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1. lekcija

SVATBA V KANI GALILEJSKI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 2,1–12
ZLATA VRSTA:
»Ta (znamenja) pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem,
da verujete, imeli življenje v njegovem imenu.«
Jn 20,31
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po klicu prvih učencev, Janez v svojem evangeliju poroča o prvem čudežu, ki ga je naredil
Gospod Jezus. To sporočilo spada med Janezov poseben zaklad. Pri Janezu oseba Jezusa
Kristusa kot Božjega Sina in njegovi čudeži spadajo skupaj, ker je s tem pokazana Božja
veličina in prebujena vera v Božjega Sina.
Tekst se lahko razčleni:
a) Situacija potrebe: ni več vina.
b) Gospod Jezus to izve: Marijina prošnja in Gospodova reakcija na to.
c) Naloga: služabniki napolnijo vrče z vodo.
d) Čudež: po Jezusovi zapovedi se voda spremeni v vino.
e) Rezultat: Jezusovi učenci verujejo vanj, kar pomeni, da je njihova vera okrepljena.
1.2 OSEBE

-

Jezusova mati: Marija, ki je najverjetneje na začetku Jezusovega javnega delovanja
že bila vdova, kajti drugače bi bil omenjen tudi Jožef.
Jezus Kristus: v takratnem času so nanj gledali kot na rabina (heb. učitelj).
Jezusovi učenci, rabinovi učenci.
Služabniki.
Starešina (tudi organizator svatbe): največkrat ženinov prijatelj, ki pomeša vino z
vodo, ustvari pravi okus in toči.
Ženin.
Neomenjeni: nevesta, gostje.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Kana v Galileji je najverjetneje današnja vas Kirbet Kana, ki leži 13 km severno od Nazareta.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Začetek Jezusovega delovanja. »Tretji dan« najverjetneje štetje od dneva, omenjenega v J n
1,43, torej sedmi dan glede na dogodke, opisane v 19. vrstici.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: svatba (poroka) = v SZ je veljala za vrhunec življenja. Trajala je do
sedem dni. Na prvi večer svatbe je ženin ob spremstvu družic pripeljal nevesto v
svatbeno hišo (Mt 25). Kdor je mogel, se je pridružil svatbi z glasbo, plesom in
petjem. Ženinov prijatelj je imel vodilno vlogo pri zabavi, najverjetneje je bil tudi
vodja za pojedino (glavni natakar) in organizator zabave. Da je bil na svatbo
povabljen tudi Jezus Kristus s svojimi učenci, nam kaže na gostoljubnost na
Jutrovem (na Bližnjem vzhodu). Galileja je bila dežela vina. Pijanstvo pa je bilo
zelo redko, zabava ni pomenila popivanje – zlasti poroka je imela religiozni značaj.
- Vrstica 3: vino = dar Božjega blagoslova (primerjaj s 1 Mojz 14,18), znak
mesijanske dobe ozdravljenja (Joel 2,19; 1 Mojz 49,11) in slika veselja.
- Vrstica 4: »moja ura še ni prišla« = o t ej uri se v J anezovem evangeliju govori
večkrat. Tu sta poudarjeni dve točki:
a) kot Sin nebeškega Očeta je povsem odvisen od Boga in čaka na pravi čas delovanja,
b) opozorilo na njegovo smrtno uro.
- Vrstica 6: kamniti vrči = visoki približno en meter, ležeči v zemlji in vsak je
količinsko lahko vseboval 80–120 litrov. Judovski predpisi o čistoči (v primerjavi s
Staro zavezo še izboljšani) so zahtevali veliko ritualnih umivanj (Jn 13,4–5; Lk
7,44), tudi posodo so morali umiti po točno določenih predpisih.
2. VODILNA MISEL
Jezusova Božja moč sloni na izkustvu (pokazal je svojo veličino).
Druge možnosti:
Kdor pride z zaupanjem h Gospodu Jezusu, doživi ob primernem času pomoč v stiski.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Poročna zabava navdušuje vsakega otroka. Tu se ponujajo dobra izhodišča za njihov svet
izkušenj. Tako bodo otroci pri svojih poročili izpostavili druge točke, kot Janez. V
svetopisemskem zapisu ne izvemo ničesar o poročnem paru in poročnem jedilniku, ampak je
v središču le en gost: Jezus Kristus. Tudi pri vašem pripovedovanju postavite v središče
njegove izjave in dejanja. Pozorni bodite, da čudeža ne poudarjate preveč. Osrednji pomen
zgodbe ni v s premembi vode v vi no, ampak v Jezusovem božanstvu (primerjaj z vodilno
mislijo, 2).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Tihi impulz: pokažite slike o poroki. Otroci naj pripovedujejo, kar vedo o por okah
oziroma kar so sami doživeli. Kdo je najpomembnejši, v središču pozornosti na
svatbi? Prehod: »Rad-a bi vam povedala zgodbo o poroki, kjer nevesta ni omenjena.«

3.2.2

Primerjalna zgodba: Tina je povabila svoje prijateljice na zabavo za rojstni dan
(opišite potek zabave). Naenkrat ugotovi, da je premalo pijače. Nerodna situacija! Kaj
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naj stori? (Otroci naj predlagajo različne možnosti razpleta. Zatem preidite na
svetopisemsko zgodbo, v kateri je bil ta problem rešen na drugačen način).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za boljše razumevanje razložite otrokom, kako so tistega časa praznovali svatbo. Zgodbo
preberite oziroma pripovedujte po ods tavkih in vedno znova poudarite nenavadne stvari, ki
jih najdemo v poročilu (primerjaj z 1.5). Za ilustracijo uporabite pripomoček 1/a ali sliko
delovnega lista 1 – mlajša skupina.
- Vrstici 1 in 2: nenavadno, da niso omenjena imena poročnega para, imena gostov pa so.
- Vrstice 3–5 nenavadne stvari: Ne dovolj dobro pripravljena zabava, saj je zmanjkalo vina!
Nerodna situacija! Nenavadno, da je Marija to novico sporočila svojemu sinu. Zakaj le? Ali
želi, da naj njen sin pokaže, kdo je? Nenavadno, kako je Jezus odgovoril svoji materi! »Žena«
namesto mati! – Otrokom dajte čas za razmislek! – Razlaga: »Ti si žena, človek – jaz pa sem
Božji Sin. Ti razmišljaš kot človek – moje razmišljanje pa se ravna po volji mojega Očeta,
Boga. Niti tvoje želje, niti potrebe drugih ljudi mi ne narekujejo, kaj naj naredim. Moj čas in
moje delo je odvisno samo od mojega Očeta. Samo z njim se ukvarjam, njemu pripadam« (pri
mlajši otrocih takšno razlago izpustite).
- Vrstica 6: nenavadno, da Marija ni užaljena!
Dobro je poslušala:
 Njen sin mora poslušati Boga, ne njo.
 »Še ni« je rekel! Zaradi tega je podala služabnikom nenavadno sporočilo, da bi poslušali
gosta kot šefa. Marija je verovala in čakala.
- Vrstice 7–9: Gospod Jezus je služabnikom dal nenavadno zapoved. Za kaj se bo rabila
tolikšna količina vode? Še bolj nenavadno: služabniki so poslušali in naredili to »neumnost«.
Poslušni so bili tudi drugi nenavadni zapovedi, da so ponudili vodji pojedine, naj poizkusi
vodo. In končno se je zgodilo najnenavadnejše: Voda je postala vino! Neopazno, nevidno se
je po Jezusovi zapovedi zgodil čudež (primerjaj z besedami Boga pri ustvarjanju sveta).
- Vrstica 10: Nenavadno, da se ni nihče zahvalil Jezusu. Nenavadno, da Jezus ni ničesar
povedal gostom, svatom. Ali so sploh kaj opazili? Zakaj je Jezus sploh naredil ta čudež? –
Otroci naj razpravljajo.
- Vrstica 11: »razodel svoje veličastvo« = Jezus je pokazal, da ima Božjo moč (primerjaj z
vodilno mislijo, 2). Dokazal je, da je on pričakovan Mesija, ki prinaša radost. On je Gospod
veličastva. On nam pomaga v potrebah. Prinaša nam veselje. Učenci in tudi Marija so to
spoznali skozi ta čudež. Njihovo življenje se je s tem spremenilo: verovali so v Gospoda
Jezusa; skozi čudež so spoznali Božjega Sina (primerjaj z 2. vodilna misel)
- Vrstica 12: »z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi učenci« = sledili so mu,
kamorkoli je šel.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Šest vrčev z besedami »Gospod Jezus je razodel svoje veličastvo« in šest kozarcev z
besedami »in njegovi učenci so verovali vanj« (glej pripomoček 1/b – kopirajte ga na
papir ali folijo). Besede med sabo pomešajte in otroci jih naj pravilno razvrstijo.
Šest Biblij z besedami »V Bibliji piše o Jezusovem veličastvu« in šest src z besedami
»in mi vsi verujemo v Gospoda« (glej pripomoček 1/b – kopirajte ga na papir ali
folijo). Besede pomešajte in otroci jih naj pravilno razvrstijo
3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 1 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Starejši otroci pogostokrat ne morejo tako zlahka sprejeti čudeže, kot so zapisani v Svetem
pismu. Zaradi tega morate dati poseben poudarek na osebnost Jezusa Kristusa kot Božjega
Sina (primerjaj s 3.1).
Pri tem raje spomnite otroke na to, da je Jezus storil čudež povezan z vinom, kot pa da bi
govorili o alkoholu. Pojasnite židovske običaje, šege in njihovo simboliko (glej 1.5). Govorite
lahko tudi o razliki med obhajanjem praznika in praznično pojedino.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Katere osebe so na svatbi najpomembnejše? (primerjaj s 3.2.1)
4.2.2

Križanka (glej pripomoček 1/c)
Rešitev:
 komornik – cesta Gaza-Jeruzalem;
 Pilat – pretorij v Jeruzalemu;
 žena Samarijanka – Sihar;
 učenci – Jeruzalem;
 svatovska družba – Kana;
 hromi mož – kopel v Betesdi.
Na koncu lahko otroci pripovedujejo o podobnih dogodkih, ki so jih doživeli.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Po branju besedila in razlagi pojmov se lahko pogovarjate o omenjenih osebah, kako so se lele obnašale. Mnenja zapišite na tablo ali projektor.
Dva primera:
a) Marijino obnašanje:
- opazuje okolico okrog sebe in se skrbi z ostalimi;
- svoje skrbi pove Jezusu Kristusu (= na pravem kraju);
- misli, da lahko Jezusa privede do razodetja / čudeža (= pravi čas);
- Jezusovo zavrnitev ne vzame za slabo, temveč pravilno posluša;
- ona lahko počaka (»moja ura še ni prišla«);
- stori vse, kar je potrebno, da bi bilo vse pripravljeno za »pravo uro (»kar koli vam
reče, storite«);
- ni presenečena, uči se zaupati.
b) Obnašanje Jezusa Kristusa:
- živi v potrebah svojega časa;
- ne dovoli, da bi imeli njegovi bližnji ali drugi vpliv nanj (spoštovati starše, vendar
ubogati Boga);
- deluje v dogovoru s svojim Očetom;
- dela nevidno, neopazno;
- deluje skozi besedo ustvarjanja;
- njegova pomoč je obilna, daje bogato;
- razodene se kot Mesija (1 Mojz 49,11);
- s tem čudežem zbudi ali okrepi vero svojih učencev = obnavlja ljudi.
Za naslednji primer so prikladni služabniki.
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Delo v tišini: vsakemu otroku razdelite pripomoček 1/a. Otroci naj na oštevilčene črte
napišejo primeren stavek, ki nakazuje pogovor oseb označenih s temi številkami
(primerjaj s 3.3).
4.4.2

Ugotavljanje izreka (glej pripomoček 1/b in 3.4.1).

4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 1 – starejša skupina.

4.4.4

Poglobljeno razmišljanje o zlati vrsti (glej 6).
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

6.1

Brez poročila o Gospodu Jezusu in brez Božje besede, vera ne bi bila mogoča. Brez
vere pa ne bi bilo življenja.
Vizualna pomoč: Otrokom pokažite ključ. Zakaj uporabljamo ključ? Za odpiranje, da
pokažemo, kaj je za vrati. Jezusovi čudeži so kot ključ. Čudež, ko je Jezus spremenil
vodo v vino, je učencem pokazal, kaj on zmore in (delno pokazal) kdo je. Slutili so, da
jih čaka še več čudežev, toda zdaj so doživeli »poučno« situacijo – čeprav jim je bil
največji čudež, Jezusova smrt, »dojemljiv« šele po njegovem vstajenju.

6.2

Razdelite otrokom kopijo pripomočka 1/d in naj rešijo križanko.
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7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 1/a
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Pripomoček 1/b

Pripomoček 1/c

Vodna uganka

Vseh šest »vodnih slik« pravilno razvrsti tako, da oblačke (kdo?) in pravokotnike (kje?) dodaš k
ustrezni sliki. Kdor pazljivo bere Novo zavezo, lahko pravilno reši nalogo: Mt 27,20–31; Jn 2,1–
11; Jn 4,5–26; Jn 5,1–9; Jn 13,1–11; za »kje?« poglej Jn 12,12–13; Apd 8,26–40.
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Pripomoček 1/d

Vse besede, ki sestavljajo zlato vrsto, spadajo na neko mesto v kvadratkih. Vpiši besede v prave
kvadratke. Nekaj jih je že vpisanih, da ti bo lažje.
2 črki
TA
PA
SO
DA

2 črki
BI
VI
DA
JE

2 črki 3 črke
IN
SIN
DA
TEM
DA

5 črk
JEZUS
BOŽJI
IMELI
IMENU

8 črk
ZAPISANA
VEROVALI
VERUJETE
NJEGOVEM

S
Ž I V L J E N J E

B
I

V

M E S I J A
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Delovni list 1 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj sliko o svatbi v Kani galilejski!
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Delovni list 1 – starejša skupina

RAZISKOVALCI

10

2. lekcija

PETROV ULOV
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 5,1–11
ZLATA VRSTA:
»Blizu je Gospod tistim, ki so skrušenega srca, in tiste, ki so potrtega duha, rešuje.«
Ps 34,19
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

- vzporedna odlomka: Mt 4,18–22; Mk 1,16–20
Po zapisu ali poročilu ostalih sinoptikov, je Jezus izbral svoje prve učence v začetku javnega
delovanja. Lukov evangelij govori o srečanju Jezusa z učenci (primerjaj z Jn 1,35–42),
ozdravljenje Petrove tašče (Lk 4,38–39) in zgodba o ul ovu rib; pri vseh je prisoten poziv k
nenehnemu sledenju Jezusu.
V našem odlomku se odvijajo tri scene:
1. Jezus pridiga iz čolna,
2. obilen ulov rib,
3. Jezus pokliče Simona Petra – prav tako Janeza, Jakoba in najverjetneje tudi
Andreja – pristop teh prvih učencev k sledenju.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus.
Množica ljudi (otroci, žene, moški).
Simon Peter: ribič iz Betsajde (Jn 1,44), ki je živel v Kafarnaumu (Lk 4,38).
Najbrž Simonov brat Andrej.
Simonovi tovariši: Jakob in Janez (Lk 5,10).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Na Genezareškem jezeru (bogato z ribami, globoko 45 m ) pri Kafarnaumu, kraju Petrovega
bivanja (primerjaj z Lk 4,31; 38; 39) – glej pripomoček 2/a.
1.4 ČAS DOGAJANJA

Na začetku Jezusovega javnega delovanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 2: mreže = ribe so lovili z mrežami, ki so jih vrgli v vodo na obali ali pa so
lovili z mrežo, ki se vleče za sabo do sredine jezera. Takrat so ribe lovili tudi z
Diktyonom, ki je bil sestavljen iz treh mrež, ki so bile povezane z dvema ožema.
Prednje mreže so imele velike pentlje, zadnje pa majhne, tako so lahko ribe takoj
razvrščali.
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-

Vrstici 4 in 5: preko dneva temperatura jezera pod gladino ni ugodna za ribe, zato
jih mreže ne morejo doseči. In zaradi tega takrat ni mogoče ujeti rib.
Vrstica 5: »učenik« = hebrejsko »Rabi« = učitelj, spoštovan naziv.

2. VODILNA MISEL
Spoznanje Jezusove moči in svetosti vodi do spoznanja lastnih grehov (to spozna Peter, ko
sprejme Jezusove besede moči in jih vidi tudi potrjene v znamenjih – primerjaj s Heb 2,3–4).
Peter spozna, da kot grešnik ne more imeti nobene skupnost z Gospodom Jezusom. Gospod
Jezus ga vseeno sprejme k sebi na podlagi njegovega stališča (v. 8); naredi ga za svojega
»učenca« in sodelavca ter mu pokaže nov življenjski cilj. Jasno mora biti, da spoznanje in
»žalovanje« glede lastnega stanja odpre prosto pot Božji pomoči.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus kliče ljudi k sledenju (naredi jih za ribiče ljudi).
- Gospod Jezus nagrajuje poslušnost.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Z odraščanjem na otroke vplivajo zemeljski vtisi, kot so kritično poizvedovanje, dvom glede
resničnosti biblijskih zapisov in argumenti ljudske logike. Predšolski otroci, ki še niso
izpostavljeni tem negativnim vtisom, nimajo nobenih težav verovati v Jezusove čudeže, kot so
zapisani v Svetem Pismu. Naj v središču pozornosti ne bo čudež v naravi, ampak Petrovo
spreobrnjenje. Petrovo reakcijo o ribolovu bodo otroci težko razumeli. Otroci pričakujejo
hvalo, ne pa »pojdi od m ene«. Otrokom morate pojasniti, da je Peter v bi stvu hvaležen,
vendar je v tem trenutku doživel izkušnjo, spoznanje, in o tem poroča odlomek. Ne navaja
nobenih določenih dejanj, ampak se poistoveti z oznako »grešen človek« (ker sem grešen
človek). Otroke morate pripeljati do tega priznanja na pazljiv način. Za otroka je to dolga pot,
še posebej za tistega, ki prihaja iz družine, ki živi etično in moralno neoporečno.
Ta cilj lahko izpeljemo na dva načina:
Prvič, priznati moramo posamezne prekrške in primarno opozoriti na dejstvo (Mi grešimo, ker
smo grešniki!) in Gospoda Jezusa predstaviti kot dobrotljivega, ljubečega, pravičnega, svetega
Božjega Sina.
Drugič, doseči moramo vpogled v lastno, grešno stanje in predstaviti »pozitivno možnost«, da
se dá prednost dovršeni ljubezni. Po tem »pedagoškem« pristopu deluje tudi Bog (primerjaj z
Rim 2,4–5). Po tem Gospodovem pozitivnem primeru je prepričan tudi Peter. Sam sebe
spozna v luči »pravičnega« (Apd 3,14) in spozna nujnost notranjega zloma (glej zlato vrsto),
kar je osnovna predpostavka za ponovno vzpostavitev razmerja z Bogom.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Predstavitev predmetov, ki kažejo na poklic ribičev: mreža, čoln, ribe …(glej
pripomoček 2/c); po kratkem pogovoru preidite na zgodbo.
3.2.2

Poiščite diapozitive ali fotografije o ribičih na Genezareškem jezeru.
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3.2.3

Igra lovljenja: Različni lovci (otroci) morajo uloviti druge otroke za svoje moštvo in
ulovljeni morajo pomagati pri lovljenju drugih otrok. Zmagovalec je ta, ki ulovi
največje moštvo (preusmerite na ribe – oziroma kasneje na ribiče ljudi).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujete lahko v šestih korakih in pri tem vključite slike pripomočka 2/b:
 Vsi bi radi videli in slišali Gospoda Jezusa (slika 1).
 Na Jezusovo prošnjo Simon Peter odrine čoln na jezero. Gospod Jezus je tako pridigal iz
čolna. Že tu se pokaže, kako je Simon poslušen Gospodu. Njegova prednost: zelo je blizu
Jezusu (slika 2).
 Simon je poslušen še tako nesmiselni Gospodovi zapovedi (loviti ribe podnevi). Poslušen
biti pomeni: ne iskati nobenih razlag, ne spraševati »kaj bi naj to bilo«, ampak enostavno
narediti. Učitelja se uboga. Zaupanje se pokaže v sledečem stavku: »… na tvojo besedo« (na
to besedo se lahko zanesem), slika 3.
 Poslušnost je nagrajena. Jezus Kristus je Gospod nad vsem (Ps 8,9), slika 4.
Vmesni pogovor: Kako je Simon reagiral? (je bil vesel / se je zahvalil / premišljeval, kaj naj
stori s svojim bogastvom / …)? Simon Peter je reagiral drugače:
 Prestrašil se je! Zgrozi se, saj spozna: ta Jezus je drugačen, je več, je večji, kot sem si
mislil! Pred njim sem majhen in reven. On je svet, vsemogoč – jaz sem grešen. Ne sodiva
skupaj. Ne moreva sedeti v istem čolnu! Simon ne vpije: »Hočem stran od tebe!« On ljubi
Gospoda Jezusa, ampak bi razumel, če bi ta »Božja svetost« ne prišla k njemu v obliki
človeka. Toda Gospod Jezus ne gre vstran: »Ne boj se!« Ta, ki se prizna za grešnega, je
namesto sodbe deležen milosti (razložite pojem »grešen človek«) slika 5.
 Simon je dobil novo službo: »ribič ljudi« – otrokom razložite pomen teh besed (slika 6).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ponavljanje s pomočjo naslednjega stavka: Jezus je »ulovil« Simona Petra. Zdaj naj
tudi Peter ulovi druge za Jezusa (glej tudi 3.2.3).
3.4.2

Otroci naj izrežejo slike (pripomoček 2/b) in jih razvrstijo v pravilni vrstni red.

3.4.3

Vijugasta slika »ribolov«: za otroke pripravite iz lepenke izrezane različne velikosti
krogov in polmesece za plavuti in rep. Otroci naj izrežejo pisane luske in oko t er
plavuti in rep nalepijo na ribo. Ribe naj nato zalepijo na svetlo moder papir in preko
rib nalepijo volnene nitke, da bo izgledalo kot mreža.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 2 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otrokom pri starejši skupini morate razložiti pojem kot je na primer spoznanje greha.
Pomembno je, da otrokom pokažete, naj na podlagi svoje grešne situacije ne obupajo, ampak
obstanejo. Bog ne želi nikogar narediti slabega, ampak se veseli vsakega resno mišljenega
spoznanja in rad odpušča. Odpuščanje pomeni potem moč za novo življenje. Do tega ne
pridemo z dvignjenim kazalcem, ampak skozi spoznanje Božjega Sina (primerjaj s 3.1). Poleg
tega ne pomaga, da se primerjamo z drugimi ljudmi, da bi tako dobili spoznanje resnice,
ampak nam pomaga le primerjanje z Božjimi izreki in s samim Gospodom Jezusom.
4.2 PRIPRAVA UVODA (glej tudi 3.2)

4.2.1 Primerjaj pojme: velikost, vzdržljivost, uspeh (pri ocenah), biti pripravljen pomagati…
Povzetek: vsak se primerja s tistim, ki je slabši od njega.
4.2.2

Opis dogodka o ribolovu: loviti ribe ponoči; podnevi čistiti in krpati mreže; ribe peči,
sušiti, prodajati; spati… Pripovedujte, kot bi pripovedoval Peter (otroci naj
pripovedujejo o svojih izkušnjah oziroma počitnicah na morju).

4.2.3

Zgodbo obnovite od konca proti začetku: »Zakaj ribiči pustijo svoje ribe ležati?
Brezplačne ribe na obali! Sveže!« Nekdo je doživel takšno dogodivščino in nato
pripovedoval.

