	
prisluhni	(pokažite	na	tablo).	 	
Najprej	se	ustavite	in	počakate,	da	se	cesta	sprazni.	
Nato	 pogledate	 na	 obe	 strani	 in	 se	 prepričate,	 da	
ne	 prihaja	 avtomobil.	 Zatem	 prisluhnete,	 če	 je	 še	
kak	zvok	avtomobila,	ki	ga	slučajno	niste	opazili. 
Izgovorite	varnostne	nasvete	z	mano:	Ustavi,	poglej	
in	 prisluhni.	 Te	 tri	 stvari	 moramo	 delati	 tudi	 kot	
kristjani.	 Moramo	 se	 ustaviti,	 pogledati	 in	
prisluhniti	 Jezusu.	 Moramo	 se	 ustaviti	 in	
potrpežljivo	čakati	na	njegovo	vrnitev,	moramo	ga	
gledati	in	biti	pripravljeni	ter	mu	prisluhniti,	da	mu	
lahko	sledimo	kot	Gospodu.	
	
	
	
Začetna	 molitev	 bi	 morala	 vedno	 vsebovati	
naslednje:		
a) Zahvalo	 Bogu	 za	 priložnost	 za	 srečanje	 vseh	

prisotnih.	
b) Prošnjo	za	Božje	vodstvo,	še	posebej	za	učitelje,	

da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	 otrokom	
razumljiv	in	smiseln	način.		

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

ČAKATI 
JEZUSA 

USTAVI SE, POGLEJ IN PRISLUHNI 

Ta	 lekcija	 bo	 otrokom	 pomagala	 razumeti	 pomembnost	 tega,	 da	 smo	
pripravljeni	na	Jezusovo	vrnitev.	Naučili	se	bodo	pomena	potrpežljivosti.	

	

 
 

1. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Pogum,	slediti	Jezusu,	Jezus,	potrpežljivost.	

USTAVI	SE,	POGLEJ,	PRISLUHNI	(aktivnost)	
Aktivnost	 z	 barvami,	 ki	 nudi	 varnostne	 nasvete	
za	prečkanje	ceste,	bo	otrokom	pomagala	da	se	
ustavijo,	pogledajo	in	prisluhnejo	Jezusu.	
	

Teme:	
Slediti	Jezusu,	prisluhniti,	potrpežljivost.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	začetkom	natisnite	kopijo	predloge,	da	boste	
imeli	eno	za	vsakega	otroka.	Zagotovite,	da	boste	
imeli	rdeče	voščenke	ali	flomastre,	da	lahko	otroci	
pravilno	pobarvajo	stop	znak.	
		
Kaj	boste	naredili:	
Na	 tablo	 zapišite	 besede:	 USTAVI	 SE,	 POGLEJ	 in	
PRISLUHNI.	 Nato	 dajte	 otrokom	 predlogo,	 da	 jo	
pobarvajo.	Ko	končajo,	 razpravljajte	o	varnostnih	
nasvetih,	 kako	 se	 moramo	 ustaviti,	 pogledati	 in	
prisluhniti,	preden	prečkamo	cesto.	Pojasnite,	da	
se	 moramo	 tudi	 mi	 ustaviti,	 pogledati	 in	
prisluhniti	Jezusu.	

PRIPOMOČKI: 

Predloga	(str.	6)	
Barvice,	voščenke	ali	flomastri	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.		Za	lažje	razumevanje	uporabite	
otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Je	že	na	koga	pazila	varuška,	ko	so	starši	šli	večer	
ven?	 Povejte,	 kako	 ste	 se	 počutili,	 ko	 so	 starši	
odšli.	Ste	se	poskušali	 lepo	obnašati?	Kako	ste	se	
počutili,	 ko	 ste	 izvedli,	 da	 starši	 kmalu	 pridejo	
domov?	 Ste	 se	 veselili	 njihovega	 prihoda?	
(Dovolite	 otrokom,	 da	 razložijo	 svoje	 občutke.)	
Takšne	 občutke	 moramo	 imeti,	 ko	 čakamo,	 da	
Jezus	 pride	 nazaj.	 Moramo	 se	 obnašati	 čim	 bolj	
lepo	 in	 se	 veseliti	 njegovega	 prihoda.	 Jezus	 je	
odšel	 in	 je	 zdaj	 z	 Bogom	 v	 nebesih,	 vendar	 bo	
prišel	nazaj.	Toda	nihče	ne	ve	kdaj.	To	pomeni,	da	
moramo	gledati,	čakati	in	potrpežljivo	pričakovati	
njegov	 prihod.	 Preberimo	 Jezusov	 primer	 o	 tem,	
kako	moramo	biti	pripravljeni	nanj.	
	

Preberite	Luka	12,35-40	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Koga	so	čakali	ljudje?	(Svojega	gospodarja.)		
2) Kaj	 je	 moralo	 goreti	 za	 to,	 da	 bo	 gospodar	

prišel?	(Svetilke.)	
3) Kaj	so	morali	služabniki	narediti,	medtem	ko	so	

čakali,	 da	 se	 gospodar	 vrne?	(Gledati	 in	 biti	
pripravljeni,	da	odprejo	vrata	takoj,	ko	pride.)	

4) Smo	mi	služabniki	ali	gospodarji?	(Služabniki.)		
5) Koga	predstavlja	gospodar?	(Jezusa.)	
6) Ali	bomo	vedeli,	kdaj	pride	Jezus?	(Ne,	prišel	bo	

ob	uri,	ko	ga	ne	bomo	pričakovali.)		
7) Zakaj	 je	 pomembno,	 da	 smo	 pripravljeni	 in	

pazimo,	ko	čakamo	na	Jezusov	prihod?	(Ker	bo	
prišel	ob	uri,	ko	ga	ne	bomo	pričakovali.)	

8) Na	 katere	 načine	 se	 lahko	 pripravimo,	 ko	 se	
Jezus	 vrne?	(Učimo	 se	 več	 o	 njem,	 hodimo	 k	
verouku,	nehamo	delati	neprijazne	stvari	itd.)	

	
	
OBLEČENI	IN	PRIPRAVLJENI	(igra)	
Otroci	 se	 hitro	 oblečejo,	 da	 pokažejo	 svojo	
poslušnost	in	pripravljenost	na	Jezusovo	vrnitev.		
	

Teme:	
Slediti	Jezusu,	poslušnost,	pripravljenost.	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroke	 razdelite	 v	 dve	 ekipi.	 Iz	 obeh	 izberite	
enega	 otroka,	 ki	 bo	 gospodar	 in	 enega,	 ki	 bo	
služabnik	 in	 se	 mora	 pripraviti	 na	 to,	 ko	 se	
gospodar	 vrne.	 Oba	 gospodarja	 bosta	 zapustila	
sobo	in	štela	do	20.	Medtem	se	morata	služabnika	
iz	 ekip	obleči	 in	 se	pripraviti,	 tako	da	 si	 oblečeta	
majici	 (preko	 svojih	 oblačil),	 en	 par	 nogavic,	 en	
par	 čevljev	 in	 nato	 prižgati	 svetilko.	 To	 morata	
narediti	 preden	 se	 gospodar	 vrne	 v	 sobo.	 Ostali	
člani	 ekipe	 naj	 služabniku	 pomagajo	 na	
kakršenkoli	 način	 lahko.	 Ko	 oba	 gospodarja	
preštejeta	 do	 20,	 bosta	 potrkala	 na	 vrata	 in	
počakala	pet	sekund	preden	vstopita.	To	pomeni,	
da	ko	služabnika	slišita	trkanje,	imata	še	samo	pet	
sekund,	da	dokončata	nalogo.	