4.2.4

»3–minutni test«: vsakemu otroku dajte test z dvajsetimi nalogami in tega naj rešijo v
treh minutah. To je časovno nemogoče. Ta, ki reši prvo nalogo, pri branju naslednjih
nalog spozna, da je test mogoče rešiti le, če je poslušen.

3-MINUTNI TEST:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Preberi vse točke preden začneš z reševanjem!
Napiši svoje ime v desni zgornji kot lista.
Obkroži besedo »ime« v 2. stavku.
Nariši 5 majhnih kvadratkov v zgornji levi kot lista.
Nariši X v prej omenjene kvadrate.
Obkroži vsak kvadrat.
Napiši svoje ime pod naslovom testa.
Za naslovom napiši »da, da, da«.
Obkroži 7. nalogo.
Nariši X v spodnji levi kot papirja.
Okrog tega X-a nariši trikotnik.
Na hrbtni strani izračunaj račun 70 x 34.
Obkroži besedo »lista« v 4. nalogi.
Če si prišel do te naloge, glasno zavpij svoje ime.
Če misliš, da si do sedaj vse naloge poslušno izpolnjeval, zavpij: »Vse naloge
sem točno izpolnjeval.«
16. Na hrbtni strani izračunaj 107 x 278.
17. Z normalnim glasom štej do 10.
18. S pisalom naredi tri luknje v papir na tem mestu: . . .
19. Če si prvi prišel do te točke, glasno vzklikni: Prvi-a sem v tem testu.
20. Potem, ko si vse prebral, naredi samo to, kar pravita 1. in 2. naloga, zatem
bodi tiho in pri miru.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Z otroki (najprej skupaj preberite svetopisemski tekst) pripovedujte oziroma obdelajte
zgodbo. Pri tem lahko uporabite pripomoček 2/b in pod slike zapišete ključne besede ali gesla
(glej 3.3).
Dopolnitev k točki 3.3:
Slika 1 – k : Simon Peter živi kot ribič v Kafarnaumu. Nekaj že ve o Gospodu Jezusu (glej
Jn 1,41 i n Lk 4,31). Jezus je bil v nj egovi hiši, vendar do s edaj ta obisk ni imel nobenih
posledic. Ta dan je gotovo razočaran, kajti vso noč je lovil ribe in ni nič ujel.
Geslo: (prej) Simon živi brez Jezusa Kristusa.
Slika 2 – k : Kljub njegovemu delu takoj izpolni Jezusovo prošnjo. Simon je z Gospodom
Jezusom v istem čolnu. Vneto posluša, kaj ima ta človek za povedati.
Geslo: (srečanje) Simon posluša Gospoda Jezusa.
Slika 3 – k : Z vidika izkušenega ribiča dobi Peter nesmiselno nalogo.
Geslo: (poslušnost) Simon je poslušen Gospodu Jezusu.
Slika 4 – k : Peter spozna Jezusovo moč (opišite razburjenje: mreže se skoraj trgajo).
Geslo: (nagrada) Gospod Jezus nagradi Simonovo poslušnost.
Slika 5 – k : Peter prepozna sam sebe (v primerjavi z Jezusom Kristusom) kot grešnika (=
umazanega, brez vrednosti, brezbožnega) in to tudi prizna Geslo: (priznanje) Simon prizna
čistost Gospoda Jezusa in sebe kot grešnika.
Slika 6 – k : Peter dobi novo nalogo. Preden začne slediti Jezusu, opravi vse stvari na
delovnem mestu in pusti vse za sabo. Drzno dejanje zanj in njegovo družino! S čim se naj
zdaj preživljajo? Simon spozna, da je hoja z Jezusom vredna veliko več, kot veliki zaslužki z
ribolovom. Odločil se je prostovoljno.
Geslo: (potem) Simon sledi Jezusu Kristusu.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Različne vaje: ključna beseda k sliki; geslo h ključni besedi itd. Otroci lahko geslo
oziroma ključno besedo oblikujejo prosto (glej pripomoček 2/b).

4.4.2

Pogovor o s imbolu ribice kot o z naku prvih kristjanov: »riba« se v grškem jeziku
imenuje »Ihtus«. Z grškimi črkami izgleda tako: »ΙΧΘΥΣ «.
Vsaka črka predstavlja neko besedo: ίxθūς
=
riba
̉Ιησoυς
=
Jezus
Xριστός
=
Kristus
Θεου
=
Božji
Υιος
=
Sin
Σωτήρ
=
Odrešitelj
Ta oznaka torej pomeni: »Jezus Kristus je Božji Sin in (naš) odrešitelj«.

4.4.3

Otroci naj posamezna gesla pripišejo k vr sticam v Lk 5 ( eventualno kopirajte
svetopisemski tekst in naj gesla napišejo na rob). Na ta način se otroci učijo
razčlenjevati svetopisemski tekst (v. 1–2 prej / v. 3 srečanje / v. 4–5 poslušnost / v. 6–
7 nagrada / v. 8–9 priznanje / v. 10–11 odpuščanje, nova naloga, slediti ali potem).

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 2 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
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6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
6.1

Pokažite sliko o žalostnem otroku: Kako se počuti ta otrok? (žalostno, zlomljeno,
obupano itd.) Kaj bi lahko bil vzrok te žalosti? Zaradi česa se je Simon Peter počutil
zlomljenega? – Toda Gospod Jezus mu odvzame to žalost. Tudi za nas je v S vetem
Pismu zapisana vrsta. Preberite zlato vrsto in jo pojasnite: počutiti se, kot če bi te
nekdo zlomil / zmlel / … = žalost, brez poguma, brezupnost, zlomljenost – šele ko sem
na tleh in spoznam, da samemu sebi ne morem pomagati, takrat lahko pomaga Bog.
Kdaj je Simon najbolj potreboval tolažbo, pomoč in rešitev? (v. 9) Kako nam Bog
pokaže svojo bližino, pred čim nas rešuje?

6.2

Otrokom razdelite kopije pripomočka 2/d – besede iz oblačkov naj napišejo na
ustrezno črto glede na številke in tako dobijo zlato vrsto.
7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 2/a
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Pripomoček 2/b
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Pripomoček 2/c

Pripomoček 2/d

Gospod

skrušenega
7

ki so
11

potrtega

3

tistim

ki
5

12

je

4

srca

Ps 34,19

2

15

Blizu

so

1

6

in

8

tiste
10

rešuje
14

duha
13

9

_______________ ___________ _________________ ______________ ______ ______
1
2
3
4
5
6
_______________________ _______________ _______ ________________ __________
7
8
9
10
11
_______________________ ______________ _____________________ . ______________
12
13
14
15

18

Delovni list 2 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Kaj je postal Simon Peter?

Vpiši črke na črte (od leve proti desni)
od prve povezave na levi strani proti
desni in dobil boš odgovor.
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Delovni list 2 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
S pravilnim vstavljanjem črk ugotovi, kaj je rekel Jezus Simonu Petru!
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3. lekcija

JEZUS OBUDI JAIROVO HČER
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 5,21–24; 35–43
ZLATA VRSTA:
Kajti jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki te držim za desnico in ti pravim: »Ne boj se, jaz ti bom
pomagal.«
Iz 41,13
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

- vzporedna odlomka: Mt 9,18–26; Lk 8,40–56
Množica ljudi bi rada slišala Jezusa: radovedneži, izgubljeni, iskalci čudežev, bolni, revni.
Ljudje iz vseh družbenih slojev. Nekateri odprti, pripravljeni, spet drugi kritični, zaprti. Zgodi
se nekaj nenavadnega: pomemben mož, predstojnik judovske shodnice, duhovni starešina
(član cerkvene oblasti) pride do Jezusa Kristusa z veliko potrebo. Ljudje so Jezusa takrat že
poznali. V tekstu opazimo naslednje stvari:
a) Predstojnik shodnice pade k Jezusovim nogam (v. 22) – to je nenavaden prizor. Židje
iz višjega družbenega sloja se ne bi nikoli javno spustili na tla pred Jezusom
Kristusom (pomislite na Nikodema v tisti noči). V takih krogih so se klanjali le Bogu.
V judovskem izročilu je pasti na kolena izraz najbolj globoke ponižnosti.
V tem odkrijemo, da stiska podira meje in nas uči moliti ter upati.
b) Predstojnik shodnice Jezusu pove kako naj pomaga (v. 23 »Pridi in položi roke
nanjo«) – neposredna, konkretna prošnja! Kaj je naredil Gospod Jezus? Deklico je
prijel za roko (v. 41).
c) Jezus je na poti do hiše ozdravil še neko ženo (v. 24–34): Določen »stop« na poti in
»počakaj« nas naredi neučakane. Toda Jezus se ni vznemirjal, v besedilu ne opazimo
nobene ihte, da bi hitel. On ima čas uslišati prošnjo (glej tudi Jn 11, Lazar).
d) Gospod Jezus namerno presliši dejstva, ker on deluje iznad teh stvari. On je namreč
tudi Gospod nad bolnimi in mrtvimi (v. 35).
e) Nevera in dvom sta skozi »posmehovanje« očitna (v. 39), vendar zmago nas smrtjo
vseeno ne pripisujejo Jezusu. Tu je vprašanje za vse nas: Ali zares verujemo temu, kar
je rekel Jezus v Mk 9,23 – »vse je mogoče tistemu, ki veruje«?
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, neutrudljivi Božji služabnik, Gospod nad smrtjo.
Učenci (glede na v. 37: Peter, Jakob in Janez).
Jair (grški pomen imena = Bog naj se razodene), predstojnik shodnice in njegova žena
(glej 1.1).
Množica ljudi.
Jokajoči in žalujoči.
Jairova hči, 12-letna deklica. Umre, ko je Jezus na poti k njej.
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1. 3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Na severozahodni obali galilejskega morja. Obala je bila zbirališče mladih – vir
najnovejših informacij izraelskih poročil. Velikokrat so se tam srečali tudi starešine za
pogovor. Za ribiče je bila obala glavna točka in tržnica. Tam se je vedno nekaj
dogajalo (glej pripomoček 3/a).

-

Kafarnaum, v hiši predstojnika sinagoge.

1.4 ČAS DOGAJANJA

Ob koncu drugega leta Jezusovega javnega delovanja (približno eno leto pred križanjem). Za
njim sta dva zanimiva dogodka: umiritev viharja in osvoboditev obsedenca v Geraški deželi.

Rekonstrukcija sinagoge
v Kafarnaumu; verjetno
je na tem kraju stala
shodnica, v ka teri je bil
Jair predstojnik.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 22: predstojnik shodnice (sinagoge) = skupaj s kantorjem (glasbenikom) in
rabini (učitelji) so vodili judovski obred. Bogoslužje, pri katerem je moralo biti
prisotnih vsaj 10 odraslih moških (Apd 13,15) / sinagoga = šola ali zbirališče Judov
(glej tudi 1.1).
Vrstica 38: ljudje, ki so jokali in žalovali = po običaju so ob nastopu smrti najeli
jokajoče in žalujoče, največkrat so to bile žene, ki so žalovale za mrtvim. To je bila
bolj igra, dramatizacija, kot pravo žalovanje. Prav zaradi tega je Jezus odposlal te ljudi
stran! Velikokrat se je to žalovanje izkazovalo z odlaganjem nakita, sezuvanjem
čevljev, oblačenjem žalne obleke, valjanja v pepelu, posipavanja glave s prahom ipd.
Vrstica 39: »spi« = Bog vidi smrt kot spanec (Jn 11,11; 1 Tes 4,13).
Vrstica 41: »Talita kum« = ker je Marko pisal svoj evangelij za ne-judovske bralce, je
tu vključil judovski izrek s prevodom.
Vrstica 43: zapoved o molčanju = Gospod Jezus ni želel, da bi se razvedelo o čudežu
in da bi se ljudje navduševali nad tem, ampak je iskal ljudi, ki so zares verovali vanj
(primerjaj z Mk 1,45; Jn 6,2).
2. VODILNA MISEL

Jezus vedno vstopi ob pravem času.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus nastopi pogumno in »presliši« mnenja, ki niso v skladu z Božjo Besedo.
- Gospod Jezus ima oblast nad smrtjo.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Bolezen, smrt in žalost so majhnim otrokom znane. Otroci se lahko poistovetijo z očetovim
(Jairovim) strahom. To je na primer očitno, ko otroke opazujemo v materinski in očetovski
vlogi pri igri z lutkami. Zato moramo ta negativen vidik obravnavati zelo previdno in
pokazati, kaj naredi oče v svoji stiski in kako Gospod Jezus reagira.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Tihi impulz: pokažite sliko o klečečem in prosečem možu (glej pripomoček 3/b, sliko
1), nato preidite na zgodbo; otroci lahko pripovedujejo o podobnih pripetljajih.

3.2.2

Zvočen impulz: zmešnjavo glasov, pljuskanje vode (množica na obali) lahko
posnamete na kaseto in predvajate otrokom. Pogovor: Kaj se dogaja? Preidite na
zgodbo.

3.2.3

Neposreden vstop: »Neki mož se je spustil na kolena pred Jezusom. Ni mu mar kaj si
mislijo ljudje okrog njega. Ima le eno željo. Ima veliko stisko. Kaj se dogaja? …«

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte v štirih korakih. Pri tem lahko vključite štiri slike – glej pripomoček 3/b
(lahko tudi brez slik, da bolj napeto pripovedujete zgodbo):
Slika 1 – Gospod Jezus in množica ljudi na obali. Predstojnik shodnice (pojasnite) se spusti
na tla pred Jezusom. Opišite njegovo družinsko situacijo in predstavite njegovo prošnjo.
Slika 2 – Gospod Jezus na poti. Slaba novica glasnika. Gospodove hrabrilne besede. Gospod
pričakuje zaupanje.
Slika 3 – Žalujoči in neverni ljudje. Ne vedo zares, kdo je Jezus.
Slika 4 – Gospod Jezus pomaga, ima oblast nad smrtjo! (Naredite vtis, da Jezus vedno
pomaga neposredno, kot pri tej zgodbi). Predpogoj je očetova vera (možna uporaba
evangelizacijskega sporočila).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Dramatizacija zgodbe (dober način aktivnega sodelovanja pri biblijski zgodbi): otroci
naj odigrajo prej slišano zgodbo, vendar jih pred pripovedovanjem opomnite, naj
dobro sledijo zgodbi (se igrajo biblijske detektive).
3.4.2

Zberite druge dogodke iz Nove Zaveze, kjer je Jezus Kristus prikazan kot Gospod nad
smrtjo: Lazar (Jn 11), mladenič iz Naina (Lk 7), Jezusovo vstajenje.

3.4.3

Otroci naj pobarvajo slike – pripomoček 3/b.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 3 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini močneje poudarite očetovo ravnanje, predvsem pa njegovo vero (glej 3.1).
Potrpežljivo čakanje na Gospoda je druga misel, kar morate poudariti pri tej starostni skupini
(glej 1.1, točko c). Pogovorite se tudi o našem odnosu do smrti. Smrt je izkušnja, ki si jo vsak
zapomni. Smrt je enako kot potapljanje plavalca v deroči reki. Prijeten odrasel mož na drugi
strani obale je še vedno zmožen, če živimo v trdni zvezi z vstalim (tistim, ki je premagal
smrt), kar pomeni verovati.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Križanka: rešujte skupaj ali pa vsak otrok sam (pripomoček 3/c kopirajte za vsakega
otroka).
Rešitev: NOVO ŽIVLJENJE. Nato se pogovorite o pomenu teh dveh besed. Spontano
preidite na temo smrti in povežite z očetovo željo za njegovo hčer (otroci se lahko
hkrati učijo iskati primerne svetopisemske odlomke).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Svetopisemsko zgodbo preberite skupaj z otroki. Nadaljujte od točke 3.3 (glej 3.3 i n
pripomoček 3/b) in dopolnite:
Slika 1 – Kaj počne Jair? (pride, vidi, pade na kolena, prosi) Jair je iskalec, osredotočen na
Jezusa, ponižen, brezmočen in proseč človek (uporaba). Stiska nas uči moliti! Kaj pravi Jair?
(hčerka na smrt bolna = pove stisko / pride = prosi za pomoč / položi … = konkretna,
neposredna prošnja / hči je rešena in živi = vera).
Slika 2 – Dve oviri za Jaira: Gospod se zadrži pri bolni ženi (Jair se mora
naučiti potrpežljivosti) in iz njegove hiše pride novica o smrti njegove
hčere (Jairovo zaupanje se preizkuša). Kaj pravi Gospod? (v. 36: »Ne boj
se, samó veruj!«) Vera je ključ življenja.
Slika 3 – Kjer je vera, bo opazna tudi nevera. Priče Jezusove moči bodo
verujoči.
Slika 4 – Vera je nagrajena. Kdaj in kako (ne vedno tako, da bi se bolezen in smrt umaknili!)
bo vera nagrajena, določi le Gospod Jezus. Kdor doživi Gospoda Jezusa, lahko le spoštljivo
zre.
4.4. UTRJEVANJE

4.4.1

Kolaž papir: na karton zalepite slike iz časopisa o smrti, nesrečah, katastrofah, lakoti;
na drug karton pa napišite Božje obljube (npr. v. 36; Iz 41,13; Raz 21,4). S čim so
povezane te obljube? (z dejstvom, da Gospod Bog je in z našo vero).

4.4.2

Otroci naj odgovorijo na štiri vprašanja (glej 4.3): Kaj počne Jair? Kaj pravi Jair? Kaj
doživi Jair? Kaj se lahko naučimo od Jaira?

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 3 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
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6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Ker je GOSPOD naš Bog, nimamo vzroka za strah. Kolikor bolj poznamo moč neke osebe,
toliko manj se bojimo. »Prijeti za roko« je v skladu z Gospodovimi dejanji v zgodbi (v. 41).
To je lepa slika za pripravljenost pomagati. Z iskanjem obljub pri starejši skupini se zelo
približamo Pismu (glej 4.4.1). V iskanju Božjih obljub se »slišati« poveže z »doživeti«.
Pri mlajši skupini se raje osredotočite na stavek: »Ne boj se, pravi Gospod, jaz ti bom
pomagal!«
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 3/a
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Pripomoček 3/b
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Pripomoček 3/c
Mož od
Jezabele
1 Kr
21,4-5 

Zmešani
jeziki
(mesto)_

Mož iz
dežele Uc
Job 1,1

Kaj vleče
lokomotiva?__
Neznanec

Organ s
katerim
poslušamo


Koga je
premagal
David?
1 Sam 17

3
Kdo je
stvarnik
Apd 17,24
Glasba

1
Otok v
Jadranskem
morju

Odposlanec
Prva in
zadnja
črka

Oznaka za
Portugalsko
Avstralski
medvedek

8
Drevo z
olivami_
KP je
kratica za

4
Kateri dan
počivajo
Židje?


7
Assemblies
of God_
Četrti
samoglasnik

Mi smo
… zemlje
Mt 5,13


Star
Citroenov
avtomobil

2

DO, RE
MI, FA,
SO, ?


Začetni
črki
abecede
Mesto kjer
je živela
Tabita
Apd 9,36

Sestavila
SmS

Prvi
človek
1 Mz 4,25
Avstrija

6
Učenci so
Jezusa
klicali
Jn 3,2

5

1

4

5

Izraelci
so trobili
na …
3 Mz 25,9

3

2

6

3

7
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2

8

1

7

8

Delovni list 3 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
O, ne! Enega od naših risarjev so poklicali na
telefon ravno takrat, ko bi naj doko nčal zgodbo
tega tedna. Ali lahko dokončaš zgodbo namesto
njega?
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Delovni list 3 – starejša skupina

RAZISKOVALCI

(Besede, ki manjkajo, boste našli
v Markovem evangeliju 5. poglavje)
ekoč davno, ko je _________(21)_________, sin Kralja hodil po
zemlji, je k njemu prišel pomemben ___________(22)___________.
Imel je lepo __________(23)__________, ki je hudo zbolela.
_______(22)________ je prosil _________(21)________, naj gre z njim,
da _________23)_________ njegovo _________(42)_________.
Tako je Jezus šel z njim. Množica ljudi je napolnila ulice in nekatere
izmed njih je spotoma ozdravil. Nasproti so prišli _________(35)_________ in
prinesli vest, da je deklica _________(35)________. Kraljev sin je nadaljeval pot
do __________(38)__________ in vstopil. Trije njegovi služabniki _______(37)______,
_________(37)__________ in _________(37)__________ so šli z njim. Prijel je
_______(41)________ za roko in ji rekel: »__________(41)________ ________(41)_______.«
Takoj zatem je deklica ________(42)________ in ________(42)_______. Vsi so bili
________(42)________ nad čudežem, deklica pa je srečno živela do konca
svojega življenja.
To je resnična zgodba.
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Delovni list 3 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
R P T
J

Če veš odgovore na
vprašanja, potem jih
poskusi najti v
sestavljanki.

S T R O G O W

E S T

I

P D N K K

A T H A K Š V Z R L
K E O L B O
O R D

A Š Ž

Š

I

A N N M H D

B O N T

J R A J O E

S

P

I

A R Q J A D

K F C K N A S N
W Ž E U Č

I

I

I

Č

T E L

J

A R Đ M T K R Z A V

1. Jair je bil predstojnik _______________.
2. Kako so imenovali Jezusa?
3. Kaj je rekel Jezus, da dela deklica, ko so ljudje jokali in
žalovali?
4. Katerim učencem je Jezus dovolil, da gredo z njim v Jairovo
hišo?
5. Kaj je Jezus rekel deklici?
6. Kaj je delala deklica, ko je vstala?
7. Koliko let je bila stara?
8. Jezus jim je ___________ naročil, naj nikomur ne govorijo o
tem.
9. Rekel je, naj dajo deklici _________.
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4. lekcija

JEZUS NAHRANI PET TISOČ MOŽ
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 6,1–15
ZLATA VRSTA
Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor
vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«
Jn 6,35
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-

vzporedni odlomki: Mt 14,13–21; Mk 6,30–44; Lk 9,10–17

Janez izmed vseh ostalih edini v s vojem evangeliju poroča o ciljno izbranem dogodku o
Jezusovem delovanju v Galileji v bl ižini Genezareškega jezera. Skupnost učitelja s svojimi
učenci je ovirana zaradi množice ljudi, ki so bili navdušeni nad Jezusovimi deli. Naslednje je
zapisano z vidika učitelj – učenci. Gospod Jezus je preizkušal Filipa, da naj reši problem
glede hrane. Tudi Andrej se je vključil v pogovor, ampak nobeden od njiju ni našel prave
rešitve. Gospod je sam vstopil v dogodek, vzel tisto malo hrane, se zahvalil in poskrbel za to,
da so se vsi najedli. Na koncu je ostalo več hrane, kot so je imeli na začetku. Množica je tako
na podlagi znamenja hotela Jezusa postaviti za kralja, pri tem so mislili samo na materialno
preskrbo. Jezus se je zaradi tega umaknil, saj so zgrešili pravi namen. To znamenje je še dolgo
ostalo tema pogovora, prav posebej pa Jezusov postanek v shodnici v Kafarnaumu (primerjaj
z 59. vrsto).
Pri tem znamenju so za Gospoda najpomembnejši njegovi učenci, katerim je hotel
»razodeti svoje veličastvo« (primerjaj z Jn 2,11). Čeprav se je posvetil tudi množici ljudi, je
poznal iskreno pričakovanje učencev (primerjaj z Jn 2,23–25) in vé, da bodo do konca vanj
verovali le tisti, ki mu jih je dal Oče in jih vodi k njemu (primerja z vrstami 37, 44, 65).
Zaradi tega bi lahko Gospod naredil še mnogo znamenj pred Židi (v. 30), toda brez vere ta
znamenja nič ne koristijo. Samo verujoči so resnično opozorjeni na Jezusovo Božje
posinovljenje. Po Jezusovem javnem delovanju je velika množica ljudi sodila Jezusu, kot je
zapisano v Jn 12,37: »Čeprav je vpričo njih storil toliko znamenj, niso verovali vanj.«
Gospod je deloval na dveh področjih: enkrat se je povsem posvetil svojim učencem, vendar
pri tem ni pozabil svoje naloge, ki jo je imel do celotnega Izraelskega naroda, tudi če je moral
računati z njihovim nerazumevanjem in odklanjanjem. Te težke službe ni zavrnil, čeprav so
na koncu ostali le tisti, ki jih je izbral že na začetku (primerjaj z vrstami 67–71).
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus: ključ za njegovo obnašanje, opisano v 15. vrsti, najdemo v Jn 2,23–25.
Gospod Jezus se lahko razodene le tam, kjer je prisotna vera. Brez vere je njegovo
delo in početje nerazumljivo. V takšnem primeru Gospod odide.
Učenci: glede na Lukov evangelij so imeli za sabo potovanje (glej Lk 9,10) in sedaj
doživijo pogovor z Gospodom o oc enjevanju njih samih. Tu nastopijo kot pravi
učenci, s svojimi lastnostmi, ki so bile šolane in preverjene od njihovega učitelja. V
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-

-

ospredju sta – kot v tem evangeliju to večkrat opazimo – Filip in Andrej, ki sta bila
med prvimi, ki so sledili Jezusu (primerjaj z Jn 1,40, 43–45; 12, 22, 21; 14, 8).
Množica ljudi – izraz razložite med razlago zgodbe (ženske, moški, otroci, bolni …): s
pojmom »velika množica« Janez v svojem evangeliju misli na navadno skupino ljudi
iz tistega kraja, ki se ne spoznajo na postavo (glej Jn 7,49) in zaradi tega jih farizeji
smatrajo za manj vredne. Množica ne razglablja o globokih teoloških mislih, ampak
presoja po tem, kar vidi – znamenja.
Deček: dejstvo, da je le eden deček imel s sabo hrano, daje vtis kritičnega položaja, ki
je tukaj predstavljen.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Vzhodna obala Genezareškega jezera, v bližini Betsajde (glej Lk 9,10 in zemljevid
pripomočka 13/a).
1.4 ČAS DOGAJANJA

Gospod Jezus je bil na svojem tretjem in zadnjem potovanju v Galilejo v tretjem letu svojega
javnega delovanja (leto upora).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 2: znamenja = opozorilo na Božje delovanje, toda tukaj posebno opozorilo na
Jezusovo Božje posinovljenje. Znamenja so veljala kot dokaz zakonitosti. Še posebej
Židje so bili takšni, da so terjali znamenja (glej 1 Kor 1,22). V Jn 4,48 jih je Gospod
opomnil na njihovo odvisnost od čudežev in znamenj.
Znamenja se zgodijo za tiste, ki verujejo. Za neverujoče znamenja nimajo učinka
(primerjaj z Jn 12,37). Zaradi tega imajo znamenja dvojno funkcijo: oporo in potrditev
vere – razodetje nevere.
Vrstica 7: dvesto denarijev = en denarij je bil dnevno plačilo delavca (primerjaj z Mt
20,2), torej letni zaslužek pomožnega delavca.
Vrstica 9: ječmenovi hlebi = kruh siromaka.
Vrstica 9: ribi = Janez uporablja pojem, ki pomeni, da sta to bili suhi ali vloženi
(konzervirani) ribi.
Vrstica 10: pet tisoč mož = poleg teh so bile še žene in otroci, torej najverjetneje okrog
deset tisoč ljudi.
Vrstica 13: košara (gr. kophinos) = velika, trdno vezana košara, ki so jo lahko nosili.
Vrstica 14: prerok = mišljen prerok »kot Mojzes«, mesijanski pojem iz 5 Mojz 18,15.
Vrstica 14: »ki mora priti« (prihajajoči) = mesijanski naslov, ki se je takrat uporabljal
med Židi in je omenjen v Ps 118,26 in v Dan 7,13.
2. VODILNA MISEL

Gospod Jezus je kruh življenja, on lahko odstrani potrebe in pomanjkljivosti ter nas preskrbi z
vsem, kar potrebujemo.
Druge možnosti:
- Iz malega lahko Gospod Jezus naredi veliko.
- Gospod Jezus želi biti več, kot samo izpolnjevalec naših materialnih želja. Želi, da ga
spoznamo in ga v veri sprejmemo. On nam lahko dá večno življenje.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Prav mlajši otroci razumejo v kakšnem položaju je bila takrat množica ljudi. Saj so tudi oni,
kar se tiče dnevnega prehranjevanja, odvisni od drugih ljudi. Za njih je preskrba samoumevna.
Predstava, da bi prišlo do situacije, kjer za določen čas ne bi bili preskrbljeni, jim lahko odpre
oči za Jezusovo dobrosrčno ravnanje in razodetje svoje moči. Glede na lakoto in smrt na svetu
morate jasno povedati, da na tem svetu ne bo splošne rešitve za potrebe vseh ljudi. Bolj
pomembno je: lakota in žeja po p ristnem mora biti pogašena z neminljivim življenjem.
Takšno življenje pa lahko podari le Jezus. Tudi majhni otroci naj vedo: ljubezen do Gospoda
Jezusa in vera vanj vzbudi še več veselja, kot dnevno dobiti vse, kar rabimo za življenje. Na
podlagi omenjenega dečka v odlomku prikažite, da so tudi otroci lahko z majhnimi stvarmi, ki
jih imajo, v korist Gospodu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otroci naj pripovedujejo o dog odku, ko s o bili lačni. Z njimi se pogovorite o
vprašanju, zakaj obstaja lakota in kakšne so posledice, če se lakota ne odpravi.
3.2.2

Otrokom pokažite kos kruha ali žemljico in pri tem skupaj z njimi ugotavljajte, če bi
se lahko iz tega kosa vsi najedli do sitega. Otrokom razdelite kruh ali žemljico in
ugotovite: če smo jedli samo malo, bi radi še več; jedli bi radi tako dolgo, da bi se
najedli do sitega. Izhajajoč iz tega lahko nazorno prikažete takratno situacijo.

3.2.3

Opišite pojem »lakote« ali »kruha« glede na geslo: »kaj menim jaz« in otroci naj
ugotovijo, kaj je mišljeno. Nato lahko razvijete pogovor v smeri, kot je omenjeno že
zgoraj.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo lahko pripovedujete s pomočjo slikovnega materiala (glej pripomoček 4/a). Trajanje
pripovedi je odvisna od prvih dveh slik. Podrobnosti dogajanja razložite s pomočjo slike  in
. Tega čudeža ne morete olepševati. Slika  vam daje priložnost za poglabljanje misli o
nameri in Gospodovem obnašanju. Napeti element leži v nasprotju med predvidenim, da ne
bo mogel premagati pomanjkanja hrane in Gospodovo suverenostjo pri problemu oskrbe.
Navodila k razlagi po korakih:
 Jezus Kristus s svojimi učenci v pogovoru – pri pripovedovanju pomislite na izhajajočo
situacijo, Jezusovo ciljno misel v de lu z učenci, vključenost dane krajevne pripovedi,
Kafarnaum, jezero, gora, pogled z višje lege na okolico (s tem tudi na prihajajočo množico
ljudi).
 Bližajoča se množica ljudi – namere in zahteve množice, pritožbe glede dolge poti, Gospod
prevzame odgovornost za nastali problem preskrbe s hrano (s situacijo pomanjkanja ne
pretiravajte, ampak predstavite to kot nujo za rešitev problema).
   Deček s kruhom in ribama – Jezus Kristus je razdelil kruh – košare s preostalimi
drobtinami – na podlagi predlogov učencev lahko jasno predstavite problem v tej situaciji.
»Normalne« rešitve tu ne bi bile izhod. Učenci so tako rekoč na koncu s svojimi možnostmi
vodenja. Temu nasproti pa stoji enostavna Jezusova rešitev, ki ima z Božjo pomočjo drugačne
možnosti rešitve. Tukaj ne zahajajte v podrobnosti, čeprav svetopisemski tekst to ponuja.
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 Jezus je odšel stran od množice ljudi – ta nepričakovan konec vam daje možnost, da
izpostavite Jezusovo ciljno misel. Spontano bi otroci soglašali z mnenjem množice. Zaradi
tega razložite Jezusovo obnašanje.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Recept za peko orientalskega kruha:
Sestavine:
500 g ostre moke (ržene moke)
7 g suhega kvasa ali 15 g svežega kvasa
¼ l mlačne vode
1 ščepec sladkorja
½ čajne žličke soli
2 jedilni žlici olja
(peka kruha je možna samo, če imate blok uro verouka; drugače morate testo že
vnaprej zgnesti in pustit stati dve uri)
Potek dela:
Kvas raztopite v okrog 100 cm³ vode, dodajte ščepec sladkorja in v toplem prostoru
pustite stati okrog 10 min, dokler se ne bodo oblikovali mehurčki. Posebej zmešajte
moko in sol, dodajte kvas v sredino moke in dobro premešajte, počasi dolijte še
preostanek vode, dokler se ne oblikuje čvrsto testo. Še naprej gnetite, dokler testo ne
bo elastično in se več ne lepi na prste. Testo nato pokrijte z vlažno krpo in ga pustite
stati okrog 2 uri v toplem prostoru, da vzhaja. Potem še enkrat na kratko pregnetite.
Testo razdelite na velikost krompirja ali na poljubno velikost. Na pomokanem pladnju
testo razvaljajte na 0,5 cm debeline ali ga pritisnite z dlanjo (če nimate valja). Kupčke
testa na obeh straneh pomokajte in pustite stati 10 min.
Potek peke:
Pečico segrejte na najvišjo temperaturo (275 - 300ºC) okrog 20 min pred peko. Če so
se kupčki vzdignili, jih položite na vroč pod pečice in jih pokropite z malo vode, da ne
bodo preveč rjavi. Kruh pecite 6–10 min. Med časom peke pečice ne odpirajte!
Kruhova sredica mora biti mehka in bela – v notranjosti nastane velik mehurček.
Pečene kruhke položite na »rešeto«, da se ohladijo in s pritiskom roke iztisnite
mehurček.
3.4.2

Otrokom razdelite kopije pripomočka 4/a in jih naj pobarvajo.

3.4.3

Stenska slika: z otroki izdelajte stensko sliko. Simbole s pripomočka 4/b povečajte in
izrežite, otroci pa jih naj pobarvajo in nalepijo na tapeto. Po končanem delu se
pogovorite o sliki.

3.4.4

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

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Dogodek nam ponuja odlično priložnost, da lahko dojamemo Jezusovo skupnost s svojimi
učenci. Gospod se pogovarja, mogoče se moli s svojimi učenci, saj so šli, da bi opravili
pomembne delovne naloge. »Oditi« je v nasprotju z javnimi nastopi in poda celotno sliko o
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Jezusovem delu in tudi o množici ljudi, ki išče čudeže in znamenja. Tu lahko preverimo
Jezusovo mogoče enostransko sliko o službi. Jezus ni bil človek množice, ki bi vedno znova
iskal kopel v množici. Njegovi nastopi in njegova dela so bila ciljno naravnana, kajti z njimi
je izpolnjeval Očetovo voljo. Pri tem so bile vključene tudi njegove pobude in ovire, ki so
skupaj vodile v jasno smer. Korak za korakom se je približeval od Očeta zadani poti h križu,
brez da bi ga Oče izzival.
Razmišljanje starejših otrok lahko preusmerimo na resnico, ki stoji za Jezusovim delom:
njegov namen je dajati se za druge kot kruh iz nebes, kot jed, ki vodi do večnega življenja.
Znamenja in čudeži so pri Jezusu v podrejenem položaju. Najpomembnejše je, da ljudi
pripelje do pr avega spoznanja njegovega življenja. Ne na podlagi poslanstva skozi njegova
čudežna dela, ampak na podlagi vere človeka, ki hrepeni po rešitvi v večno življenje.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom razložite, kaj pomeni pojem »življenje«. Pri tem se spomnite tudi »lakote« in
»žeje« ter se pogovarjajte o sliki kruh življenja.
4.2.2

Ob ključni besedi »izbira« se pogovarjajte o aktivnostih kandidatov, ki so se prijavili
na volitev. Preden nekoga izvolimo, moramo vedeti s kom imamo opravka – podobno
je tudi Gospod Jezus pokazal, kdo je on. Vesel bi bil, da bi ljudje spoznali, da je on
Božji sin. Za ljudi, ki so takrat živeli, so bile to najpomembnejše volitve v njihovem
življenju.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek obdelajte z Jezusovega vidika, ko se je hotel ljudem predstaviti kot kruh življenja.
Znamenja v t ej zgodbi so v podrejenem položaju; najpomembnejši je Jezusov namen. Jasno
morate poudariti, da predstave in želje ljudi lahko preprečijo, da bi razumeli Jezusova dela.
Skozi tesen odnos učencev z Jezusom in skozi množice ljudi, med katerimi so bili tudi
radovedneži, lahko jasno predstavite, kaj vodi do pravega spoznanja Jezusa: vera in tesna
skupnost s samim Gospodom.
Pri tem lahko skupaj z otroki zapišete izjave pod simboli, ki se nanašajo na množico oziroma
na učence (glej pripomoček 4/c).
Pri naslednjih prizorih zgodbe poudarite npr. da to, kar je dal Gospod Jezus, zadostuje za vse,
kar pomeni: vsak je lahko rešen (možnost evangelizacijskega sporočila).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Primerjava Jezusovih poučnih misli v Jn 6 z Božjim navodilom v 2 Mojz 16: otroci naj
spoznajo, da mana (= kruh iz nebes) nakazuje na pravi kruh življenja. Tako kot so
morali Izraelci pobirati mano (npr. branje odlomka iz Svetega Pisma, tihi čas) in jo
jesti (npr. povabiti Gospoda Jezusa v s rce), morajo tudi v današnjem času biti
upoštevana nekatera načela. Obenem otroci na tak način izvejo, da obstaja zveza med
Staro in Novo zavezo.
4.4.2

Otroci lahko pripovedujejo dogodek z vidika majhnega dečka (glej Jn 6,9). Kako se je
počutil ob tem dogodku, ko je videl, kaj se je zgodilo z njegovima ribama in kruhom?
(primerjaj tudi s pripomočkom 4/c).

4.4.3

Uganka (glej pripomoček 4/d).
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4.4.4

Raziskovalci: Delovni list 4 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

Otrokom morate razložiti (primerjaj z Jn 1,12; 6,27), da je Jezus v tej zgodbi mislil na lakoto,
hrepenenje duše (primerjaj s 6,27). Ta vsebina ponuja razlago in tudi primerjavo z mano (=
mana). Otrokom lahko kopirate pripomoček 4/b, posamezne besede zlate vrste zapišite v
različne simbole, simbole izrežite in otroci jih naj pravilno razvrstijo (glej tudi pripomoček
4/d).
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 4/b
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Pripomoček 4/a
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Pripomoček 4/c

Pripomoček 4/d

Najdi rešitev uganke tako, da na črte vpišeš ustrezne črke!
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Delovni list 4 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Naš risar je pri drugi sliki naredil osem napak. Ali mu jih lahko pomagaš najti?
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Delovni list 4 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Obkroži pravilen odgovor.

je nahranil veliko množico ljudi s

ječmenovimi hlebi in

dvema

.

Ostalo je koščkov za

košar.
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Delovni list 4 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
¸
V današnji zgodbi, ki govori o tem, kako je Jezus vzel majhen dar in
ga pomnožil, imamo veliko številk. Poskusi rešiti ta vprašanja. Svoje
odgovore vpiši v kvadratke.

Koliko rib je imel deček?
Koliko učencev je imel Jezus?
Koliko hlebov je imel deček?
Koliko košar so učenci napolnili s koščki
hrane, ko so se že vsi najedli?
Koliko denarijev bi bilo potrebno, da bi
kupili vsaj nekaj kruha za vsakega?
Koliko mož je bilo v množici?
Če želiš preveriti odgovore, poišči zgodbo v Jn 6,1–15.

MOŽGANČKI
Če je polovica mož od 5000 pripeljalo s
seboj svoje žene, polovica teh žena pa je
s seboj pripeljalo enega otroka, koliko je
potem bilo vseh ljudi?
Če so vsi Jezusovi učenci šli lovit ribe in
je vsak ujel 50 rib, koliko rib so imeli?
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5. lekcija

JEZUS OZDRAVI DESET GOBAVCEV
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 17,11–19
ZLATA VRSTA:
»Slavi, moja duša, Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njegovega.«
Ps 103,2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

V vsaki zgodbi o ozdravljenju najdemo več kot samo ozdravljenje: pomen je v ozdravljenju
ljudi, kjer je vera edina, ki reši.
Naš svetopisemski tekst govori o ljudeh, ki morajo živeti izven naselja in ne smejo imeti stika
z zdravimi ljudmi. Za deset ljudi je »jama izobčencev« »pekel« na zemlji – upoštevajte 13.
vrstico – žalostno vpitje. Ti obžalovanja vredni ljudje so spoznali Jezusovo pomoč in
prijaznost (v. 12). Za enega izmed njih je ozdravitev odrešenje (v. 19).
Vsebina tega odlomka sporoča danes zelo razširjeno domnevo: ozdravitev = prav tako kot
spreobrnitev. Toda v nasprotju s tem pa sporoča, da je devet gobavcev ostalo nespreobrnjenih;
le eden se zahvali (spozna) odrešenika Jezusa Kristusa! Ko je telo ozdravljeno, to še zdaleč ne
pomeni, da je tudi duša odrešena. To slednje je najpomembnejše!
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, Božji Sin, Gospod nad boleznijo in smrtjo.
Deset gobavih mož, eden je Samarijan.
Duhovniki (omenjeni v 14. vrsti): takratni »pooblaščeni nadzorniki bolezni.«

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jezus Kristus je na tretjem potovanju po G alileji in je napoten v Jeruzalem (glej zemljevid,
pripomoček 5/a). Na meji med Galilejo in Samarijo ga ob obisku neke vasi srečajo izobčeni
možje. Ta dogodek srečanja nas vodi do »izobčenega mestnega območja«. To so jame ali pa
strogo ločena območja, kjer so naseljeni izobčenci. Ljudje so jim od daleč metali hrano. Živeli
so izven svojega navajenega okolja, v strogi ločenosti.
1.4 ČAS DOGAJANJA

V zadnjem letu Jezusovega javnega delovanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 12: gobavih – ljudje, ki so bili označeni z boleznijo gobavosti (lepra);
gobavost je bila v tistem času neozdravljiva kožna bolezen, ki je bila razširjena kot
luskavica. Razširila se je po vsem telesu v obliki belih lis in napadla tudi lase.
Vrstica 14: pokažite se duhovnikom = »pooblaščeni nadzorniki bolezni« po
Mojzesovem zakonu (glej 3 Mojz 14,2).
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-

Vrstica 16: Samarijan – glej 15. lekcijo v 2. učbeniku, točka 1.2 (Usmiljeni
Samarijan).
Vrstica 18: tujec = v prvotnem besedilu je uporabljena beseda ne-državljan. Jezus
tujca ne zavrže (kot so to naredili Judje), ampak ga sprejme.
2. VODILNA MISEL

Jezus Kristus lahko pomaga ljudem in želi, da damo Bogu slavo (primerjaj z zlato vrsto).
Druge možnosti:
- Skromna zahvala lahko prepreči pot k Bogu.
- Ta, ki pride k Jezusu Kristusu, ne bo zavržen.
- Biti očiščen še ne pomeni biti odrešen.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Brezupna situacija in družbeno-religiozni pritisk, pod katerim živijo gobavci, se odteguje
izkušnjam otrok. Zaradi tega morate otrokom skozi slike in pripovedovanje jasno prikazati
položaj iskalcev pomoči. Na tak način lahko predstavite Jezusovo razočaranje nad
nehvaležnostjo devetih gobavcev in hvaležnega Samarijana ter posredujete zgodbo oziroma
praktične posledice tudi v otrokovem življenju: Jezus Kristus išče hvaležne ljudi. Odrešujoča
vera bo vidna v izkazovanju hvaležnosti Bogu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: neposredno vstopite v zgodbo tako, da se nahajate v galilejski vasi.
Pri pripovedovanju zgodbe uporabite znanje o takratni situaciji gobavcev. Mogoče
začnete z žalostnim jokom in vprašanji: »Kdo je tam tako žalosten? Zakaj ljudje
jokajo?« Otroke lahko v s ituacijo pritegnete tako, da odgovarjajo na vprašanja s
svojega vidika.
3.2.2

Aktiven vstop: otrokom narišite na dlan, roko ali čelo eno piko z belo kredo. Otroci
bodo najverjetneje spraševali: »Ali je to nova igra?« Ko bo poizvedovanje počasi
upadlo, začnite: »Takšno odkritje ni bilo prijetno, takrat to ni bila igra. Z majhno belo
liso se je začela grozna bolezen…«

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Slike s pripomočka 5/b lahko pripravite tudi kot diapozitive, to pomeni, da jih morate kopirati
na folijo, jih izrezati in nalepiti v okvir diapozitiva.
Slika 1: pokrajina Galileje (v. 11).
Slika 2: vas v Galileji (v. 12).
Slika 3: oris desetih mož (v. 12).
Slika 4: deset mož od blizu, pod povečalom: bolni so (tu razložite kakšna bolezen je gobavost
in situacijo gobavcev).
Slika 5: srce z enim očesom (Jezus Kristus je videl obupane ljudi in čutil usmiljenje do njih).
Slika 6: deste mož odide (po Jezusovem navodilu).
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Slika 7: klečeč mož (eden je prišel nazaj in se zahvalil Gospodu Jezusu).
Slika 8: klečeč mož pred Jezusom Kristusom in oblaček za besedilo z devetimi vprašaji
(vprašanje: Kje je ostalih devet?).
Slika 9: nasmejan ozdravljen človek na poti z napisom: »Tvoja vera te je rešila!«
Za konec se pogovorite o razliki med enim in ostalimi devetimi možmi.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Igra poslušanja: preberite besedilo, v ka terem se pogosto pojavljajo besede »hvala,
hvaležen …« (besedilo si izmislite ali pa poiščite kakšno pesem zahvale). Otroci naj
pozorno poslušajo in seštevajo število »besed hvaležnosti«. Kdo dobro sešteva? Potem
povežite igro z mislijo o hvaležnosti do Boga in se pogovarjajte o zlati vrsti.
3.4.2

Otrokom razdelite kopije pripomočka 5/b, ki jih naj pobarvajo (eventualno slike med
sabo pomešajte in otroci jih naj zložijo v pravilni vrstni red).