»Čakaj Gospoda, 
bodi močan, tvoje 

srce naj se opogumi, 
da, čakaj Gospoda.« 

Psalm 27,14 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Z	gibi	in	ponavljanjem	pomagajte	otrokom,	da	si	zapomnijo	vrstico.	Preberite	
jo	nekajkrat.	Nato	dodajte	gibe	medtem	ko	izgovarjate	vsako	frazo.	 	
Čakaj	 Gospoda:	Roko	 iztegnite,	 kot	 da	 nekomu	 kažete,	 naj	 se	 ustavi.	
Razložite,	kako	se	moramo	ustaviti	in	potrpežljivo	čakati	na	našega	Gospoda,	
da	nam	pokaže	svoj	namen	za	naša	življenja.		
Bodi	močan,	tvoje	srce	naj	se	opogumi:	Dvignite	roke	tako,	da	pokažete	svoje	
mišice.	Razložite,	kako	moramo	biti	močni	in	pogumni,	da	sledimo	Jezusu	ne	
glede	na	vse.	 		
Da,	 čakaj	 Gospoda:	Še	 enkrat	 iztegnite	 roko,	 kot	 da	 nekomu	 kažete,	 naj	 se	
ustavi.	 Pojasnite,	 da	 je	 Gospodov	 čas	 vedno	 popoln,	 toda	 mi	 smo	
nepotrpežljivi.	Moramo	biti	voljni	čakati.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Dve	veliki	majici,	dva	para	velikih	nogavic	
Dva	para	velikih	čevljev	ali	škornjev	
Dve	svetilki	
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Kaj	boste	povedali:	
Jezus	 je	 rekel:	 »Vaša	 ledja	 naj	 bodo	 opasana	in	
svetilke	prižgane,	vi	pa	bodite	podobni	 ljudem,	ki	
čakajo,	kdaj	se	bo	njihov	gospodar	vrnil	s	svatbe,	
da	mu	 odprejo	 takoj,	 ko	 pride	 in	 potrka.«	 (Luka	
12,35-36)	
Šli	 se	 bomo	 igro,	 da	 pokažemo,	 kako	 mora	 biti	
služabnik	 pripravljen	 na	 to,	 da	 pride	 njegov	
gospodar	domov	in	potrka	na	vrata.	Razdelimo	se	
v	dve	ekipi.	Izbrala	bom	enega	iz	obeh	ekip,	ki	bo	
gospodar	 in	 enega	 iz	 obeh,	 ki	 bo	 služabnik.	
Gospodar	bo	stopil	ven	 in	 se	pretvarjal,	da	 je	 šel	
na	 svatbo.	 Ko	 povem	 »ZDAJ«,	 boste	 imeli	 20	
sekund	časa,	da	pomagate	služabniku	v	svoji	ekipi,	
da	se	obleče,	preden	se	gospodar	vrne	domov.	
Služabnik	si	mora	obleči	majico,	en	par	nogavic	in	
čevlje.	 Držati	 mora	 tudi	 svetilko,	 ki	 mora	 biti	
prižgana.	 Če	 je	 služabnik	 povsem	 pripravljen,	 ko	
se	gospodar	vrne	v	sobo,	dobi	ekipa	100	točk.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) V	naši	 igri	 smo	 imeli	gospodarja	 in	služabnika.	

Kaj	predstavlja	gospodar?	(Jezusa,	ki	se	vrača.)	
2) Kaj	 predstavlja	 služabnik?	(Nas	 in	 kako	

moramo	biti	pripravljeni.)	
3) Kaj	 lahko	 delamo,	 da	 bomo	 priprav-

ljeni?	(Lahko	preverimo,	da	res	živimo	pobožno	
življenje	 in	 postavimo	 Boga	 in	 druge	 na	 prvo	
mesto.	 Lahko	 molimo,	 beremo	 Sveto	 pismo,	
slavimo	 Boga,	 smo	 v	 občestvu	 z	 drugimi	
kristjani	in	ljubimo	Boga.)	

4) Kako	 lahko	 pazimo	 na	 Jezusov	 prihod?	(Tako	
da	 smo	 pozorni	 in	 da	 vemo,	 kaj	 Sveto	 pismo	
pravi	o	Jezusu.)	

5) Člani	 ekipe	 so	 služabniku	 pomagali,	 da	 se	
obleče.	 Kateri	 ljudje	 lahko	 pomagajo	 nam,	 da	
se	 pripravimo	 na	 Jezusov	 prihod?	 (Starši,	
pastorji,	učitelji,	prijatelji	itd.)	

	
	
	
PRIPRAVLJEN	SEM	(ročno	delo)	
Otroci	 bodo	 izdelali	 obesek	 za	 vrata,	 ki	 jih	 bo	
spominjal,	naj	pazijo	in	so	pripravljeni	na	Jezusov	
prihod.	
	