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

Poleg velike potrebe gobavcev takratnega časa bi naj otroci izvedeli tudi nekaj o družbenopolitičnem stanju (glej tudi 3.1). Kajti zapisano je, da je prav Samarijan v znak hvaležnosti
padel na kolena pred Gospodom.
Nadaljujete lahko s Samarijanovim dejanjem (glej 15. lekcijo v 2. učbeniku, točka 1.2) in
pogovorom, kako se lahko mi zahvalimo Bogu. Poleg besed (molitev) in dejanj (npr. ljubezen
do bližnjega) pride na prvem mestu do izraza hvaležnosti v popol ni življenjski predanosti
(primerjaj z Rim 12,1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Aktiven vstop z narisano liso s pomočjo krede (glej 3.2.2).
4.2.2 Intervju z zdravnikom: pogovor z zdravnikom posnemajte na kaseto in jo nato
predvajajte otrokom (po možnosti imejte pogovor z doktorjem dermatologije ali z
osebnim zdravnikom). Intervju naj zajema razlago bolezni gobavosti in nego. Mogoče
imate v cerkvi zdravnika, ki je pripravljen obiskati uro verouka (Učinek: sproščanje
napetosti med »zdravnikom – otrokom kot pacientom«). Lahko si preskrbite tudi
material o medicinskem in misijonarskem delu med gobavimi ljudmi.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo pripovedujte na način kot je opisan pod točko 3.3 (glej pripomoček 5/b) z
upoštevanjem točke 4.1.
4.3.2

Opišite slike (glej 3.3) z dodatno nalogo, da otroci k vsaki sliki narišejo skico. Da ne
bi vzelo preveč časa, razdelite otroke v skupino, kjer se vsaka skupina osredotoči na le
nekaj slik. Otroci lahko rišejo s flomastri za folije. Njihove izdelke lahko nato
predvajate z diapozitivi, tako da otroci sami sestavijo sklop diapozitivov. Ker ta
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naloga zahteva razmišljanje, bo ot rokom povezava bolj jasna. V pogovoru nato
razložite vodilno misel.
4.3.3

Zgodbo pripovedujte z vidika Samarijana: »Hura, ozdravljen sem! Poslušajte, kaj mi
je Jezus Kristus povedal …« (primerjaj z 2, 3.1 in 4.1).

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Naloga vrednotenja kot skupinska igra: Kolikokrat so v
Svetem Pismu navedene naslednje besede? Gobavost
(okrog 12-krat), gobav, gobavec (okrog 22-krat),
nehvaležnost (1-krat), hvala, zahvaliti (okrog 42-krat). Da
bi imeli otroci oporo, sestavite vprašalnik, kjer so
navedene različne možnosti, ki jih naj nato označijo s
križcem. Na podlagi tega se pogovarjajte o hvaležnosti do
Boga (glej 4.1) – upoštevajte Rim 12,2.
4.4.2

Kviz vrednotenja
Kolikokrat se v Bibliji pojavljajo
naslednje besede:
gobavost 1x, 12x, 50x
gobav, gobavec 5x, 12x, 22x
nehvaležnost 1x, 10x, 50x
hvala, zahvaliti 10x, 42 x, 100x

Jezus Kristus zmore vse, vendar ne pomaga vedno takoj. Z otroki razmišljajte o
vzrokih, zakaj Jezus Kristus pomaga oziroma zakaj ne pomaga takoj. Na uro verouka
lahko povabite osebo, ki je prebolela težko bolezen. Ta naj pripoveduje, kako ji je
Jezus pomagal v bolezni.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 5 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Psalmist se spominja vsega dobrega, kar je dobil od Gospoda. Na to se osredotoči z vsem
svojim bitjem.
Ponavljanje zlate vrste s pomočjo pink-ponk žogice: dve skupini otrok v rokah držita nevidna
loparja. Začnejo: »Slavi – moja duša – Gospoda – …« besede torej potujejo sem ter tja kot
žogica.
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7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 5/a
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Pripomoček 5/b
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Delovni list 5 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI

Potek dela:
Slike izrežite kot dva filmska traka.
Priskrbite rolo iz papirja (lahko je
od WC papirja) in jo oblepite z
barvnim papirjem ali rolo pobarvajte.
Nato slike v obliki filmskega traku
nalepite na rolo.
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Delovni list 5 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Obkroži stvari, za katere se želiš
zahvaliti Jezusu.
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Delovni list 5 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Ali lahko uganeš to sestavljanko tako,
da postaviš črke vsake besede na pravo
mesto in odkriješ, za koga Jezus skrbi?
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6. lekcija

JEZUS OZDRAVI STOTNIKOVEGA SLUŽABNIKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 7,1–10
ZLATA VRSTA:
»Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on
biva in poplača tiste, ki ga iščejo.«
Heb 11,6
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

- vzporedni odlomek: Mt 8,5–13
Luka prikaže Gospoda Jezusa kot utelešenega ljubečega Boga, ki išče in pomaga ter mu
sledijo zaničevani in izgubljeni. Ozdravitev stotnikovega (poganskega) služabnika nam kaže,
da je Božja ponudba za ozdravitev dosegljiva vsem narodom. Da bi prepoznali daljnosežnost
daru ozdravljenja v Lk 7,1–10 je tukaj na kratko opisan odnos me Judi in Rimljani: Rimljani
so Jude zaničevali z »barbari«, kar pomeni neumni in necivilizirani, Judje pa so Rimljane
imenovali »psi« in jih s tem enačili z grešniki, vlačugami ipd. Rabini so obravnavali pogane
kot Božje sovražnike, izpostavljene kaznovanju in prepovedim, Izraelce pa kot Božje
prijatelje, na primer Rimljanu pokazati pot. Toda v Lukovem evangeliju je Jezus Kristus še
vedno prikazan kot kurios (Gospod in vladar nad svetom) in kot tak odrešitelj sveta! Zato se
tu skupaj s pričakovanjem odrešenja opominja k vztrajnosti v veri, k ponižnosti (glej tudi 1.4).
Gospod Jezus po končani pridigi na gori gre v Kafarnaum. Tam poganski stotnik preko
svojega posrednika prosi za pomoč Jezusa Kristusa glede svojega na smrt bolnega služabnika;
kot ne-Jud (ampak vseeno prozelit = spreobrnjenec) si ne upa neposredno srečati z Gospodom
(glej 1.5). Tako so ugledni Judje prosili Jezusa Kristusa, naj ozdravi služabnika. Gospod je šel
z njimi, toda stotnikovi prijatelji ga zaustavijo in prosijo, naj ne vstopa v hišo: stotnik je
spoznal svojo nemoč oziroma bolezen in smrt, predvsem pa je spoznal svojo nevrednost, da bi
lahko bil skupaj z Gospodom Jezusom, čeprav je imel visok položaj nad množico ljudi.
Gospoda je prosil, naj služabnika ozdravi samo s svojo besedo na daljavo. Prepričan je bil, da
je Gospodova be seda učinkovita! Niti za trenutek ni podvomil o Gospodovi moči. Gospod
Jezus se je čudil taki veri (to, da se Gospod čudi, je v evangelijih omenjeno le še enkrat, in
sicer čudenje nad nevero Nazarečanov – ko je bil v Izraelu in bi moral tam najti vero, pa je ni
našel – glej Mk 6,6). Ta presenetljiva vera ne ostane brez uspeha: ob vrnitvi najdejo
služabnika zdravega.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus Kristus (za podrobnosti glej 1.5).
Stotnik, ljubi judovsko ljudstvo in svojega služabnika, spoštuje Gospoda Jezusa.
Bolan stotnikov služabnik / suženj.
Judovske starešine.
Stotnikovi prijatelji.
Množica ljudi, ki sledi Jezusu.
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Kafarnaum (glej tudi 1.3 v 11. lekciji v 1. učbeniku in v 10. lekciji v tem učbeniku) =
Nahumova vas (neznana), na jugozahodnem delu Tiberijskega jezera v Galileji (Mt
9,1; 4,13 glej zemljevid – pripomoček 3/a v 1. učbeniku); strateško pomembno, ker je
mesto ležalo na poti med Jeruzalemom in Damaskom. Matej je to mesto poimenoval
»njegovo« (Jezusovo) mesto, saj si je Gospod velikokrat izbral to mesto za bivanje, tu
je spoznal veliko pomembnih ljudi in naredil veliko čudežev. (Besedni pomen: vas
tolažbe – to ime poudari, da je Jezus Kristus kot Mesija (glej Lk 4,18), kot tolažnik, bil
prav v tej vasi in se na poseben način srečal s stotnikom in njegovim služabnikom.

1.4 ČAS DOGAJANJA

V drugem letu Jezusovega javnega delovanja (v letu njegove priljubljenosti), po pr idigi na
gori.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 2: stotnik = rimski vodja stotih ljudi (centurion); »navaden vojak«, ki se je
izkazal s hrabrostjo in zanesljivostjo. Imeti pod oblastjo sto ljudi je bilo takrat kot
posadka v K afarnaumu, katerih naloga je bila preprečiti upore Judov proti Rimu ali
takoj vse pobiti. Prozelit: stotnik Kafarnauma je bil »prozelit vrat«, torej ne-Jud, ki se
je zavezal k določenim Judovskim pravilom (npr. prepoved žalitve Boga).
Vrstica 2: služabnik / suženj = v Novi zavezi človeška zmožnost telesa ni v prednosti
pred Gospodom sveta; odnos med gospodarjem in služabnikom služi kot podoba
vsesplošnega odnosa med Gospodom in človekom. Poudarjena je naj odvisnost
človeka od Boga (kar stotnik tako jasno opazi).
Vrstica 3: judovske starešine = zastopniki judovske oblasti , »uradne osebnosti«, tudi
kot del svetovalcev na sestankih.
Vrstica 5: shodnica = »religiozni, duhovni in družabni center judovske cerkve«, kajti
tempelj je bil le v Jeruzalemu.
Vrstica 9: vera = ta svetopisemski pojem ne pomeni le umske zmožnosti verovanja in
razumevanja, ampak popolno zaupanje v Božjo besedo in s tem povezanih rezultatov
takšnega življenja.
2. VODILNA MISEL

Ta, ki popolnoma zaupa Gospodu Jezusu in ga ponižno prosi, ne bo nikoli razočaran – tudi če
Jezus ne odgovori tako, kot smo mi pričakovali.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus pomaga, ne da bi osebo sploh videl; prišel je ravno za uboge, bolne,
sužnje (grešnike, torej za vse nas).
- Ta, ki resnično veruje v Jezusa Kristusa, mu zaupa v vseh situacijah.
Prošnja veliko doseže! V molitvi moramo verovati drug za drugega (kot stotnik in judovske
starešine za bolnega služabnika).

52

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

Otroci nad štiri leta starosti imajo že zelo razvita občutljiva čustva, na primer nežnost, sočutje
ipd. Tako je tudi odnos do Boga (še) ljubeč in zaupljiv. Spoznanje grešnosti pa v primerjavi s
prej omenjenimi čustvi ni tako razvito. Pri teh otrocih nad šest let starosti igra zelo pomembno
vlogo (duhovni) vzor. Otroci v tej razvojni fazi posnemajo izraze (besedne zveze) učiteljev in
si jih tako zapomnijo.
Svetopisemsko besedilo poudarja oboje:
- sočutje do bolnega človeka, nastop in prošnja zanj;
- vzor stotnikove vere.
Tudi mi danes lahko spoznamo, da se je na Božjo besedo mogoče popolnoma zanesti. O
človeških vzorih ne smete pustiti nobenih nepravilnih predstav; otroci so že zdavnaj spoznali,
da so ljudje včasih nezanesljivi in da je bilo njihovo zaupanje prizadeto. Gospoda Jezusa
moramo predstaviti kot edini pravi vzor.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Z otroki se pogovarjajte o bolnih ljudeh in kako jim lahko pomagamo. Nato pogovor
usmerite na bolnega služabnika.
3.2.2

Slikovna uganka (rešitev: KAFARNAUM) – glej pripomoček 6/a.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

S pomočjo slik (glej pripomoček 6/b) pripovedujte zgodbo po naslednjih korakih:
 Slika 1 – stotnik in njegov bolan služabnik (gospodar ljubi svojega služabnika; skrbi ga
zanj in razmišlja, kako bi lahko pomagal).
 Slika 2 – stotnik pošlje k Jezusu starešine (primer prošnje za drugega / pravilen naslov).
 Slika 3 – Gospod Jezus se napoti k stotnikovi hiši (Gospod usliši prošnjo in je pripravljen
pomagati).
 Slika 4 – (klečeči) stotnikovi prijatelji pred Gospodom (stotnikova ponižnost, spoznanje o
samem sebi in pogumna vera).
 Slika 5 – veselje v stotnikovi hiši (Gospod Jezus pomaga in nagradi vero). Slika 6
Možnosti predstavitve zgodbe: (glej 4.3 – vstavek pri starejši skupini)
-

-

Pripomoček kopirajte na folijo, slike izrežite in jih postavljajte med pripovedovanjem.
Pripomoček povečajte na papir tako, da bodo posamezne slike
(1 – 6) prepoznavne za vsakega otroka. Te slike kopirajte na
papir in jih zalepite na tapetno rolo ter jih na začetku in koncu
s sponkami pripnite na leseno deščico. Pri pripovedovanju
zgodbe prikažite slike kot film (glej skico ob strani). Različica:
filmsko rolo vložite v škatlo. V škatlo vrežite pravokotno
odprtino, ki ustreza velikosti slik. Stranice primerno izrežite,
da bo kot »kino« predstava.
Zgodbo pripovedujte z veliko uporabe izrazov in figuric iz igre »Človek ne jezi se«, z
listom poslikanim s potjo in z eno doma narejeno palestinsko hišo …
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3.4 UTRJEVANJE

Slike (glej pripomoček 6/b) od zgodbe pomešajte in nato jih naj otroci pravilno
razvrstijo ter na podlagi slik pripovedujejo zgodbo.
3.4.2 Igre v zvezi s pojmom »zaupanje«: igra »vroče – mrzlo« ali igra, ko ima en igralec z
ruto zavezane oči in mora nekaj iskati s pomočjo soigralca, ki vidi in daje »slepemu«
navodila.
3.4.1

3.4.2

Otroci naj sami zavrtijo film in ob tem pripovedujejo zgodbo (primerjaj s 3.3).

3.4.3

Pogovor: Pri čem vam je Gospod Jezus že pomagal? Za kaj lahko prosimo? (Vsaka
prošnja ni uslišana).

3.4.4

Raziskovalci: Delovni list 6 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

V naši družbi, ki se miselno razlikuje in svet, ki gleda na sposobnosti, je prepovedano, da
oseba z avtoriteto prizna in se obveže resnici. Kar velja, je najdba samega sebe in lastna
odločnost ter uspeh. Toda prav pri otrocih lahko vedno znova ugotovimo, kako iščejo
smernice za svoje življenje in kako zelo trpijo pod tem pritiskom, kajti prej ali slej bodo
morali priznati nemoč. Lk 7,1–10 ponuja posebno pomoč:
- Stotnik, ki je vajen ukazovati in sprejemati odločitve, naleti na mejo. Doživi avtoriteto
Božje besede in Jezusovo premoč. Nič mu ne pomaga njegova svoboda in moč
ukazovanja. Prav v priznanju Božjih zapovedi doživi odrešenje, pomoč in ne spone.
- Načelo uspeha mu nikakor ne pomaga, prav nasprotno: spozna svojo nemoč in
ugotovi, da si odrešenja ne more pridobiti. Vendar pa na osnovi vere dobi v dar Božjo
pomoč. Otrokom skozi biblijsko zgodbo pojasnite dano ponudbo, ki je v pomoč in
odrešitev, dana od Božje avtoritete.
4.2 PRIPRAVA UVODA (glej tudi 3.2)

4.2.1 Ugotavljanje osebnosti: Kdo sem jaz? Pripovedujte z vidika biblijske osebnosti, ki je
bila zaradi svoje vere mirna v življenju (Abraham, Noe itd.).
4.2.2

S sabo prinesite lok. Puščico lahko izstrelimo le takrat, ko lok napnemo. Ta, ki veruje,
živi med prošnjami in zaupajočim čakanjem na uslišanje, med Gospodovo
vsemogočnostjo in njegovim vstopom. Vera brez takega pričakovanja je kot »ne
napeti lok«.

4.2.3

S sabo prinesite slike ljudi iz drugih krajev in vprašajte otroke, po čem prepoznamo
»priseljence«. Nato se pogovarjajte o tujih sovaščanih oziroma sodržavljanih … i n
preusmerite pogovor na primerjavo med Rimljani (pogani) in Judi.

4.2.4

Primerjalna zgodba: »Kdo izmed bo verjel temu, kar bom sedaj povedal-a? … V svoji
roki držim nekaj, kar ni videl še nihče; tudi jaz ne. Ampak vseeno vem, da je majhno,
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rjavo in trdo. Kmalu bomo vsi videli to stvar, toda potem tega ne bo videl več noben
človek … A res verjamete? Kdo izmed vas mi še vedno verjame?«
Pokažite arašid ali lešnik v svoji roki in ga strite tako, da bodo vsi otroci videli jedrce.
Potem ga dajte enemu izmed otrok, da ga poje.
»A verjamete, da sem povedal-a resnico? Seveda, saj ste sami videli jedrce arašida
oziroma lešnika. Toda to ni način verovanja, ki ga Gospod Jezus pričakuje od nas …«
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Svetopisemski tekst lahko preberete skupaj z otroki in nato obdelate posamezne korake
oziroma točke ali pa zgodbo pripovedujete, kot bi jo pripovedoval npr. eden izmed starešin.
Pripovedujte po podobnih korakih kot pod točko 3.3 in dopolnite vsebino (glej 3.3 in
pripomoček 6/b):
K : dodajte dejstva zgodovinskega časa (glej 1 in pripomoček 3/a v 1. učbeniku).
Pripovedujte ob zastavljanju vprašanj (npr. »Ali bo Gospod Jezus pomagal tujcu?« – pojasnite
svoj odgovor), napeti čas čakanja (stotnikova živa vera).
K : stotnikova situacija, njegova prošnja starešinam, ravnanje starešin (njihovo pozitivno
pričevanje o stotniku).
K  in : stotnikovo spoznanje, njegova vera, »sodelovanje« prijateljev in doživetje Božje
avtoritete.
 Povzetek in uporaba – slika 6:
Klečeč (ponižnost) in moleč človek pod križem (edini odrešitelj), ki veruje v Jezusa, bo o d
Boga obdarjen (Pozor! To darilo ni ozdravljenje od vseh bolezni, ampak odpuščanje grehov).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Mrežasta uganka (rešitev: »vera je zaupanje) – glej pripomoček 6/c.
4.4.2 S pomočjo Svetega pisma naj otroci vpišejo manjkajoče besede (za pripravo teksta
kopirajte svetopisemski odlomek in pomembne besede izbrišite ali prelepite).
4.4.3

Otroci naj odgovorijo na naslednje trditve z »da« ali »ne«:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
…

vera je domneva
vera je mnenje
vera je prepričanje
vera je stvar osebnega pogleda
vera je trdno zaupanje
vera je sprejetje
vera je prepričanje
vera je nekaj, v kar verujemo

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 6 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
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6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Za mlajšo skupino: med pogovorom pokažite skupaj z besedo primerno sliko (glej
pripomoček 6/d):
- križ za besedo Bogu,
- v molitvi sklenjene roke za besedi vere in verovati,
- z rokami zakrite oči za besedo iščejo,
- darilo za besedo poplača.
Za vsakega otroka kopirajte te slike, ki jih naj pobarvajo, na hrbtni strani pa napišejo zlato
vrsto.
Za starejšo skupino: zlato vrsto napišite na papirnat ključ ali deklico (glej pripomoček 6/d),
ki ima sklenjene roke. Lahko se igrate tudi igro »iskanje zlate vrste«: oštevilčene majhne
listke z zlato vrsto skrijte v učilnici in otroci jih naj iščejo. Ko jih najdejo, jih naj uredijo po
vrstnem redu. Te listke pripravite tako, da se bodo lahko pritrdili na tablo za flanel.
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 6/a

Slikovna uganka: Otroci, ki ne znajo brati, naj poimenujejo predmete. Eden od
otrok, ki zna pisati, naj začetne črke teh predmetov napiše na črte in prebere
ime mesta.
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Pripomoček 6/b
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Pripomoček 6/c

A

1
5

∙

3
B

.

7

.

.

8

.

4

6

.

2

.
.
Ugani ali poišči osem besed, ki morajo biti uvrščene v to uganko. Besedo začni vpisovati v
oštevilčenem kvadratku in nadaljuj skozi črtkane črte ter končaj pri piki.
1. »Egipčani so jih zasledovali z vsemi faraonovimi konji, _____?_____, konjeniki in
vojsko…« (2 Mojz 14,9).
2. »Bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor ______?_____« (Mt 10,16).
3. »Osvobodili ste se ______?_____ in postali sužnji pravičnosti« (Rim 6,18).
4. Jezus je v Jerihi obiskal moža po imenu ______?______ .
5. Materi preroka Samuela je bilo ime ______?______ (1 Sam 1).
6. Mož od Safire je bil ______?______ (Apd 5).
7. Gospod je Abrama izpeljal iz ______?_______ Kaldejcev (Neh 9,7).
8. »Gospod je uslišal glas mojega ihtenja. Gospod je uslišal mojo______?______,
Gospod je sprejel mojo molitev« (Ps 6,9–10).
Zdaj lahko v vrstici A in B prebereš rešitev, ki se glasi _______________________________.
Pripomoček 6/d
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Delovni list 6 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj vse like, ki nastopajo v zgodbi!
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Delovni list 6 – starejša skupina

RAZISKOVALCI

Pomagaj stotniku najti pot k
Jezusu.
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7. lekcija

JEZUS OZDRAVI GLUHONEMEGA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 7,31–37
ZLATA VRSTA:
»Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
Mk 7,37b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Gospod Jezus pride po velikem ovinku iz mesta Tir, kjer je ozdravil hčer Sirofeničanke, v
Deseteromestje. K njemu so pripeljali gluhega, ki je z naporom govoril in so prosili zanj
(upoštevaj podobnost z Mk 2,1–12). Gospod Jezus ga je ozdravil (glej 10. lekcijo). Ta zgodba
sporoča veliko podrobnosti o Jezusovem delu:
- ločenost od množice ljudi (»biti sam z Jezusom«);
- različni Jezusovi pristopi ozdravljenja, vključno z uporabo sline, ki je veljala za
moč ozdravljenja;
- pogled v ne bo; tako je lahko gluhonemi razumel, da je ozdravljenje od z goraj,
izprošeno od Boga;
- vzdihovanje ali stokanje kaže globoko Gospodovo sočutje;
- Efata: mogočna beseda prebrana z Jezusovih ust.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus: v tej zgodbi se razodene kot mesija, ki zdravi (glej Iz 35,5) – in
sicer z eno samo terapijo (7,33).
»oni« (v. 32 – ti, ki so pripeljali gluhega): ljudje, ki imajo radi bolnega in so
zaskrbljeni za njegovo ozdravitev. Verujejo v G ospoda Jezusa, da lahko ozdravi
njihovega prijatelja. Njihova vera jih je naredila aktivne.
Množica ljudi: žene, moški, otroci, radovedni ljudje, verujoči, dvomeči itd. Morda
nekateri od njih razumejo, da se obljuba iz Iz 35,5 izpolnjuje v 7,37.
Gluhonemi: gluh človek, ki govori z velikim naporom (kar je velikokrat posledica
nemosti). Veselega glasila ne more slišati in svoj jezik ne more uporabljati za to,
za kar mu ga je Bog dal. Ne more se pogovarjati (običajna komunikacija) in je tako
izločen iz družbe.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Če pogledamo na zemljevid (glej pripomoček 7/d), vidimo velik ovinek: Gospod prihaja iz
območja Tira in gre preko Sidona (sever) proti Galilejskemu jezeru (jugovzhod) v
Desteromestje. Vzrok za ta ovinek je nejasen. Mogoče je Gospod poskušal na tej poti poučiti
svoje učence o nujnosti preživetja časa v samoti. Deseteromestje (gr. dekapolis) je bilo skupek
desetih (in več) sosednjih helenističnih mest kot zavetje pred roparskimi vdori. To področje se
je imenovalo tudi »Geraška dežela« (Lk 8,26); v t em mestu je ozdravljen obsedenec že
povedal svoje pričevanje o Gospodu Jezusu (Mk 5,19).
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1.4 ČAS DOGAJANJA

Čas Jezusovega javnega nastopanja lahko razdelimo na: prvo leto javnega nastopanja, leto
priljubljenosti, leto upiranja, zadnji meseci. Ta zgodba spada v čas upiranja. Splošna
priljubljenost je mimo in sedaj se Gospod kot mesija razodeva posameznikom.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 32: nem / »govori z naporom« = očitno ta človek ni bil povsem nem
(možen namig: ni bilo nobenega opaznega trpljenja). Po današnjem razumevanju
bi ga uvrstili v skupino težko govorečih.
Vrstica 33: »stran« = Jezus kot moder in razumevajoč zdravnik: gluh bi po s voji
ozdravitvi najprej slišal hrup množice (neprijetna izkušnja), Jezus pa je poskrbel,
da je kot prvo slišal glas dobrega pastirja.
Vrstica 34: Gospodova gesta = bolnemu s tem pokaže, kaj želi storiti (glej 1.1).
Vrstica 36: »zapoved o molčanju« = Gospod Jezus ni hotel, da bi bil znan kot
»čudodelec«, ampak je želel z osebnim srečanjem zbuditi vero posameznikov v
Boga Očeta (glej tudi 1,44; 3,12; 5,43; 8,26).