Teme:	
Odločitve,	slediti	Jezusu,	potrpežljivost,	molitev.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 začetkom	pripravite	dovolj	 praznih	obeskov	
za	 vrata	 za	 vsakega	 otroka.	 Predlogo	 lahko	
natisnete	 na	 trši	 papir	 ali	 karton	 ali	 pa	 jo	
uporabite,	 da	 jo	 orišete	 na	 kolaž	 papir.	 Izrežite	
vsak	 obesek	 za	 vrata.	 Natisnite	 tudi	 dovolj	 kopij	
predloge	 z	 nalepkami	 za	 vsakega	 otroka.	 Otroci	
bodo	izrezali	nalepke	in	jih	nalepili	na	svoj	obesek	
za	vrata.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	otroku	dajte	 prazen	obesek	 za	 vrata	 in	
nalepke.	Vsak	naj	 izreže	pet	nalepk	okoli	 črtkane	
črte	in	jih	nato	nalepi	na	svoj	obesek	za	vrata,	kot	
je	prikazano	na	primeru	zgoraj.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Sveto	 pismo	 pravi,	 da	moramo	 gledati,	 čakati	 in	
biti	 pripravljeni	 na	 Jezusov	 prihod.	 Izdelali	 boste	
obesek	 za	 vrata	 tako,	 da	 se	 vsakič,	 ko	 odprete	
vrata,	spomnite,	da	se	zaustavite	in	prepičate,	da	
gledate,	čakate	in	se	pripravljate	na	Jezusa.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	 	
1) Kaj	 moramo	 delati,	 medtem	 ko	 čakamo	

Jezusa?	 (Moramo	 moliti,	 brati	 Sveto	 pismo,	
slaviti	Boga,	ljubiti	Boga	in	druge	itd.)	

2) Kako	 lahko	 gledamo	 na	 Boga?	(Tako,	 da	 smo	
pozorni	 in	 da	 vemo,	 kaj	 Sveto	 pismo	 pravi	 o	
Jezusu.)	

3) Kaj	 lahko	delamo,	da	 smo	pripravljeni?	(Lahko	
preverimo,	 da	 bo	 to,	 kar	 se	 odločimo	 delati,	
proslavilo	Boga	in	ne	bo	škodovalo	drugim.)	

	
	

	
	 	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Trši	papir	ali	kolaž	papir	
Predloga	z	vzorcem	(str.	7)	
Predloga	z	nalepkami	(str.	8)	
Škarje,	lepilo	
Voščenke	ali	flomastri	(po	želji)	
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Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
verjetno	 nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	
nadaljevali	z	drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo	v	
tem	dnevu.	
	

Prigrizek:	
Začnite	 z	 molitvijo	 in	 zahvalo	 Bogu,	 da	 je	 poslal	
svojega	 Sina	 prvič	 in	 da	 se	 bo	 nekoč	 vrnil.	
Medtem	 ko	 uživate	 v	 preprostem	 prigrizku,	 se	
pogovorite	o	 tem,	kako	 radostno	bo,	ko	se	 Jezus	
vrne.	 Otroke	 vprašajte,	 kaj	 lahko	 delajo,	 da	 se	
pripravijo	 na	 ta	 dan.	 Razpravljajte	 o	 razliki	 med	
tem,	kako	se	pripravljamo	na	nekaj	v	tem	življenju	
in	 kako	 se	 pripravljamo	 na	 večno	 življenje	 z	
Jezusom.	
	
	

	
VARNO	PREČKANJE	(aktivnost)	
Otroci	vadijo	cestna	pravila,	medtem	ko	se	učijo,	
kaj	 pravi	 Sveto	 pismo	 o	 potrpežljivosti	 in	
pogumu,	ko	čakamo	na	Gospoda.	
	