2. VODILNA MISEL
Uho in glas od njega in zanj! A ju ti uporabljaš tako?!
Druge možnosti:
- Gospod Jezus lahko ozdravi (on je moder zdravnik).
- Le po Gospodu Jezusu! (Jezus Kristus ozdravlja / on ne dela povprečno. Samo
skozi njega si lahko ozdravljen).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci radi verujejo, da je Jezus lahko ozdravil tega moža. Navdušeni so nad postopkom
zdravljenja. Vendar obstaja nevarnost: ne obstaja recept, po ka terem bi lahko to ponavljali,
zato se ne smete do podrobnosti spuščati v postopek zdravljenja. Na podlagi tega dogodka
lahko poudarite Gospodov fini občutek: Kako se sreča s prizadetim človekom? Funkcije in
možnosti ušesa in glasu za manjše otroke poenostavite. Tudi oni sami radi slišijo in
pripovedujejo napete zgodbe.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Govorite o s luhu in glasu s pomočjo ust in ušesa (glej prvo sliko pripomočka 7/a).
Kako se počutijo ljudje, ki ne morejo govoriti (npr. zaradi hripavosti) in ne morejo
slišati?
3.2.2 Igra: otrokom z gibi poskušajte povedati neko zgodbo, ki jo morajo uganiti. Pri mimiki
ne smete ničesar povedati naglas; usta naj se nemo premikajo.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Odigrajte vlogo gluhonemega, ki po ozdravitvi sreča prijatelja in mu pripoveduje svojo
zgodbo ozdravljenja (za ilustracijo uporabite sliko o osebah na pripomočku 7/a).
Oporne točke:
- njegovo stanje pred tem (opišite neprijetnosti te bolezni) – glej 1.2 in 1.5;
- njegovi prijatelji ga pripeljejo pred Gospoda, mogoče niti ni vedel, kam ga peljejo;
- njegovi občutki ob srečanju z Jezusom Kristusom: zagotovo je spremljal s
pogledom vsak Jezusov korak in si zapomnil vse do podrobnosti (glej 1.5);
- doživljanje ozdravljenja (opišite, kar je slišal, najverjetneje najprej Gospoda /
odgovorite na vprašanje: Kdo je Jezus Kristus?) – glej 13. lekcijo, 1.1;
- vstavek o uš esu in glasu po oz dravljenju za njegovega odrešitelja (v. 35: »in je
pravilno govoril« – za kaj uporabljamo ušesa in glas?)
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ročno delo: izdelovanje ploščice iz lepenke za obesek (glej pripomoček 7/b). Skico
pripomočka skopirajte za vsakega otroka / kroge naj pisano pobarvajo / dva kroga naj
izrežejo in zlepijo skupaj / skozi luknjo naj potegnejo nit. Pogovorite se o simbolih:
 Gospod Jezus je ozdravil bolnega in nam dal ušesa ter usta.
 Kaj delamo s tem darom? Koga poslušamo? Kaj govorimo? A se
lahko Jezus veseli nad nami? (Obesek ponuja veliko tem za
pogovor).
3.4.2

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

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci so radi člani neke skupine, kar spodbuja tudi šola in različne skupnosti. Biti samotar je
dandanes v posmeh. Čustva izoliranja in strahu spadajo k izkušnjam otrok prejšnjih generacij.
Na primeru bolnika vidijo otroci primer izolacije, ko se oseba z drugimi ljudmi lahko druži le,
če ima oseben stik z Jezusom Kristusom. Vendar se ozdravljenje zgodi stran od množice (glej
1.1 in 1.5). Gospod Jezus nas hoče najprej osebno srečati, zato nas popelje stran od drugih
(»peljati v tišino«).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o bolezni (tudi pogovor o problemu izolacije) in na koncu preberite zgodbo iz
Svetega pisma.
4.2.2

Neposreden vstop z življenjskim dogodkom tega gluhonemega človeka (glej 3.3).

4.2.3

»Napišite« stavek (npr. vodilno misel) ali neko besedo iz zgodbe (npr.
Efata) v z nakovnem jeziku za gluhe. Ko ga otroci pravilno rešijo, preidite
na zgodbo.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Na zemljevidu (glej pripomoček 7/d) pokažite Deseteromestje in opišite predvideno situacijo
(cvetoča trgovina, glasba, pogovor, zdravniki …). Sredi tega dogajanja je tudi gluhonem
človek, ukleščen v samoto. Pripovedujte zgodbo in pred sabo imejte 33. vrstico (glej tudi 3.3).
Gluhi človek spozna Jezusa Kristusa v samoti (otroci naj imenujejo osnove »KAKO« tega
ravnanja) – glej 4.1.
Možnosti nadaljevanja: v tej zgodbi je prikazana slika z vtisom, kako se družbena vez (Božji
pogovor z ljudmi) s padcem v greh prekine in se ponovno vz postavi (glej 4.4) – le skozi
oseben stik z odrešiteljem (otroci naj navedejo nekaj stvari, ki ne prinesejo odrešenja).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Problemi s slišati npr. Božji glas dandanes (glej tudi 3.4.1): Zakaj ljudje ne poslušajo
Gospoda Jezusa? Omamljenje, obsipavanje (z glasno glasbo, v uš esih je vedno
glasno), nočejo slišati (slaba vest / vedo, da Božja Beseda vedno odkrije greh),
odklanjanje (so tudi drugi glasovi, ki govorijo nasprotno …).
4.4.2

Poglobljeno razmišljanje o odr ešenju – ker smo zapadli v greh, Bog še danes kliče:
»Adam (človek), kje si?« (1 Mojz 3,9). Ampak človek noče niti odgovoriti, naredi se
gluhega in nemega (glej Iz 50,2–5; 66,4–5a; 1 Kor 2,14).

4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 7 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

Ljudje citirajo preroške besede iz Iz 35,5 ki se bodo popolnoma uresničile, ko bo Gospod na
tej zemlji vzpostavil svoje kraljestvo. Ta dogodek je senca tega prihajajočega konca. Gospod
Jezus se razodeva kot obljubljeni prinašalec odrešenja – mesija.
Otrokom morate primerno njihovi starosti predstaviti te zveze in jih v vsakem primeru
spomniti na to, da Gospod zmore vse, pomaga pa ob svojem času.
Da bi otroci osvojili in se naučili zlato vrsto, lahko kopirate vrsto zapisano v obliki uganke
(glej pripomoček 7/c) in jim razdelite.
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7. PRIPOMOČKI

TVOJE UHO

»Uho, ki posluša, in oko, ki gleda,
oboje je naredil Gospod.« Prg 20,12
Kakšno čudovito delo je naše uho!
Pripomoček 7/d
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Pripomoček 7/a
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Pripomoček 7/b

Pripomoček 7/c

UGANKA!!!
VSE _ _ _ _
s š c t

D _ _ _: G _ _ _ _ _ DAJE, DA _ _ _ _ _ _ _, N _ _ _ _,
g n c
n z j k o
t n k u k l r
g o k o

DA _ _ _ _ _ _ _ _.
i r ž r š k l r
_ _ _ _ _ 7,37b
o c š m r

Pozor: do rešitve prideš tako, da nad vsako črko napišeš črko, ki stoji dve mesti
pred navedeno v abecedi (npr.: nad črko V napiši T, nad B napiši Ž …)!
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Delovni list 7 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 7 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Zapiši besede spodaj v pravilnem vrstnem redu na črte.

_________________ ________________ : » __________ ______________
1
2
3
4
________ ____________ __________________ .«
5
6
7
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8. lekcija

JEZUS OBUDI LAZARJA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 11,1–46
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
1.1 VSEBINA

Jezus Kristus je vedno znova izzvan od Judov, naj prizna, kdo je. Čeprav vidijo njegova
znamenja in čudeže, ki pričujejo, da je on Kristus, ne verujejo. Vsako njegovo izjavo o tem,
da on j e Kristus, vzamejo kot kletev proti Bogu in s tem se sovraštvo še poveča, vse do te
mere, da ga želijo kamenjati. Zato se Jezus umakne na vzhodno stran Jordana, kajti dokler ne
izpolni načrta svojega Očeta, ne sme umreti. Ko mu na tem kraju sporočijo o bolnem
prijatelju Lazarju, namerno počaka še dva dni, ker želi ljudem pokazati, da je on tudi Gospod
nad smrtjo. Učenci ga želijo odvrniti od tega, da bi šel v Betanijo, ker bi tam njihova življenja
bila ogrožena. Toda Jezus se kljub temu odpravi tja, kajti vé, kaj želi Bog in je pripravljen to
tudi izpolniti. Čeprav Marta v pogovoru z njim prizna vero vanj, pa vseeno dvomi v Jezusovo
moč, da bi lahko obudil mrtve. Toda Jezus z eno besedo prikliče Lazarja nazaj v življenje.
Veliko ljudi, ki je priča temu, se čudi nad čudovito veličino Gospoda Jezusa in verujejo vanj.
Ko veliki duhovnik in farizeji slišijo o tem, se odločijo, da bodo Jezusa umorili.
1.2 OSEBE

-

Lazar: grška oblika hebrejske besede eleasar = Bog je pomagal. Marijin in Martin
brat.
Marija: je bolj tiha in zadržana kot Marta. Jezusa kasneje mazili z oljem (glej 18.
lekcijo v 1. učbeniku).
Marta: »gospodinja«, verjetno najstarejša v družini – Lk 10,38 g ovori o Martini
hiši; gostoljubna, delovna.
Jezus Kristus: tukaj ga imenujejo Rabi, učitelj, Gospod – Gospod nad smrtjo, ker
je on sam vstajenje in življenje – jaz sem – Bog se sam tako imenuje (primerjaj z 2
Mojz 3,14). Prijatelj brata in dveh sester.
Sel (kurir): vrstica 3, ni omenjen direktno.
Učenci: Jezusovi privrženci, ki ga priznavajo kot učitelja.
Tomaž: grško Didymus = Dvojček, kot učenec ne stopa v ospredje (glej tudi 27.
lekcijo v 1. učbeniku).
Judje: sorodniki, prijatelji, znanci, ki so prišli tolažit Marto in Marijo.
Farizeji: judovska religijsko-politična stranka, ločina; spoštovali so natančno
izpolnjevanje zakona (glej tudi 19. lekcijo, 1.5); priznavali so življenje po smrti in
vstajenje telesa (Apd 23,8).
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1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Betanija »hiša ubogih«: vas v Judeji, na vzhodni strani Oljske gore. Od Jeruzalema oddaljena
15 stadijev (okrog 2,7 km). Nahajala se je na poti od Jerihe do Jeruzalema.

1.4 ČAS DOGAJANJA

Okrog leta 30, z adnje dni pred Jezusovo smrtjo in nekaj dni pred praznikom pashe (v. 55).
Povečalo se je zasledovanje Jezusu in on se je izogibal različnim napadom.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 2: Marija je bila tista, ki je Gospoda mazilila z dišavnim oljem = razlaga,
katera Marija je bila mišljena; maziljenje se je časovno dogajalo kasneje (glej 18.
lekcijo v 1. učbeniku).
Vrstica 9: »Če kdo hodi podnevi, se ne spotakne, ker vidi luč tega sveta« – vse
dokler Jezus hodi v času, ki mu ga je odredil Oče, se mu ne more nič zgoditi, saj
deluje po Božji volji. On ni kot slepi, ki se spotakne, kajti on vidi Očeta (ki je luč).
Vrstica 10: »ker v njem ni luči« = namiguje na učence, ker je on za njih luč sveta
(glej Jn 8,12).
Vrstica 11: spi = ima dvojni pomen in sicer, normalno spanje in stanje mrtvega
človeka. Iz tega tudi izhaja zamenjava pomena pri učencih. Z Jezusovega gledišča
pa je smrt le spanje (glej tudi 3. lekcijo, 1.5).
Vrstica 19: tolažili = iskrene besede, jim stati ob strani s pomaganjem,
objokovanjem, obžalovanjem, pomiritvijo. Tisti, ki so tolažili, so ostali z
žalujočimi tudi do sedem dni. Odložili so nakit in si oblekli oblačila za žalovanje.
Vrstica 24: ob vs tajenju poslednji dan = Martino prihodnje upanje glede na Dan
12,13; v Jn 6,39 G ospod Jezus tudi sam govori o vs tajenju na poslednji dan
(primerjaj s Ps 49,16; Iz 26,19; Oz 13,14).
Vrstica 25: bo živel = imel bo večno življenje, skupnost z Bogom.
Vrstica 26: vekomaj ne bo umrl = ne bo ločen od Boga, čeprav je umrl naravne
smrti.
Vrstica 31: grob = grob izven vasi; votlina, vklesana v s kalo. Odprtina je bila
zaprta s privaljenim kamnom, ki so ga podložili z žlebom, kar je otežilo kasnejše
odpiranje.
Vrstica 33: »je bil v du hu pretresen in se je vznemiril« = p retresen, razburjen,
ogorčen nad smrtjo in verjetno tudi nad nevero; vznemirjen – žalosten, prevzet,
ganjen nad stisko ljubljenih ljudi.
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-

Vrstica 39: »…saj je četrti dan mrtev« = zaradi visokih temperatur v Izraelu se telo
hitro začne razgrajevati; pogreb je ponavadi na dan smrti. Po štirih dneh ni več
upanja (vsaj po človeškem prepričanju) za vstajenje.
Vrstica 44: povoji = telo umrlega so umili, da bi preprečili infekcije, ga namazali z
oljem in povili v platno.

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus je zmagovalec nad smrtjo.
Druge možnosti:
- Veruj in boš živel!
- Veruj in boš videl Božje veličastvo!
- Smrt nima zadnje besede.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci pri tej starosti se odzovejo zelo čustveno na smrt znanega človeka ali ljubljene živali.
Sočustvujejo z žalujočimi in delno iščejo pomoč. Zanimivo je, kako verujejo v stvari, ki so
ljudem nerazumljive. Zato imate tukaj možnost, da jim jasno prikažete veličino in moč
Jezusa. Ker večina otrok skoraj ali pa sploh nima stika s smrtjo, ali pa jo poznajo le iz risank
oziroma zgodbic, kjer umirajo le hudobni, jim pazljivo predstavite grozljivost smrti. Ko to
razumejo, se lahko veselijo Jezusove odrešujoče moči.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Žlebasta deska (kos lesa 50 x 20 x 2 cm; posamezne zareze naj so na razdalji 1 cm, v
katere postavljate vnaprej izdelane figurice iz trdega papirja ali kartona, ki jih med
pripovedovanjem premikate – glej pripomoček 8/a) s skalnim grobom (postavite v dve
zarezi, prednja stran naj ima odprtino). Nato vprašajte: Kaj je to? Za kaj to
uporabljamo? Zakaj nekdo umre? Kakšne posledice ima to? Kako lahko ob t em
pomagamo?
3.2.2

Otrokom pokažite sliko žalostnega otroka in jih vprašajte: Kaj vidite? Zakaj bi ta otrok
lahko bil žalosten? Kdo je umrl? Zakaj?

3.2.3 S pomočjo lutk odigrajte situacijo, v kateri se dober prijatelj odseli ali umre. Prikažite
različne reakcije ob tem in možno pomoč.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Nadaljevanje pripovedovanja s pomočjo žlebaste deske (glej 3.2.1 in pripomoček 8/a):
 Marta in Marija sta žalostni, brat je umrl, povit je v platno in položen v grob, pred
grobom je kamen, poklicali so Jezusa Kristusa, ni prišel, zdaj je prepozno, gredo
domov, prišli so žalujoči.
 Jezus je prišel, Marta to sliši in mu pride naproti, Marta in Jezus se pogovarjata, ona
odide.
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 Jezus še ostane tam, pridejo Marija, Marta in gostje, pogovor z Marijo, Jezus
vpraša: Kam ste ga položili? Vsi gredo h grobu (figure pomaknite h grobu).
 Jezus ukaže, naj odvalijo kamen, Marta prigovarja, odgovor: molitev in vpitje k
Jezusu (odvalite kamen in iz ozadja potisnite naprej Lazarja).
 Naročilo: razvežite povoje in pojasnite reakcijo ljudi.
3.3.2 Zgodbo pripovedujte ob prikazovanju diapozitivov ali slik (glej pripomoček 8/b).
Vsako sliko s pomočjo folije naslikajte na kozarec; boljše je, če kozarec na eni strani
pobarvate s temno barvo za plakate in z ostrim predmetom (iglo ali žebljem) vrišete
simbole. Pri tej metodi lahko začnete s prikazovanjem bolnega Lazarja, čakanjem na
Gospoda Jezusa, razočaranostjo in na koncu Jezusovo zmago.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 S pomočjo žlebaste deske otrokom dovolite, da zgodbo ponovijo (glej 3.2.1 in 3.3.1).
3.4.2 Ročno delo (glej pripomoček 8/d): na vnaprej pripravljeno osnovo naj otroci prilepijo
figuro Jezusa, narejeno iz rumenega papirja in s sponko pritrdijo kamen h grobu, tako
da se lahko odpira in zapira. V zareze, ki so pripravljene na pripomočku, naj skozi
potisnejo trak, na katerem je narisan Lazar. Na koncu naj sliko še pobarvajo.
3.4.3

Skupaj se naučite zlato vrsto (glej 6) in otrokom pojasnite, da tako, kot je Jezus takrat
obudil Lazarja, bo na dan, ko bo ponovno prišel na zemljo, obudil tiste, ki so umrli.
Koga pa? Vse tiste, ki mu zdaj zaupajo in verujejo vanj ter tiste, ki so to delali že pred
nami. Kje bomo takrat?

3.4.4

Raziskovalci: Delovni list 8 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Mnogim otrokom ni veliko mar za smrt in ne razmišljajo o tem. Ko iz medijev slišijo o smrti,
umiranju, umorih, glede tega niso kaj dosti vznemirjeni, ker so se tega že navadili in ker je to
za njih le igrano, ne resnično dejstvo. Otroci pa, ki so se v svojem okolju soočili s smrtjo,
čutijo žalost in veliko bolečino, kar pa na zunaj ne pokažejo in o tem ne govorijo veliko.
Marsikateri pa reagirajo, kot da so kaj takega že doživeli. Pomembno je, da otroci spoznajo
grozovitost in nespremenjenost dejstva smrti kot posledico padca v greh, ki vključuje vse ljudi
in s tem tudi njih same. Ko bodo osvojili to dejstvo, bodo tudi bolj odprti za nujnost odrešitve
skozi Jezusa Kristusa in bodo spoznali njegovo moč.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pripovedujte zgodbo, v kateri se ljudje znajdejo v ž ivljenjsko nevarni situaciji (npr.
nesreča v rudniku, ogenj, utapljanje, padec pod led…). Vprašanje: Kaj bi ti s toril?
Lastna reševalna akcija ni pomagala, kaj se lahko zgodi? Smrt ali rešitev skozi pomoč
drugih. Lastna rešitev iz krempljev smrti ni možna.
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4.2.2

Prinesite in preberite različne osmrtnice ter se pogovarjajte o smrti. Koga lahko to
doleti? Kdaj? Zaradi česa? Lahko poveste vtise o obisku osebe, ki je umirala.

4.2.3

Na tablo v različnih oblikah napišite besedo »verovati«. To je beseda z velikim
in pomembnim pomenom. Kaj nujno spada k bi blijskemu verovanju?
(brezpogojno zaupanje v eno osebo, prepričanost).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Dva pomočnika naj predstavita pogovor med novinarjem in Marto (sam pogovor naj je
napovedan na posnetku):
 Posnetek: glasba – napoved ure in nedeljske matineje – glasba – danes novinar iz
Betanije poroča o aktualnem dogodku – naš poročevalec bo poročal s kraja dogajanja
– poskušamo ga dobiti na zvezo – pogovor po telefonu – halo, ali se slišimo? – ja,
prosim, povejte nam, kakšne so najnovejše informacije iz Betanije.
 Komentator poroča: Nahajamo se v bližini hiše dveh sester in brata – spet se je
pojavil potujoči pridigar Jezus – za nekaj časa se je namreč umaknil, ker so ga
poskušali umoriti – trenutni položaj je še bolj napet – toda Jezus Kristus je vseeno
tukaj – na kraju dogodka je veliko ljudi – poskušam dobiti kakšnega očividca (mimo
pride Marta z judovskim oblačilom). – Pogovor z Marto: Od kod p oznate tega
potujočega pridigarja Jezusa? Iz kakšnega razloga je prišel v Betanijo? Kdaj je
prispel? Kako se je odzval na sporočilo, da je brat umrl? Zakaj je potem prišel tako
pozno? Kako je Lazarja spet oživel? Kdo je bil še zraven? Kako so se na to odzvali
ljudje? Najlepša hvala! – Čisto sem prevzet – ta potujoči pridigar je … – zmanjkalo mi
je besed – besedo dajem vam v studiu.
 Posnetek: hvala za vaše zelo izčrpno poročilo – dragi poslušalci, še naprej
razmišljajte o tem človeku in sami presodite – to je bila vaša nedeljska matineja –
glasba.
4.3.2 Preberite svetopisemski tekst tako, da otrokom razdelite vloge in potem naj otroci sami
odigrajo prizore iz zgodbe. Ob tem kažite slike in pripovedujte zgodbo (glej 3.3.2).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Navežite na uvod pri točki 4.2.1 in vprašajte: Kakšne možnosti so, da se rešim iz
oblasti smrti? Dovolite otrokom, da odgovorijo in potem navežite na Raz 1,17–18 ali
Jn 11,25. Kljub izgubi ob smrti se lahko veselimo za osebo, ki je verovala v Gospoda
Jezusa, kajti tudi če fizično umremo, nas bo Jezus nekega dne obudil od mrtvih, saj je
on premagal smrt.
4.4.2

Ročno delo »zlata medalja« (glej pripomoček 8/c): Iz kartona ali risalnega lista izrežite
krog s premerom 10 c m in ga prelepite s kolažem zlate barve. Tako kot prikazuje
pripomoček, na prednji in zadnji strani medalje narišite oziroma napišite zlato vrsto.
Druga možnost je, da dva kroga kopirate, izrežete in prilepite na karton ali risalni list.

4.4.3 Delo v skupinah: vsaka skupina naj sestavi časopisni članek o obuditvi Lazarja. Lahko
je napisano z vidika učencev, Marte, žalujočih ali opazovalca v današnjem času.
4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 8 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
6.1

Zlato vrsto napišite v od prt grob na pobarvanem diapozitivu (glej 1.5 in pripomoček
8/e – lahko kopirate tudi na folijo in pripravite to kot diapozitiv).

6.2

Skupaj z otroki izdelajte veliko zlato medaljo z zlato vrsto (glej pripomoček 8/c) –
najprej se naučite prvi del in nato drugi del zlate vrste.

6.3

Skupaj z otroki ponavljajte zlato vrsto. Pri besedah kot so »vstajenje«, »življenje« in
»živel« naj otroci vstajajo.
7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 8/a
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Pripomoček 8/b

1. Lazar je bolan
2. Jezus se pogovarja z učenci v
Betaniji, vzhodno od Jordana
3. Pogreb in žalovanje za Lazarjem
4. Jezus Kristus in Marta
5. Jezus Kristus in Marija
6. Jezus Kristus ob grobu, Marta dvomi
7. Jezusova molitev
8. Lazar pride ven
9. Lazar je osvobojen povojev – veliko
veselje

Pripomoček 8/c
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Pripomoček 8/d

Pripomoček 8/e
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Delovni list 8 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Oštevilči vsako sliko glede na potek dogodkov.
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Delovni list 8 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj vsa polja, kjer je lik  z rumeno barvo in vsa polja,
kjer je lik  z modro barvo. Izvedel boš, koga je Jezus obudil
od mrtvih.
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Delovni list 8 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Prekrižaj vsako črko Č, Š in Ž. Ostale črke po vrsti prepiši na
spodnje črte. Dobil boš posebno sporočilo.
J Č Č E Š Č Š Z Č U Š S Ž Č I
Č Ž M Š Š A Ž O Š Č B L Š Ž
A Š Ž Š S Č Ž T Č Š Č N Ž Š Č
Š A Š Č D Š S Ž M Č Š Ž R Š
T Č Ž Š J Š Š Š OŽ Ž
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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9. lekcija

JEZUS OZDRAVI SLEPOROJENEGA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 9,1–41
ZLATA VRSTA:
»Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi.«
Jn 12,46
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

V 9. poglavju Janezovega evangelija je Jezus skozi predstavitev ozdravljenja slepega človeka
prikazan kot luč sveta (glej Jn 8), Božji Sin in tudi kot izvir vode življenja (vodnjak Siloa). Iz
poročila izvemo, da so učenci spraševali Jezusa, kdo je grešil – bolnik ali njegovi starši, da je
ta bolezen prišla nad tega človeka. Toda Gospod Jezus je zanikal povezanost z grehom
oziroma ni dopustil, da bi to bila edina razlaga. Več mu namreč pomeni razodetje Božjih
dejanj in da je bolezen kot simbol nasprotja med lučjo in temo, spoznanja in nevednosti.
Središčno sporočilo v tem dogodku je: »Jaz, samo jaz Gospod, te lahko ozdravim!« Le on, kot
luč sveta, lahko podari pravi (duhovni) vid. Tako kot slepemu, tudi ostalim ljudem, greh
zakriva jasen pogled. Čudež spremlja točno sledenje navodilu dejanja, saj se slepi potem, ko
poslušno sledi Jezusovim navodilom, vrne nazaj ozdravljen. Začudeni ljudje ozdravljenega
peljejo k farizejem. Tukaj ponovno pride do izraza neskladje med Jezusom in Judi. Razprava
se spet vrti okrog sobote in se stopnjuje vse do načrtovanja Jezusovega umora. Za nečloveško
ravnanje Judov je značilno izpolnjevanje zakona, pretirana vnema in hinavščina. Razprave ne
temeljijo na pravih oziroma resničnih interesih, ampak so podobne zasliševanju, iz katerih
želijo Judje izvleči potrditev svojih lastnih mnenj. Starši ozdravljenega stojijo med izkustvom
njihovega sina in zahtevami Judov. Verjetno je njihov strah pred ljudmi večji, kot ljubezen do
lastnega sina. Judom se pričevanje ozdravljenega zdi arogantno, zato ga vržejo ven. Ko Jezus
sliši za to, se ponovno pokaže ozdravljenemu. Ta ga ne prizna le za svojega odrešenika,
ampak tudi za Božjega Sina. Ozdravljeni veruje v J ezusa in se mu pokloni. Nato Gospod
Jezus navaja težko posledico nevere – za slepe, ki vedo in spoznajo, da so slepi, prihaja kot
odrešenik; za tiste pa, ki pravijo, da vidijo, njegov prihod pomeni obsodbo.
1.2 OSEBE

-

-

Jezus Kristus: s stališča farizejev on »ni od Boga« (v. 16), ampak je »grešnik« (v.
24); s stališča slepega je on »človek, ki se imenuje Jezus« (v. 11), »prerok« (v. 17
– izraz spoštovanja), »od Boga« (v. 33), »Gospod« (v. 36).
Sleporojeni (berač, izobčenec): slepi ljudje niso takrat imeli nobenih socialnih
zavarovanj. Odvisni so bili od pomoči drugih. Slepega se tukaj ne omenja po
imenu, kajti on ni edini s takšno usodo, ampak je to ozdravljenje namenjeno vsem,
ki so slepi za Božje poti. Na koncu je on edini, ki zares vidi (v. 38).
Jezusovi učenci: na njih vplivajo njihove lastne ideje in se zato izkažejo kot otroci
svojega časa, saj razmišljajo v okviru povračila za greh.
Farizeji: imajo se za »Mojzesove učence«, to pomeni, da so kot učitelji postave
boljši od Gospoda Jezusa. Oni ozdravljenega zaničujejo, saj jim je bolj pomembna
njegova preteklost kot njegovo odrešenje. V 40. vrstici postane jasno, da njihova
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-

naravna slepota ni nevera, ampak zavestno upiranje Kristusu (za več informacij
glej 11. lekcijo v 2. učbeniku, 1.5).
Judje: tukaj označeni kot po postavi pobožni nasprotniki Jezusa.
Sosedje: ozdravljenje ni ostalo prikrito, o tem se je govorilo, vendar tudi sosedom
samo ozdravljenje ni najbolj pomembno. Več jim je do tega, kaj bodo rekli
»mogočni« farizeji. Zato so tudi prijavili Jezusa, ker je ozdravljal v soboto.
Starši: njihova drža postane jasna, ko s e spomnimo, da so Judje, ki so se
spreobrnili k Jezusu, bili izključeni iz Judovskih skupnosti in so zaradi tega morali
iti skozi številne nevšečnosti.

Povzetek: Na eni strani stojita Gospod Jezus in sleporojeni, da drugi strani farizeji, Judje in
sosedje, ki se izkažejo za nasprotnike Božjega Sina. Vmes pa stojijo neodločni, »nevtralni«
učenci in starši sleporojenega.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

V Jeruzalemu.
Vodnjak Siloa (Siloam = poslani), na
jugu mesta. Voda je bila speljana od
izvira Gihon do mesta skozi tunel.

1.4 ČAS DOGAJANJA

Ta čudež se je zgodil v tretjem letu Jezusovega javnega delovanja (leto upiranja). Sosedje in
ostali so najbolj ogorčeni nad dejstvom, da je dejanje ozdravljenja (delanje blata) bilo
opravljeno na sobotni dan (glej tudi 17. lekcijo, 1).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 1: »šel mimo« = presenetljivo je, da tukaj bolnik ne prosi za ozdravljenje,
toda odrešenik v tej grozeči situaciji daje prednost vidu, ki je pereča stiska človeka.
Vrstica 4: »dokler je dan … opravljati dela« = sedanja prisotnost Jezusa (dan), je
poseben čas milosti, katerega je treba izkoristiti.
Vrstica 6: »s slino naredil blato« = slina je v Jezusovem času veljala za zdravilno
moč, še posebej v povezavi z bolnimi očmi. Ali se je Gospod obrnil k tedanji
priznani medicini in se s tem uvrstil med ljudi, ki čudežno ozdravljajo? Ne!
Verjetno je to dejanje slepemu omogočilo lažje verovanje in je s tem dobil tudi
nekaj oprijemljivega za kasnejše poročanje, ko so ga spraševali, kako je bil
ozdravljen. Ozdravljenje ni prišlo skozi (fizično) prisotnost Jezusa, ampak ko se je
slepi okopal v vodnjaku Siloa (poslušnost in vera).
Vrstica 24: »Daj čast Bogu!« = gre za običajno judovsko prisego; vprašanemu so
poskušali preprečiti govorjenje resnice.

2. VODILNA MISEL
Kdor veruje v Gospoda Jezusa kot luč sveta, bo rešen iz teme greha.
Druge možnosti:
- Tisti, ki v svojem življenju posluša Božjo besedo in ji po veri sledi, (duhovno) vidi
in spozna Božjo voljo zase.
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-

Verniki so lahko in bi morali biti za druge luč v Gospodu Jezusu (npr. smerokaz v
večno življenje).
Osebna doživetja z Gospodom Jezusom nam dajejo moč za pričevanje (npr.
ozdravljenje).

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

Za otroke pri mlajši skupini je vsebina, notranji in zunanji vidik ter preneseni pomen tega, da
je Jezus Kristus luč sveta, komajda razumljiv. Zato bi bilo dobro narediti primerjavo s
podobno zgodbo, mogoče na tematiko »slep od jeze«. S pomočjo vprašanja: »Kaj vse lahko
človek stori zaradi slepe jeze?« otrokom omogočite vpogled v to, da so tudi ljudje, ki vidijo,
lahko slepi in temu primerno tudi ravnajo. V središču pripovedovanja vedno ohranite
naslednji pozitiven vidik: Gospod Jezus je odrešenik sveta, on n am lahko pomaga, da
ponovno spregledamo. On nam želi pokazati pot in ko s mo z njim, se nam tudi v temi ni
potrebno bati, saj mu lahko zaupamo. Otroci naj spoznajo tudi to, da ta luč ni le za njih,
ampak jo je potrebno nesti naprej drugim.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite pripomoček 9/a in pripovedujte, da na tej sliki lahko vidimo
različne ljudi, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi (jedo, poslušajo glasbo, berejo,
igrajo nogomet itd.). Nato vsem ljudem čez oči narišite trak, kot da ne bi več videli.
Kdo sedaj ne more nadaljevati z dejavnostjo brez pomoči? Obkrožite te ljudi!
Pogovarjajte se o tem z otroki in nato navežite na današnjo biblijsko zgodbo.
3.2.2

Sami oblikujte zgodbo na tematiko »kaj lahko povzroči slepa jeza« (npr. razočaran
otrok drugemu otroku nastavi nevarno past in tretja oseba v zadnjem trenutku poseže
vmes).

3.2.3 Z otroci se igrajte uganko: enemu otroku na uho zašepetajte nek predmet, ki sveti (npr.
žarnica, sveča, semafor, bakla, žepna svetilka, luna, zvezde, alarmna luč itd.). Otrok
naj ta predmet nariše s prstom po zraku ali ga pokaže s pomočjo gibov telesa.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

S pomočjo slik (glej pripomoček 9/b) lahko biblijsko zgodbo pripovedujete otrokom po
naslednjih korakih:
 Slepi berač sedi ob mestnih vratih.
 Mimo pride Gospod Jezus skupaj s svojimi učenci. Ali gredo kar naprej?
 Jezus se pogovarja s slepim.
 Slepi posluša Jezusa in se tipajoč pred sabo odpravi po težki poti do vodnjaka.
 Spregleda!
 Toda: bojazljivi sosedje ga vlečejo k farizejem.
 Farizeji zaslišujejo starše. Kaj bodo starši rekli?
 Ozdravljeni je izgnan, izključen, ostane sam … kaj zdaj?
 Gospod Jezus ga išče in ga tudi najde.
 Kaj bo sedaj storil ozdravljeni? Časti Jezusa in mu sledi!
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ob bližajočem se božiču lahko z otroki izdelate božično prosojnico, na katero nalepite
obrise izrezanih slik današnje zgodbe (glej pripomoček 3/c v 1. učbeniku in
pripomoček 9/b).
3.4.2

Tekmovanje s svečami: Dve sveči s kapljico voska pritrdite na dva večja kartona ali
lepenki in ju prižgite. Postavite ovire in cilj. Dva otroka naj med sabo tekmujeta, kateri
prej pride na cilj, ne da bi mu sveča ugasnila.

3.4.3 Vsakemu izmed otrok dajte v roko majhno svečo (ne prižgano). Nato učilnico povsem
zatemnite in počakajte na prvo reakcijo otrok. Potem prižgite svojo (večjo) svečo in s
to prižgite vse ostale sveče, ki jih otroci držijo v roki. Ob tem pogovor navežite na to,
da so ljudje, ki Jezus ne poznajo in zato živijo v temi. Če pa Jezusu sledi vse več ljudi,
potem postaja naokrog vse svetleje. Kje svetimo mi?
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri tej skupini postavite v središče Gospoda Jezusa kot luč sveta. Ozdravljenju slepega ne
pripisujete več pozornosti kot Jezusovemu prihodu, kajti pri tem bi se lahko pojavilo
vprašanje, zakaj niso vsi, ki se spreobrnejo, ozdravljeni od s vojih telesnih bolezni. Skozi to
lekcijo otrokom poskušajte prebuditi zavedanje, da je vsak človek duhovno slep, če ni osebno
povezan z lučjo sveta, to je z Jezusom, kajti šele takrat lahko duhovno vidi. Poudarite tudi
posledice nevere in pojem slediti Jezusu.
- Razsvetljenje ni poceni stvar (npr. slepi se poda na težko pot do vodnjaka).
- Odrešenje pomeni vsak dan nositi križ Jezusa Kristusa – slepi je bil izključen, vendar je
pridobil dragoceno skupnost z Gospodom Jezusom.
- Lastni vid nas obvezuje, da tudi drugim pomagamo priti do spoznanja. Tako kot je
ozdravljeni brez strahu pričeval in jasno priznal Jezusa, je tudi naša naloga, da
evangeliziramo.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 S sabo prinesite ustrezne slike, jih pokažite otrokom in vprašajte: Kaj vzbuja strah v
nas? (žalost, strah, brezupnost, mraz …). Kako na nas učinkuje luč? (veselje, toplota,
varnost, rast …).
4.2.2

Povezava z drugimi svetopisemskimi teksti: za boljše razlikovanje fizične in duhovne
slepote lahko omenite že znane svetopisemske odlomke (glej tudi 3.2.1):
- V zgodbi o usmiljenem Samarijanu je kar nekaj ljudi, ki fizično vidijo, vendar so v
resnici slepi. Le eden v tej zgodbi vidi s svojimi očmi in s svojim srcem (Lk
10,29).
- V zgodbi, kjer grešnica mazili Jezusa, večina gostov Gospoda Jezusa vidi kot
človeka, toda žena, od katere nihče ne pričakuje tega, vidi več … (Lk 7,36–50).
- Pri Pavlu (doživetje na poti v Damask) je pa ravno obratno. Za kratek čas postane
fizično slep, zato pa spregleda duhovno (Apd 9).
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4.2.3

S sabo prinesite žepno svetilko. Namesto baterije vanjo dajte umazano krpo ali kaj
podobnega. Žepna svetilka ne služi svojemu namenu, če ne sveti. Ovitek, žarnica in
plastika so v redu, vendar vseeno ne dela… Da bi svetilka svetila, moramo tisto, kar je
izpodrinilo baterijo, odstraniti in vložiti baterijo – Gospod Jezus mora priti v na še
življenje in skozi njega smo potem mi luč drugim.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo pripovedujte v desetih korakih (podobno kot pri 3.3) in poudarite pričevanje
oziroma priznanje na eni strani ter duhovno slepoto na drugi strani. Pri tem upoštevajte
štiri osnovne stvari:
- stanje vseh ljudi (v. 1–7),
- odziv na ponudbo Gospod Jezusa (v. 8–34),
- blagoslovljena posledica priznanja Jezusa Kristusa (v. 35–38),
- sodba – posledica nevere (v. 39–41).
Povedano lahko podprete z nazorno demonstracijo:
- En otrok mora z zavezanimi očmi najti nek predmet.
- Otroci se razdelijo v različne skupine ljudi in v razpravi zagovarjajo njihovo stališče.
4.3.2 Odigrajte zgodbo z vidika slepega, ki je bil ozdravljen, z naslednjimi scenami:
- Vrstica 1: moj vsakdan kot berača.
- Vrstici 2 in 3: vprašanje, ki ga ne morem več slišati in odgovor, ki ga nisem še nikoli
slišal…
- Vrstice 4–7: Kdo je ta, ki obljublja ozdravljenje? Kakšno nalogo ima on? Kako se
lahko to zgodi? Čutim njegove roke, narediti moram to, kar mi pravi – ne glede, kako
težko je to…
- Vrstice 8–12: človek, ki se imenuje Jezus, mi je pomagal!
- Vrstice 13–16: farizeji hočejo slišati mojo zgodbo, prav tako tudi moji sosedje.
- Vrstice 17–23: saj to je pravo zaslišanje! Tudi moje starše zaslišujejo!
- Vrstice 24–34: pravim to, kar vem in mislim – pa sem kaznovan, zakaj sploh?
- Vrstica 35: Jezus Kristus je spet tukaj! Zdaj vem, kdo je on, videl sem ga s svojimi
očmi! Ne morem drugače, kot da ga častim…
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Skozi pogovor povzemite glavne točke na spodnji tabeli (glej tudi 14. lekcijo, 4.4):

Tema, mračnost /
živeti brez Gospoda
Jezusa
- obupanost
- sovraštvo
- sebičnost
-…

Svetloba, dan /
živeti z Gospodom
Jezusom
- upanje
- ljubezen
- ljubezen do bližnjega
-…

Poglobljen pogovor: Kako lahko pridemo do luči? Kako smo lahko mi (novorojeni)
luč? Obvezno dajte otrokom priložnost, da povedo svoje osebno pričevanje.
4.4.2 Uganka – rešitev: »Gospod je moja luč in moja rešitev« (glej pripomoček 9/c).
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5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Otrokom dajte kopijo pripomočka 9/d in naj izrežejo prednjo in zadnjo stran simbola luči ter
zlepijo skupaj. Črke lahko pobarvajo z rumeno barvo. Različni barvi podlage povežite s
samim pomenom zlate vrste. Ta simbol si lahko otroci nesejo domov, da si bolje zapomnijo.
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 9/a
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Pripomoček 9/b
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Pripomoček 9/c
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Pripomoček 9/d
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10. lekcija

JEZUS OZDRAVI HROMEGA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 2,1–12
ZLATA VRSTA:
»Slavi, moja duša, Gospoda!… Ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni.«
Ps 103,1a; 3
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-

vzporedna odlomka: Mt 9,1–8; Lk 5,17–26

Jezus se je začel razodevati kot Božji Sin. Učil je in delal čudeže. Istočasno pa je s strani
farizejev in pismoukov naraščalo sovraštvo do Jezusa.
Naš tekst govori o štirih moških, katerih vera in dejanja za njihovega prijatelja, predstavljajo
vzor za nas. Jezus ozdravi bolnega in tako pokaže, da on, B ožji Sin, ima popolno moč nad
odpuščanjem grehov.
1.2 OSEBE

-

-

Gospod Jezus: posebne lastnosti – odpušča grehe (na prvem mestu je rešen osrednji
problem); pozna misli pismoukov; ozdravi hromega (primerjaj z 2 Mojz 15,26); takoj
priskoči na pomoč, vendar nepričakovano.
Pismouki: preučevali so Staro zavezo in bili takratni učitelji svetih spisov. Zakone so
razdelili na posamezne ukaze in ti so veljali za vsakdanje primere. Jezus je spoštoval
njihovo poznavanje Stare zaveze, grajal pa je njih njihov nauk, ki se ni odražal v
njihovem življenju. Jezusa poslušajo z vznemirjenim opazovanjem in kritiko. Držali
so se zakona, vendar Jezusovo sporočilo ni doseglo njihovih src. Jezusovo dejanje je
za njih obrekovanje Boga. Pod vprašaj so postavljali Jezusovo pobožnost (v. 7).
Štirje možje: to so možje, ki so slišali za Jezusa in so mu brezmejno zaupali. Njihova
vera se je izrazila v skupnem delu. K Jezusu so prinesli človeka, ki je bil nemočen in
povsem brez moči. Kljub težavi in oviram niso obupali.
Hromi človek: da bi prišel k Jezusu, je odvisen povsem od drugih ljudi. Skozi srečanje
z Jezusom je sprejel odpuščanje svojih grehov in bil ozdravljen. Jezus ga je poslal
domov, tam naj ne bi bil več v breme, ampak v blagoslov drugim.
Množica ljudi: prišlo je veliko ljudi, da bi slišali Božjo besedo. Bili so priče čudeža,
čeprav niso doumeli pomena čudeža. Dogodek jih je zbegal, vendar so častili Boga
(primerjaj z Mt 9,8).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Kafarnaum (glej 11. lekcijo v 1. učbeniku, 1.3): kraj leži na severozahodni obali
Genezareškega jezera v Galileji. Ta kraj je takrat veljal za najbolj zloglasen in naseljen
kraj. Jezus je tam živel (»svoje mesto« Mt 9,1) in tam se je dogajalo veliko čudežev
(Mt 11,23). Danes je Kafarnaum kup ruševin, le ostanki takratne sinagoge spominjajo
na nekoč zelo pomembno mesto.
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-

-

Hiše v Palestini v času Jezusovega življenja: hiše so bile grajene zelo enostavno.
Večina hiš je imela samo en prostor, ki je bil pokrit s ploščato streho. Ta je bila
sestavljena iz trdo stiskanega blata in šib. Po stopnicah, ki so bile zgrajene zunaj, so
lahko prišli na streho. Tam so skladiščili zaloge živil, v ohlajenih urah pa so se ljudje
tam družili.
Postelja: za spanje si je vsak pripravil svoj jogi na tleh v hiši. Čez dan pa so ga zvili v
rolo.

1.4 ČAS DOGAJANJA

V začetku Jezusovega delovanja.
2. VODILNA MISEL
Velik čudež!
Druge možnosti:
- Ljubezen naredi človeka iznajdljivega!
- »…jaz sem Gospod, tvoj zdravnik« (glej 2 Mojz 15,26).
- Skupno verovati in delati.
- Bodi prijatelj slabotnim ljudem!
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Čudež navdušuje otroke. V svoji otroški veri ne dvomijo, da je Gospodu Jezusu vse mogoče.
Vaša naloga je, da njihov interes usmerite na velik čudež oziroma da Jezus lahko odpusti
grehe. Jezus želi odpustiti tudi naše grehe.
3.2 PRIPRAVA UVODA

Otroci iz lastnih izkušenj zelo dobro vedo, kaj pomeni, ko moraš bolan ležati v pos telji.
Pogovarjajte se z otroki o tem – npr. ste bili že kdaj bolni in ste zato morali dlje časa ležati v
postelji? Kako ste se počutili? (bilo je dolgočasno, veselili smo se obiska …) Kako bi se
počutili, če bi imeli neozdravljivo bolezen in bi morali vedno ležati v postelji? A poznate
takšne ljudi? (za lažjo obravnavo lekcije lahko izrežete primerne slike in jih nalepite na
barvno lepenko).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte po naslednjih točkah:
- Opis situacije hromega človeka (obup, naključje v njegovi usodi, bolečine …),
- Nekega dne …
Načrt prijateljev – kaj so slišali o Gospodu Jezusu? Poseg v vsakdanjik bolnega!
- Skupno delo – ves trud se zdi zaman (množica ljudi). Njihova vera je preizkušena.
- Enkratna ideja (slika in opis palestinske hiše – glej pripomočka 10/a in 10/c).
- Hromi je sedaj čisto poleg Jezusa. Njegovi občutki in misli?
- Zgodi se prvi (!) čudež!
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Kaj bi bilo, če bi se zgodba tukaj končala? (notranje veselje o odpuščanju grehov, mir v srcu –
kljub bolezni) – primerjaj s Ps 32,1.
- Jezus opazi misli pismoukov (drugi čudež). Pismouki so verovali v mrtve črke in
pozabili, da je Jezus sam Bog.
- Dodatno darilo – ozdravitev (tretji čudež).
Čudež odpuščanja grehov je neviden. Zdaj pa Jezus dokaže z vidnim čudežem, da ima
popolno moč nad odpuščanjem grehov.
Mož je brez dvoma izpolnil zapoved Gospoda Jezusa.
- Nosil je posteljo, ki ga je prej nosila in je šel vesel in zdrav domov. Potem, ko mu je
Jezus pomagal, lahko tudi on pomaga drugim.
Prenos v naše življenje:
- Srce vsakega človeka je po naravi bolno – tudi tvoje. Rabiš odpuščanje svojih grehov!
- Če poznaš bolnega človeka, najprej moli, da spozna, da potrebuje odpuščanje svojih
grehov.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Orientalsko hišo (glej pripomoček 10/c) povečajte in kopirajte na papir velikosti A4.
Ljudi, drevesa in drugo (sceno zgodbe) lahko otroci narišejo sami.