Teme:	
Obnašanje,	pogum,	slediti	Jezusu,	potrpežljivost.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 izdelajte	dva	 stop	 znaka.	Najprej	
izrežite	 stop	 znak	 in	 ga	 prilepite	 na	 kos	 kartona,	
da	bo	bolj	čvrst.	Nato	prilepite	zadnjo	stran	znaka	
na	prazno	rolo	papirja	za	zavijanje	ali	papirnatega	
papirja.	 V	 prostoru	 naredite	 s	 krep	 trakom	 dve	

ulici,	 ki	 se	 križata.	 Dodajte	 puščice	 na	 sredino	
ulice,	 da	 bodo	 otroci	 vedeli,	 v	 katero	 smer	 naj	
gredo	in	da	ne	bo	trčenj.	Ulice	naj	so	dolge	vsaj	13	
cm	na	vsaki	strani	križišča	(glejte	primer	spodaj).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razred	 razdelite	 na	 pol.	 Ena	 ekipa	 otrok	 se	 bo	
postavila	 v	 vrsto	 na	 začetku	 ene	 ulice	 in	 bo	
pripravljena,	da	prečka	križišče.	Druga	ekipa	se	bo	
razvrstila	na	drugo	ulico,	pripravljena,	da	prečka.	
Na	primeru	zgoraj	bo	ena	ekipa	šla	severno,	druga	
pa	vzhodno,	tako	da	sledijo	puščicam.	Dva	odrasla	
prostovoljca	 naj	 stojita	 na	 križišču	 in	 držita	 stop	
znak.	 Znak	 naj	 kažeta	 tako,	 da	 se	 otroci	 lahko	
ustavijo	 pred	 križiščom	 in	 povesita	 znak,	 ko	 je	
varno	prečkati.	
	

Preden	lahko	otrok	varno	prečka	križišče,	se	mora	
ustaviti	 pred	 stop	 znakom	 in	 povedati	 sledečo	
vrstico:	»Čakaj	Gospoda,	bodi	močan,	 tvoje	srce	
naj	 se	 opogumi,	 da,	 čakaj	 Gospoda.«	 (Psalm	
27,14)	
	

Po	 potrebi	 pomagajte	 otrokom,	 če	 bodo	 imeli	
težave	 pri	 govorjenju	 vrstice	 na	 pamet.	 Ko	
prečkajo,	se	lahko	vrnejo	na	konec	druge	vrste	in	
počakajo,	 da	 ponovno	 prečkajo	 ulico,	 tokrat	 v	
drugo	smer.	
	

Otroke	opomnite,	naj	prečkajo	cesto	le,	ko	je	vse	
prazno	in	ko	paznik	spusti	stop	znak,	da	ne	pride	
do	trčenja.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	Stop	znak	(str.	9)	
Kos	kartona	
Prazna	rola	papirja	za	zavijanje	
Krep	trak,	lepilo	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	naslednji	teden,	da	iz-
veste,	kako	biti	pozorni	na	Jezusa.	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 



1			.	lekcija	–	ČAKATI	JEZUSA	
	

5	

Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok učil, kako pomembna je pripravljenost, medtem ko čakamo, 
da se Jezus vrne. Naučil se je tudi, kako biti potrpežljiv in kakšne prednosti to 
prinaša. (Obravnavano svetopisemsko besedilo: Luka 12,35-40)  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Čakaj Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, da, čakaj Gospoda.«		
(Psalm 27,14)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Preberite Luka 14,15-24. Razpravljajte, kako je pomembno, da smo pripravljeni, ko 
čakamo Jezusovo vrnitev. Otrok naj opiše, kaj se je zgodilo s povabljenimi gosti, ki 
niso bili pripravljeni (niso smeli na svatbo in niso mogli poskusiti okusne hrane).  
Ko pripravljate večerjo za družino, prosite otroka, da vam pomaga. Razpravljajte o 
različnih korakih, ki jih oba morata narediti, da se pripravita na večerjo. 
 
  

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si poslal svojega Sina Jezusa, da je z nami. Hvala tudi za 
to, da se bo nekega dne vrnil. Pomagaj mi, da se pripravim na ta čudovit dan. 
Pokaži mi, kako naj sem potrpežljiv in čakam na stvari, ki so zares pomembne. 
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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Ustavi se, poglej in prisluhni 
1. lekcija: ČAKATI JEZUSA 
 
Prevod: Laura Kramberger 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2018 
 
Material ni za prodajo. 
 

Stop, Look, and Listen 
Lesson 1: WAITING FOR JESUS 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