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

Pri tej starostni skupini morate dodati še eno oporno točko: Ljubezen naredi človeka
iznajdljivega! A lahko otroci opravljajo delo misijonarjev? A posedujejo v s voji stopnji
razvitosti posebno sposobnost? Splošno je znano, da se 10–12 letniki nahajajo v »fazi
odraslosti« otroštva. Tako si pridobijo osveščenost o telesni in duševni zrelosti, ki bo vi dna
čez deset let. Otroci, ki so sklenili predati svoje življenje Gospodu Jezusu, so lahko na ta
način dobri misijonarji. Pri tej starosti se lahko sklenejo najtrdnejša in najtrajnejša
prijateljstva. Otroci imajo radi skupno delovanje in njihova iznajdljivost dostikrat preseneti
odraslega. Prav te značilnosti najdemo pri moških v naši zgodbi! Jezus od teh pogumnih
prijateljev ni pričakoval izpiljeno pridigo, ampak le to, da bi našli način, kako bi k nj emu
prinesli hromega. To lahko stori tudi otrok!
4.2 PRIPRAVA UVODA

Igra: (4 igralci)
Potrebujete lepenko v o bliki kvadrata (pokrov od piva); v vsakem kotu te lepenke naredite
majhne luknjice. Skozi te luknjice povlecite štiri enako dolge niti (30–35 cm) in na vsako nit
na eni strani zavežite vžigalico (da bo bol je držalo). Majhno posodico (npr. zamašek)
napolnite z vodo in položite na lepenko. Nato dva lista A4 zlepite skupaj z lepilnim trakom
(glej sliko spodaj).
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Naloga je naslednja: štirje igralci morajo lepenko z zamaškom vode prenesti (in pri tem razliti
čim manj vode) v »papirno hišo« in jo tam odložiti.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte s pomočjo ilustracij (glej 3.3) in upoštevajte naslednje oporne točke:
Obnašanje prijateljev:
- Njihov načrt (namig na ljubezen do hromih)
- Nastopijo ovire (katere?)
- Premagovanje ovir (napor, bolečina, potrpežljivost …).
Prenos v naše življenje:
- Primerjava – kaj je danes še vedno isto kot takrat? (ljudje rabijo Jezusa in nekdo jih
mora prinesti / p ripeljati k njemu). – Kaj je drugače? (običajno tam, kjer se pridiga
Božja beseda, ni navala, gneče).
- Posledice vere in ljubezni do pr ijatelja (po predlogih otrok lahko skupaj zapišete na
tablo). Izkušnja vere in krepitev vere; odpuščanje grehov (najpomembnejša izkušnja,
glej 3); ozdravljenje; slavljenje Boga; priti v Jezusovo bližino; ugotoviti, kdo on j e
(Bog); posvečen človek ima dostop do templja; lahko pomaga tudi drugim …
Vpeljevanje v prakso:
Kje najdemo danes priložnosti, da pripeljemo prijatelje, člane družine, sošolce … k Jezusu?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj samostojno dopolnijo manjkajoče besede (glej pripomoček 10/b).
4.4.2 Z otroki izdelajte palestinsko hišo. V streho lahko vrežete kvadrat, kjer so prijatelji
hromega spustil dol (glej pripomoček 10/c).
4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 10 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

Najdi črke v kvadratkih, ki imajo zgoraj vejico in te
črke po vrsti vpiši na spodnje črte. Tako boš dobil
današnjo zlato vrsto.
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7. PRIPOMOČKI

__ __ __

Pripomoček 10/a
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__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __.

Pripomoček 10/b

Besedilo z manjkajočimi besedami iz Mk 2,1–12
1. Ko je čez nekaj dni spet prišel v ____________________ se je razvedelo, da je v hiši.
2. _____________ se jih je zbralo, tako da še ____________ ni bilo več prostora, in jim
je govoril besedo.
3. Tedaj so prišli in k njemu prinesli_______________, ki so ga ______________nosili.
4. Ker ga zaradi ___________ niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil,
________________; naredili so odprtino in ___________________ na kateri je ležal
hromi.
5. Ko je ________ videl njihovo ___________, je rekel hromemu: »Otrok,
____________ so ti ____________!«
6. Sedelo pa je tam nekaj __________________, ki so v svojih srcih premišljevali:
7. »Kaj ta tako govori? To je _______________! Kdo more odpuščati grehe razen enega,
____________?«
8. Jezus je _____________ takoj spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel:
»Kaj tako premišljujete _____________________?
9. Kaj je ___________ reči hromemu: »Odpuščeni so ti grehi, ali reči: __________
_________ posteljo in ___________«?
10. Ampak, da boste vedeli, da ima _______________________ oblast na ____________
odpuščati grehe,« je rekel hromemu,
11. »in ti pravim: Vstani, vzemi _______________ in pojdi _________!«
12. Ta je _____________ in takoj________________ posteljo ter šel ven
______________, tako da so bili vsi _______________ in so ___________ Boga ter
govorili: »__________ še nikoli nismo videli.«
Vstavi naslednje besede:
pismoukov / veliko / odpuščeni / množice / v svojih srcih / vzemi / zemlji / svojo posteljo /
vstani / štirje / Jezus / Sin človekov / vstal / slavili / v duhu / Kaj takega / hromega / hodi /
vpričo vseh / bogokletje / Kafarnaum / odkrili streho / spustili posteljo / domov / Boga / v
preddverju / iz sebe / vero / grehi / laže / dvignil /
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Pripomoček 10/c
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Delovni list 10 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
1. Izreži vsako sliko.
2. V pravilnem zaporedju zalepi slike na barvni papir.
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Delovni list 10 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Koliko ljudi je bilo bolnih?

prijatelji so ga

peljali k
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Delovni list 10 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Obkroži pravilno besedo!
1. Človek je bil bolan in ni mogel iti k
____________.
Jezusu

zdravniku

cerkev

2. Bolan človek je imel _____ prijatelje.
pet

štiri

šest

3. Prijatelji so bolnega človeka _______
k Jezusu.
peljali

potiskali

nesli

4. Jezus je _________ bolnega človeka.
nahranil

ozdravil
99

umil

5. Bolan človek je bil __________.
žalosten

jezen
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hvaležen

11. lekcija

JEZUS OZDRAVI KANAANSKO DEKLICO
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 15,21–28
ZLATA VRSTA:
Jezus je rekel: »In kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.«
Jn 6,37b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

- vzporedni odlomek: Mk 7,24–30
Povsem razumljivo je, da je Jezus po neprijetni razpravi s farizeji (pravovernimi Judi) šel na
pogansko področje, da bi lahko bil enkrat v čisti tišini (Mk 7,24). Spremljajo ga njegovi
učenci, ki so zmedeni in prestrašeni nad njegovo uničujočo sodbo izraelskih voditeljev in
njihovih teoloških pravil (Mt 15,12). Toda Gospod Jezus, katerega Matej prikazuje tudi kot
krotkega Božjega služabnika, krepi njihovo vero skozi čudeže, ki so sledili. V nadaljevanju
namreč vidijo ozdravljenje hčerke kanaanske (poganske) žene. Očitno ta žena ni le slišala o
čudovitih čudežih Gospoda Jezusa, ampak je poznala tudi »razprave« o tem, ali je Gospod na
podlagi govorov in dejanj res »Davidov sin«. Ona je v svojem srcu na to vprašanje odgovorila
pritrdilno (primerjaj z 1.5). Kdor dela takšne čudeže, mora biti obljubljeni izraelski kralj –
mesija. Vendar po človeško gledano izgleda prav trdosrčno, da Gospod ne odgovori »nobene
besede«. To bi lahko pojasnili tudi tako, da Jezus v tem času mogoče še ni imel naročila od
svojega Očeta, da bi oznanjal poganom (primerjaj z 1.4). Tako nas toliko bolj prevzame, da se
ob »trdovratnosti« te žene vendarle pokaže poln usmiljenja in srčnosti. Ta vtis se še poveča,
ko se v določenem trenutku obrne k poganom in to takrat, ko so v Izraelu naperjeni proti
njemu. Njegovo delovanje na poganskem področju bi se mu lahko očitalo kot (Božje)
izdajstvo (glej tudi 1.3). Zanimivo je, da je posreden odgovor »NE« gnal ženo k še večji
odločnosti (če bi bilo tako, da bi se psički sami nasitili, medtem ko bi otročiči ostali lačni, bi
ona s spoštovanjem odstopila od svoje prošnje) in se je izkazala kot popolnoma ponižna. Toda
ker se vsi lahko nasitijo – psički pod mizo in otročički pri mizi, ker je pri gospodarjevi mizi
obilje – se poganski materi (ki je verno prosila), ta želja ne more odkloniti. Božja milost je
velika in bogata. V nasprotju s tem se pokaže milost učencev kot klavrna in bedna, kajti
njihova milost išče udobje – »reši jo njenih težav« se lahko namreč prevede tudi kot »odpravi
jo.« Tako se na podlagi tega milost Gospoda Jezusa do poganske žene še poveča.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus kot »Gospod« in »Davidov sin« (glej tudi 1.5).
Njegovi učenci (bolj v napoto, kot v pomoč).
Neimenovana kanaanska žena = prototip za izgubljeno grešnico, ki zavestno prosi za
milost (glej tudi 1.5).
Njena obsedena in potem ozdravljena hčerka.
(Posredno) v (navidezni) konkurenci vnaprej predpostavljeno: izgubljene ovce
Izraelove hiše = »otroci« in »psički« = pogani. Obe skupini sta v očeh pastirja
izgubljeni, če ne spoznata svoje stanje in ne iščeta pomoči pri njem.
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1. 3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Tirska in Sidonska pokrajina (poganska zemlja), ki je ležala izven judejskega področja
(glej zemljevid pripomočka 3/a v 1. učbeniku).
Prebivalci Tira so prevzeli ime Feničanov in so se najbolj sovražno obnašali do Judov.

1.4 ČAS DOGAJANJA

To se dogaja na Jezusovem tretjem potovanju v Galilejo. Ozdravljenje se je zgodilo v letu
upiranja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstici 22 in 28: kanaanska žena – Matej jo želi s tem označiti kot poganko. Gospod
Jezus jo nagovori samo z »žena« – vsi mi smo nagovorjeni!
Vrstici 22 in 23: vpitje = to je klic iz globine stiske, ki prevzame Boga (neprenehoma).
Vrstice 22, 25 in 27: Gospod = Kurios, spoštljiv nagovor, izrek strahospoštovanja.
Vrstica 22: Davidov sin = v M ateju omenjen devetkrat. Matej Jezusa predstavi kot
kralja v Davidovi tradiciji in s tem tudi zakonitega naslednika, ki je izpolnitev obljube.
Vrstica 22: mučena od demonov = hči je slika človeka, ki je rojen na svet, kjer vlada
satan s svojo močjo.
Vrstici 24 i n 26: ovce Izraelove hiše = Gospod Jezus je primarno prišel za rešitev
Izraelskega ljudstva.
Vrstica 27: psi / drobtinice = pes je judovska zmerljivka za pogane, Judje pa so (sami
sebe) imenovali »otroci v Božji hiši« (glej zlato vrsto).
2. VODILNA MISEL

Kdor pride h Gospodu Jezusu, ne bo zavrnjen (Jezus je umrl in vstal za vse ljudi, vendar lahko
posameznika reši le, če se ta spozna potrebnega pomoči in išče Jezusa v tem zavedanju).
Druge možnosti:
- Kdor prosi veliko milosti, izkaže tudi veliko vero.
- Vztrajnost / vztrajno zaupanje v Gospoda Jezusa se splača; enako velja za vztrajne
molitve, prošnje. Kdor se poniža, ta bo uslišan.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ta svetopisemski tekst ponuja kar nekaj možnosti, da postavite oporne točke. Npr. (med
drugim) Bog tistim, ki iščejo resnico, izkaže milost, tudi če (prvotno) ne pripadajo njegovemu
izvoljenemu ljudstvu. Bog daje v i zobilju (od kruha ostane še veliko drobtinic) in vztrajna
molitev bo uslišana. Za otroke v mlajši skupini se zdi najbolj smiselno izpostaviti vidik
vztrajnosti. Oni so že seznanjeni s prošnjami. Poleg tega morate pojasniti najmanj dve stvari:
- V današnji zgodbi ne gre za kar nek želeni predmet, o neki več ali manj nepomembni
prošnji, ki je sorazmerno lahka za izpolniti oziroma pri kateri ne gre za to, ali bo na koncu
izpolnjena ali ne. Prav nasprotno, pri prošnji kanaanske žene gre za življenje ali smrt. Tukaj
ne dramatizirajte. Ženi in hčerki bo izkazana pomoč! Na vsak način otrokom posredujte, da
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ima žena veliko prošnjo, katero lahko izpolni le Gospod Jezus. Možen je tudi prenos na nas:
mi lahko dobimo večno življenje, če ga to iskreno prosimo.
- Jasno izpostavite, da Gospod Jezus nagradi vztrajnost žene in da Bog od nas pričakuje, naj
nikoli ne opustimo zaupanja v njegovo vsemogočnost in njegovo željo, da nam pomaga –
vendar ni nujno, da pomoč pride na podlagi našega dobrega vedenja, ampak to je in ostaja le
milost našega Gospoda. Otroci morajo razumeti, da Bog ni avtomat za želje, da ne ozdravi
vsake bolezni in da si mi grešniki ne zaslužimo nobene pomoči ter si je tudi ne moremo
pridobit z dejanji. Otroci bodo r azumeli to idejo iz svojih lastnih izkušenj, ko po gostokrat
slišijo: tega ne moreš, za to si še premajhen.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Pogovor: Ste si že kdaj kaj zelo želeli? Ali je to bilo zelo pomembno? Zakaj ste želeli
to imeti? Kako ste se počutili, če prošnja ni bila izpolnjena? Zakaj ni bila izpolnjena?
Kaj ste potem naredili?

3.2.2

Igra štafetni tek z ovirami: otroke razdelite v dve skupini in jih postavite v dve koloni,
pripravljeni za štafetni tek. Pred vsako skupino položite nekaj predmetov (različnih
velikosti, za zbiranje, pobiranje, odpiranje, oblačenje itd.). Prva tekmovalca v obe h
kolonah morata na znak obleči vse stvari, teči do cilja in vse spet sleči / odložiti in
udariti v dlan naslednjemu tekmovalcu na prej določenem kraju. Drugi teče k
predmetom, jih obleče itd.

3.2.3

Igra: k temi »milost« iz kartona izrežite motive (glej pripomoček 11/a), kot so križ,
darilni bon, roka, ki daje (lahko tudi en motiv v različnih barvnih niansah). Število
izrezanih motivov mora biti polovično od udeležencev igre, ker boste motive prerezali
na pol in pomešali. Vsak igralec lahko vzame eno polovičko motiva in mora poiskati
svojega partnerja.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za svetlobno oporo in za vzbujanje pozornosti pri otrocih pri korakih pripovedovanja
uporabljajte slike (glej pripomoček 11/b) na tabli ali foliji (tako da jih dodajate, spreminjate
ali izbrišete). Pri tem se kaže priložnost za vprašanje: Kaj bo G ospod Jezus zdaj storil?
Pomislite, kako se sedaj počutijo otroci ipd. Za otroke pri mlajši skupini se za oporne točke
pripovedovanja ponujajo naslednji koraki:
 Pravzaprav se želi Gospod Jezus enkrat spočiti.
 Prihaja objokana, tuja žena.
 Ona razmišlja o svoji zelo bolni hčerki, kateri do zdaj še noben človek ni mogel pomagati.
 Gospod Jezus ji najprej ne odgovarja in se zato obrne k učencem. Njim postane njeno
»prosjačenje« odvečno. Gospoda Jezusa v njenem imenu prosijo, naj ji pomaga, samo da se je
znebijo.
 Toda žena ne odneha in še enkrat sama prosi Gospoda Jezusa.
 Gospod Jezus sedaj ne more drugače, kot da »nagradi« takšno zaupanje.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Igrajte se znano igro »loviti se«: en igralec lovi, drugi pa so zasledovani. Takoj, ko se
tisti, ki lovi, dotakne nekoga, se mora ta ustaviti in se ne premikati. Ti »zvezani«
soigralci so lahko osvobojeni s strani ostalih, ki so še v i gri. Za osvoboditev sta
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potrebna dva igralca, ki prideta do »zvezanega« in naredita krog okrog njega (tako da
si podata roke); pri tem ju zasledovalec ne sme dotakniti.
3.4.2

Risanje / ustvarjanje: vsak otrok naj položi noge na kos papirja, obriše obliko, stopala
izreže in pobarva. Pomagajte jim n apisati tudi ime in priimek. Odvisno od velikosti
skupine se lahko naredi to iz kolaža in za celo skupino na enem papirju.

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 11 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci pri starejši skupini lahko hitreje spoznajo prvo držo Gospoda Jezusa, ki je na videz
odbijajoča. Gospodov cilj je bil pravzaprav odrešenje izbranega naroda Izrael (glej tudi 3.1).
K poganom se obrne šele takrat, ko ga Izrael zavrne. Da pa Gospod Jezus vseeno pomaga tej
ženi, prikažite otrokom na podlagi njenega vedenja.
- Ona prizna Jezusa za Gospoda (Kurios) in tega ne zahteva od nj ega, ampak pristopi v
ponižnem obnašanju. Tudi sama prizna, da si te pomoči ne zasluži.
- Vtis na Jezusa naredi tudi njena trdna prepričanost v bogastvo in izobilje pomoči, ki jo Bog
lahko nudi. Za to mamico je jasno, da so Božje možnosti neizčrpne.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: obstajajo imena živali, ki jih ljudje uporabljajo kot žaljivke. Kakšne od teh
besede poznate? (ti neumna krava, ti nora koza ali gos, ti stari osel, ti konj). Kako se
počutijo ljudje, ko jih nekdo tako poimenuje? Kako ljudje reagirajo na to? Zakaj se
imena živali tako zlorabljajo? V današnji zgodbi neka žena reagira zelo nenavadno…
4.2.2 Primerjalna zgodba: Arabci pravijo, da če plevel in pšenica rasteta nekaj časa skupaj,
se lahko vidi, kaj je blagoslovljeno od Boga. Blagoslovljeni od Boga slavijo svojega
stvarnika in se zahvaljujejo za vsako zrno – bolj so rodovitni, bolj se priklanjajo.
Plevel pa stoji z bolj povzdignjeno glavo nad pšenico, vendar ima slab ali noben sad.
Današnja biblijska zgodba zelo jasno kaže, kako zelo Gospod Jezus blagoslavlja
ponižnost.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Več ljudi naj pripoveduje tekst z razdeljenimi vlogami v naslednjih korakih:
- okvirno dogajanje = komentar, vmesno poročanje novinarja npr. »Dober večer, dame in
gospodje … pozdravljeni v odda ji 'Najnovejše iz Tira'. Kot smo pravkar izvedeli je ta, pri
naših sosedih tako sporen Jezus, bil opažen s svojimi učenci v Tiru… Pravkar vidim neko
ženo…
- Kanaanka (v. 22) »Žal nisem hči Abrahama, Božjega prijatelja. Tako tudi nisem vedela, da
mi bo pom agal, preden sem vpila k nj emu. Pravzaprav pripadam plemenu, ki Izraelovega
Boga zavrača zaradi navad…« (glej Iz 65,24; Lk 13,11–16, 5 Mojz 7,1–5).
- Novinar je začuden: »Ta žena tega tujca nagovarja z 'Gospod', še več, imenuje ga 'Davidov
sin' (+ zgodovinski komentar). Ona ga prizna kot prihodnjega Izraelskega kralja, o kakšen
škandal.«
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- Kanaanka: »Vem, da ne zaslužim milosti in tudi to ne, da prosim za pomoč moji hčerki…«
- »Dovolite prosim eno vprašanje: Jezus, imenovan Davidov sin. Kaj menite o tej nenavadni
prošnji kanaanske žene?« Toda Gospod ne odgovori, umakne se nazaj in se usede v senco pod
drevesom…
- Novinar se obrne k učencem, ki zgledajo precej zmedeni.
- Prenos v živo: Učenci prosijo Gospoda Jezusa…
- Odgovor Gospoda Jezusa (v. 24): njegova naloga je nepreklicno odvisna od us merjanja
njegovega Očeta, ne pa od »mogoče utemeljene človeške« želje njegovih učencev.
- Reakcija neke začudene ženske, ki gre mimo (v. 25): »Ta žena sramoti sama sebe. Kako je
sploh prišla do tega, da bi ji ta 'tujec' pomagal? Saj imamo svoje bogove in če že ti ne morejo
pomagati…?«
- Pogovor med Jezusom in Kanaanko (v. 26 in 27): Gospod pokaže ženi njeno stanje v luči
svetosti Boga in ona sprejme to sodbo.
- Zaključni komentar novinarja, ki sledi ženi, ko gre k svoji hčerki (v. 28).
4.4. UTRJEVANJE

4.4.1

Pogovor: S čim se mi pretežno ukvarjamo v svojih molitvah? Če prosimo za druge, za
koga molimo in zakaj? Za koga lahko in naj še molimo? (eventualno za pomoč
uporabite ustrezne svetopisemske tekste glede molitve). Obvezno omenite tudi
molitveno verigo. Pri tem je v veliko pomoč, če posamezni otroci premislijo, kakšno
molitev želijo izpovedati. Poleg tega jim la hko svetujete glede molitvenih kartic,
dnevnikov, ki služijo kot podpora pri vsakodnevni molitvi.

4.4.2

Rešitev uganke (glej pripomoček 11/c): Ana, Aron, Nehemija, Adam, milost, Tabita,
Abel, Levit, Tora, Abraham, Magog, Gideon, Noe, Emanuel.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

6.1

Otrokom dovolite, da poskušajo zlato vrsto uganiti, npr. črke posameznih besed
navedite v abecednem vrstnem redu. Tukaj ni nič tako kot bi moralo biti...
Namig: najprej poiščite zlato vrsto v Jn 6,37b in izračunate številko poglavja in
vrstico. Otrok ki prvi izračuna, je zmagovalec (številka poglavja: od števila učencev
odštej 2, potem prištej število oseb, za katere žena prosi in nato odštej število kamnov,
ki jih je David vzel s sabo v boj z Goljatom. Tako dobiš številko poglavja). Enako
pripravite za številko vrstice.
Uganko lahko pripravite tudi tako, da pred vsako besedo zlate vrste vstavite neko
drugo in potem morajo otroci s prečrtanjem besed priti do zlate vrste.

6.2

Pomen zlate vrste poglobite s pogovorom s pomočjo slik oziroma simbolov (glej
pripomoček 11/d).
Za otroke pri mlajši skupini lahko zlato vrsto napišite kot na prepognjeni kartici –
najprej se naučite vsebino na prvi strani in potem vsebino na drugi strani. Kartico
lahko otroci pobarvajo in nesejo domov.
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- Gospod Jezus je v današnjem tekstu imenovan »Davidov sin«. Kakšen pomen leži v
tem, nam lahko mogoče pojasni razlaga Davidove zvezde (Izraelska zastava), ki je do
danes v Izraelu zelo pomembna.
= Bog se razodeva iz višav v nižave in sicer v Gospodu Jezusu kot mesiji – to je izraz
največje Božje milosti, ki čaka na našo reakcijo oziroma odgovor (npr. kanaanska žena
je prišla in prosila).
= odgovor človeka, ki se obrne k Bogu s prošnjo, je izraz zaupanja v Božjo milost.
= središče obeh enakostraničnih trikotnikov je tudi središče dveh krogov – zunanji in
notranji: Bog prinaša obenem v središče mir – to je v naše fizično in duhovno telo,
kajti smo od Gospoda Jezusa in k n jemu gremo (zvezda ima 12 konic, ki so enako
oddaljene od središčne točke).
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 11/a
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Pripomoček 11/b
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Pripomoček 11/c

UGANKA

Končna črka vsake besede, ki jo iščemo, je obenem začetna črka naslednje.
Odgovori na vprašanja in odgovore vpiši v kvadratke.
1. Kako je bilo ime Samuelovi mami?
2. Ime prvega duhovnika v Izraelu?
3. Knjiga v Stari zavezi (govori o obnovitvi Jeruzalemskega zidu).
4. Ime prvega človeka.
5. Božji način ljubezni, brez naših zaslug.
6. Učenka iz Jope (Apd 9,36).
7. Ime Adamovega drugega sina?
8. Služabnik v templju, pojavi se tudi v priliki o usmiljenem Samarijanu.
9. Kako Izraelci imenujejo 5 Mojzesovih knjig oziroma zakon?
10. Ime človeka, ki bi naj daroval svojega sina Izaka?
11. Davidov najstarejši brat (1 Sam 16)?
12. Ime vojščaka, ki je premagal veliko vojsko s 300 vojaki?
13. Očak, ki je pred potopom gradil barko?
14. Katera beseda pomeni v prevodu »Bog z nami«?
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Pripomoček 11/d
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Delovni list 11 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj sliko deklice, ki je bila ozdravljena

109

12. lekcija

PETER HODI PO VODI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 14,22–33
ZLATA VRSTA:
»Blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje.«
Jer 17,7
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

- vzporedna odlomka: Mk 6,45–52; Jn 6,15–21
Ko so učenci nahranili pet tisoč ljudi, jih je Gospod Jezus poslal proč (celo primoral jih je). Po
tem, ko je odslovil tudi množico ljudi, je ta miren čas izkoristil za molitev na gori. Medtem,
ko so se učenci na jezeru borili z močnim vetrom, je Gospod molil (mogoče za vero učencev,
primer Mk 6,48 in Lk 22,32) in nato ob četrti nočni straži prišel po vodi k učencem v čolnu.
Pomanjkanje zaupanja in strah vodita do tega, da učenci Gospoda zamenjajo s prikaznijo. Po
osvobajajočem: »Jaz sem!« Peter v ve ri in po uk azu Gospoda Jezusa zapusti varnost čolna.
Vendar so tudi pri njem strah, dvom, malovernost in nenazadnje pomanjkanje zaupanja vzrok
za neuspeh pri preizkusu vere. Toda Kristus se tukaj pokaže kot odrešenik in Gospod nad
stvarstvom (primerjaj s Ps 50,15). Matej svoje poročilo zaključi s pričevanjem tistih, ki so bili
v čolnu: »Resnično si Božji Sin« medtem ko Marko (Mk 6,52) že prej, med potekom
dogodka, opozori na trdosrčnost učencev.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus Kristus.
Učenci, posebej Peter.
Množica ljudi.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Genezareško jezero (glej 13. lekcijo, pripomoček 13/a).
Samoten kraj (Mt 14,15; Mk 6,36), na severni strani jezera, v bližini Betsajde
(množica je bila na vzhodni strani obale, glede na Mk 6,45 bi naj učenci pluli na
nasprotno obalo in naleteli na močan veter; v tem viharju srečajo svojega Gospoda
in dospejo na zahodu do Genezareške dežele, do mesta Kafarnaum – Jn 6,17.
Mogoče je bila v Genezareški deželi tudi Betsajda ali pa je Gospod z nasprotno
obalo mislil kakšen zaliv in je imel namen kasneje pripluti v Betsajdo).
Gora: kraj molitve na vzhodni obali Genezareškega jezera.

1.4 ČAS DOGAJANJA

V začetku tretjega leta Jezusovega javnega delovanja. Ponoči: Gospod Jezus sreča učence ob
četrti nočni straži. Noč so razdelili v štiri nočne straže po tri ure. Četrta nočna straža je tako
bil čas med tretjo in šesto uro zjutraj.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 22: učence je primoral, da so šli v čoln = Jezus Kristus je s pritiskom
poskrbel, da so učenci vstopili v čoln. Mogoče je želel preprečiti, da učenci v njem
ne bi videli le »gospodarja kruha« – kakor ga je videla množica – ki bi naj prinesel
politično osvoboditev izpod rimske oblasti.
Vrstica 23: odpustil množice = Jezus je nehal govoriti in je ljudstvo poslal domov.
Vrstica 24: valovi so premetavali čoln = valovi so bili tako veliki in močni, da so
učenci v čolnu skorajda doživeli brodolom.
Vrstica 25: je hodil po jezeru = tudi otroci lahko na ta čudež reagirajo z nevero in
menijo, da je hodil po kamenju, ki je bilo skrito malo pod vodno gladino. Tukaj je
potrebno poudariti, da je Gospod kot stvarnik nad celim stvarstvom, tako tudi nad
zakoni narave; zato drži, da je hodil po vodi , ne da bi potonil. Tukaj je lahko
prisoten naš dvom (»tega pa jaz ne verjamem«) ali pa naša vera (»trdno verjamem,
da je Jezus hodil po vodi«) kot učitelja, kar je neprecenljiv zgled za otroke.
Vrstica 26: prikazen … od strahu so zavpili = učenci so bili podvrženi vraževerju,
kajti pomislili so, da jih prikazen lahko potegne v g lobino jezera in so zato iz
strahu pred smrtjo vpili. Tukaj se kaže, da nimajo zaupanja v Gospodovo moč
zaščite (ki so jo že izkusili v podobnih situacijah – primerjaj z Mt 8,23–27).
Vrstica 28: »… mi ukaži, da pridem po vodi k tebi« = pomembno je opaziti to, da
je Peter prosil Jezusa, da bi šel po vodi k njemu in je šele po Jezusovi zapovedi
stopil iz čolna. Ker zlasti majhni otroci velikokrat nepremišljeno oziroma v
neznanju posnemajo stvari, je potrebno poudariti, da ne moremo prositi Jezusa, da
bi hodili po vodi, če nas on v to ne poziva.
Vrstica 31: malovernež = nekdo, ki nima dovolj vere oziroma dvomi.

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus te tudi v težavah ne zapusti, zaupaj mu!
Druge možnosti:
- Gospod Jezus je vedno tu – tudi v težavah nismo sami.
- Čeprav Jezusa Kristusa ne vidimo, mu lahko še vedno zaupamo.
- Smer pogleda je pomembna (ne glej na okoliščine, ampak na Gospoda Jezusa).
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Majhni otroci že zelo dobro vedo, kaj pomeni zaupati, čeprav tega ne vedo razložiti. Za njih
so starši (še posebej mama) osebe, ob katerih se počutijo varne, h katerim se lahko zatečejo v
času bolečine, strahu, osamljenosti, da bi našli zaščito in zavetje. S to zgodbo poskušajte
Gospoda prikazati otrokom kot ljubečega in vrednega zaupanja; to pomeni, predstaviti ga kot
osebo, kateri lahko brezpogojno zaupajo. Današnja zgodba ponuja otrokom možnost (v
nasprotju z našimi namerami), da spoznajo ključne točke pri temah »čudež« (»ah, saj pa to ne
gre«) in »prikazen«. Še posebej pri slednji se ni potrebno zadrževati preveč časa, saj bi otroci
lahko začeli govoriti o grozljivkah, duhovih ali okultizmu, kar je na žalost pri otrocih
velikokrat prisotno (televizija, …). Če se pa vseeno pojavi ta tema, se pogovorite z otroki o
tem, saj lahko prav pri takih stvareh zaupamo v Gospoda, našega zmagovalca.

111

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Napeto pripovedovanje: »Večer je … zunaj ni videti nobenega človeka … nobene
ptice na temnem nebu … vse živo išče zatočišče pred viharjem … močan veter divje
podi jezero … veliki valovi udarjajo ob obalo … Kaj je to? Na jezeru je nek čoln! Saj
to je nevarno! Voda buta možem v obraz … valovi premetavajo čoln sem ter tja …«

3.2.2

Z otroki se pogovarjajte o viharju: Kdo vé, kaj je vihar/orkan? Kdo je že bil v takšnem
viharju? Ali si lahko predstavljate, kako je biti v takšnem viharju na jezeru? Imeti le
vesla, brez motorja na čolnu? Kako bi se počutili?

3.2.3

Neposreden vstop s Petrovega vidika: Sedeli smo v čolnu, zrli v noč in vihar ter čakali
na prvi svit novega dne. Nobeden izmed nas ni spal, tu in tam je Jakob izza krmila
zavpil in dal kakšno povelje. Toda jadra so bila že čisto uničena – ni nam preostalo
drugo kot da se trdno držimo čolna. »K veslam« je zavpil Jakob in tako …

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Pripovedujte zgodbo s pomočjo naslednjih izhodiščnih točk:
 Vstop (glej 3.2)
 Pogled nazaj: Kje je naš Gospod? Zakaj ni šel z nami? On bi nas mogoče lahko
rešil, kot nas je že v preteklosti. Zakaj je po tem čudežu, ko je pomnožil kruh in ribe
(za slike tega čudeža glej 4. lekcijo), želel, da sami plujemo? Zakaj ni sedaj tukaj?
Zdaj bomo gotovo umrli!
 Napeto opisovanje situacije (glej pripomoček 12/a): Slika 1, »Glej! Spet prihaja en
velikanski val! Točno proti čolnu gre! Močno se držite, da nas ne vrže iz čolna!«
 Stopnjevanje strahu pred smrtjo zaradi »prikazni«.
 Veliko začudenje: Naš Gospod je!
 Osuplost nad Petrovim odzivom: Slika 2, zapusti čoln.
 Peter se utaplja: Slika 3, Jezus Kristus iztegne svojo roko – rešitev in slavljenje.
 Prenos v ž ivljenje: skupaj z otroki povzemite dogodke in se pogovarjajte o
vsakdanjih težavah. Tudi mi se včasih znajdemo v stiski in Bog to dopusti. Toda tudi v
težkih situacijah lahko zaupamo v Boga, ker je on vedno z nami in nas ne zapusti.
3.3.2 Ta zgodba omogoča, da jo ob pripovedovanju z otroki tudi odigrate:
Vihar: vsi otroci oponašajo šumenje viharja.
Čoln, ki se premetava: otroci z rokami pokažejo premetavanje v eno in drugo stran; ko
pridejo veliki valovi, se primejo za roke in trdno držijo, da jih voda ne vrže iz čolna.
Skupaj z otroki veslajte, eden od otrok naj krmili, s skupnimi močni potegnite jadro,
napeto in s strahom pokažite v smer, od koder prihaja »prikazen« itd. (pomembno je,
da se kot učitelj igrate to igro skupaj z otroci in da se predhodno dobro pripravite).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ročna dela: »Peter hodi po vodi« (eventualno delo v skupini) – glej pripomoček 12/b.
3.4.2

Še enkrat se pogovorite z otroki o zaupanju in razmišljajte o tem, kako bi mi ravnali na
Petrovem mestu, ko je stal na vodi.

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

Pri starejših otrocih (glej tudi 3.1) lahko najbolj poudarite nemoč učencev, da bi se rešili iz te
situacije (možnost evangelizacijskega sporočila: ljudje se sami ne moremo rešiti; Jezus
Kristus tudi nam ponuja svojo roko, da bi nas odrešil). Starejši otroci razumejo, kaj pomeni
biti nemočen in odvisen od pomoči drugih. Paziti pa morate, da otroci ne razvijejo
avtomatskega verovanja: »Ker verujem v J ezusa, me bo r ešil iz vsake nevarnosti!« Jezus
včasih dopusti nevarnost v našem življenju (primerjaj z Jak 1,2–3; 1 Pt 1,6–7). Velikokrat je
to z namenom vzgajanja. Tukaj morate pojasniti, da je kljub naši lastni nemoči in težavam
zelo pomembno ne dvomiti v G ospoda, ampak mu brezpogojno zaupati. Težave in strah so
prisotni v našem življenju, vendar jih lahko premagujemo z našim Gospodom (primerjaj z Jak
1,6–8).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom dopustite, da povedo svoja lastna doživetja, v katerih so bili sami nemočni in
odvisni od pomoči drugih. Kaj so čutili do pomočnika po rešitvi?
4.2.2

Pogovarjajte se o zlati vrsti in o vprašanju, ali je vedno lahko zaupati Bogu.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedovanje lahko poteka na podoben način, kot pri mlajši skupini (glej 3.3):
- Zelo naglasite nemoč učencev (primerjaj s 4.1). Dvigniti jadro in veslati je brez
pomena. Navidezno so popolnoma prepuščeni silam narave.
- Zaupanje velikokrat zahteva tudi pogum.
- Poglobite misel o pravilni smeri pogleda. Dokler Peter gleda na Gospoda Jezusa,
se ne utaplja.
- Gospod Jezus spremlja Petra skozi vihar in valove do čolna. Vihar ne poneha
takoj!
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Z otroki se pogovarjajte (glede na njihovo razumevanje in čas) o tem, ali Jezus tudi
danes moli za nas in ali smo vključeni v njegovo veliko-duhovniško službo.
4.4.2

Skozi pogovor o »mučenikih« lahko usmerite temo pogovora na to, ali se vedno splača
zaupati in nakažite na to, da plačilo za zaupanje Bogu ne prejmemo vedno tu na
zemlji, v nebesih pa vsekakor.

4.4.3

Pogovarjajte se o vprašanju, kako je mogoče, da sta Jezus in Peter hodila po vodi –
Gospod Jezus je stvarnik in gospodar nad zakoni narave.

4.4.4

Raziskovalci: Delovni list 12 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
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6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Razlaga: Bog se posebej posveti ljudem, ki mu zaupajo. Bog posreduje ozdravljajočo moč,
pomaga na svoj način, tako da na koncu vse služi na dobro tistemu, ki zaupa vanj. Z otroki
razmišljajte o tem, kaj pomeni zaupanje, v koga lahko zaupamo in kakšna je razlika, ko svoje
zaupanje položimo v Gospoda (glej pripomoček 12/c).
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 12/a
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Pripomoček 12/b
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Ročno delo:
Peter hodi po vodi
Material: - kolaž papir, barve: - modra
- rdeča / rjava
- rumena
- škarje
- lepilo (tekoče)
- podlaga
Osnovna podlaga: modri kolaž papir A4 format
Izdelava čolna:
Trup - stranice izrežite na podlagi
- spredaj in zadaj zalepite skupaj,
zadaj pustite majhen rob lista
Prečna deska
- glede na skico pobarvajte in prepognite
Drog - pobarvajte, zgibajte in prepognite ter na
označenih mestih zarežite
Drog in prečno desko dajte skupaj
in po označbi ali zarezi zalepite
skupaj.
Jadro - pobarvajte in
naredite zareze
ter ga prilepite.
Figure učencev in Gospod Jezusa z barvicami
pobarvajte. Nato učence prilepite na prednji in
zadnji del čolna.
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Izdelava valov:
Narišite trikotnike 5–9 cm (ne
preveč široke) kot kaže skica spodaj
in po črtah izrežite posamezne
trikotnike. Na eni konici vsakega
trikotnika potegnite s škarjami,
da se papir zvije.

Priprava površine:
Valove namestite tako, da izgleda
kot da se valijo proti figurama Petra
in Jezusa.

Pripomoček 12/c

Izpiši črke, ki so v zasenčenih kvadratkih,
na črte in boš dobil današnjo zlato vrsto.
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Delovni list 12 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Izreži slike na naslednji strani in jih
zalepi na pravo mesto. Potem preberi
zgodbo.

Jezusovi učenci so šli v

Veter je pihal in delal velike

je hodil po

in umiril vihar.
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Delovni list 12 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 12 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Vpiši te besede v prave kvadratke. Ena je že vpisana.
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13. lekcija

JEZUS POMIRI VIHAR
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 4,35–41
ZLATA VRSTA:
»Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj. Na vseh svojih
poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.«
Prg 3,5–6
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-

vzporedna odlomka: Mt 8,23–27; Lk 8,22–25

Potem, ko v Markovem evangeliju beremo o Božjem služabniku, opazimo, da Marko v štirih
zaporedjih poroča o delovanju Gospoda Jezusa. Božjega Sina vidimo kot vladarja nad
vremenskimi ujmami, nad demonskimi silami, vladarja nad boleznimi in smrtjo.
Pridiga na obali Genezareškega jezera (glej pripomoček 13/a) se konča tako, da s čolnom
odplujejo na drugo stran jezera, da bi se umaknili množici ljudi. Drugi čolni jim sledijo. Na
jezeru nastane vihar, ki učence pripelje do življenjske nevarnosti. Zbudili so spečega Gospoda
in izkusili, kako je umiril vihar in valove. Jezus je pokaral učence zaradi nevere. Njegovo
posredovanje je vzbudilo strah, bojazen in občudovanje.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, učitelj, Gospod narave in jezerskih preglavic.
Njegovi učenci.
Množica ljudi.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Ob in na Genezareškem jezeru (dolgo 21 km, največja širina 12 km, leži 208 m pod
nadmorsko višino, obdano z gorami) – glej pripomoček 13/a.
1.4 ČAS DOGAJANJA

-

Ob koncu drugega leta Jezusovega javnega delovanja (približno eno leto pred
križanjem).
Nek večer (v. 35).

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 37: »velik vihar« (Luka: »prihrumel silen vihar«) = za jezersko območje so
značilni nenadni viharji. Pri določeni stopnji zračnega pritiska zapihajo nad jezerom
vetrovi z gora, ker ob majhnem obrežju ni nobenega iztoka tega pritiska. Takšni močni
in nepredvidljivi viharji privedejo v nevarnost celo izkušene ribiče.
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-

Vrstica 38: »na krmi« = januarja 1986 so našli čoln (3m x 8m) iz časa, ko je bil rojen
Jezus in ta čoln ima izrazito krmo – zadnji del čolna, ki je bil prekrito s streho.
Vrstica 38: »blazina« = mogoče lesen ali usnjen sedež za krmiljenje.
2. VODILNA MISEL

Tudi ko nas je strah, je Jezus Kristus z nami; on je Gospod nad naravnimi silami.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus nas ne obvaruje pred stisko, ampak v stiski.
- V stiski Bog preizkuša našo vero.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Strah sodi pri otrocih že k znanim izkušnjam. Strah pred temo, strah pred nevihto, strah pred
boleznijo ipd. V teh strahovih otrok največkrat išče bližino svoje matere. Občutek varnosti in
bližine močne osebe otrokom pomaga premagati strah.
Pri otrocih mlajše skupine ni potrebno izrecno predstavljati čudeža oziroma moči Gospoda
Jezusa. Njim je jasno, da je Božji Sin vsemogočen. Veliko bolj se je treba osredotočiti na
predstavitev možnosti vere. Otroci naj se naučijo zaupati »spečemu« (= za nas nevidnemu in
velikokrat nečutnemu) Gospodu. V nevarnosti, ogroženosti se lahko zavedajo: on je tukaj, on
je Gospod. Pri njem je vse v najboljšem redu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor o temi »strah«: Česa se bojiš? Kaj potem storiš?
3.2.2

Neposreden vstop: na primer z napeto predstavitvijo zgodbe v čolnu (za ilustracijo:
slika takratnega čolna – glej pripomoček 13/b).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Ker je zgodba polna dogajanja in napetosti, se usmerite na pripovedovanje (»več besed, manj
slik«). Za ilustracijo lahko uporabite le eno sliko o čolnu (glej pripomoček 13/b).
Oporne točke pri pripovedovanju:
- Učence je bilo strah. Bili so razdraženi, zmedeni (veslati, grabiti vodo) – Gospod
Jezus pa spi (naporen dan, veliko pridig in pogovorov). To jih še bolj razburi in zaradi
tega njihov očitek: »… ti ni mar …?«
- Kar privede učence do dvoma, je pri Gospodu le malenkost. Le dve besedi spremenita
njihovo celotno situacijo. Jezus Kristus je Gospod nad naravo.
- Učenci niso pokarani zaradi svojega nespoštljivega komentarja, ampak jih je Gospod
pokaral zaradi njihove nevere. Učenci niso imeli vero v spečega Gospoda. Niso
verovali, da bil jim lahko že sama njegova prisotnost pomagala (nekaj zaupanja se
pokaže v tem, da so ga vseeno prebudili in prosili za pomoč).
- Učenci se ne veselijo, tudi zahvaljevanje ni omenjeno; le strahopetno strmenje, nastopi
nov strah. Gospod Jezus bi jim naj pomagal, ampak da jim lahko pomaga na takšen
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način, tega niso pričakovali. Niso se zavedali, da je njihov Gospod vladar nad
naravnimi silami.
Bog lahko naredi več, kot si mi mislimo. Bog je večji, kot si mi lahko predstavljamo. Bog
velikokrat naredi drugače, kot pričakujemo (zapojte pesem »Naš Bog je močan«).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pogovor o vp rašanju: Kaj moramo storiti, ko nas bo naslednjič strah? (možni
odgovori: moliti / misliti na to, da je Gospod Jezus večji od vs ega / zaupati Jezusu.
Primerjava: išči pomoč in varnost pri svojih starših (glej 3.1).
3.4.2

Otroci naj pobarvajo čoln in valove (glej pripomoček 13/b). Ob barvanju naj otroci s
pripovedovanjem ponovijo zgodbo.

3.4.3

Ročno delo: izdelovanje ladjice iz papirja (glej pripomoček 13/c).

3.4.4

Raziskovalci: Delovni list 13 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Bolj ko ot roci odraščajo, tem bolj občutijo nevarnost in grožnje današnjega časa:
nezaposlenost, onesnaženost okolja, bolezni, nasilje, atomske grožnje … Kaj narediti? Upreti
se okoliščinam in izražati predsodke do Boga, je napačno. Veliko bolj se moramo naučiti
zaupati Jezusu. Še prej pa ga moramo spoznati. So otroci, ki vedo veliko o Jezusu Kristusu.
Vendar je bistvo v tem, da ga morajo poznati kot svojega Gospoda, ki jim bo ob pravem času
nudil svojo pomoč. Žal ga kot takšnega (še) ne poznajo. Tisti, ki zares pozna Gospoda Jezusa,
mu zaupa v vsaki situaciji. Prava vera se pokaže in dokaže v krizi. Prava vera ničesar ne
predpisuje, ampak prepusti Bogu čas in način pomoči.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o problemu »strahu« (razširitev točke 3.2.1): Česa nas je strah? (glej 4.1).
4.2.2 Pogovor: Gospod Jezus je bil zares človek. Bil je lačen (Mk 3,20), bil je utrujen (Mk
4,38), toda vseeno je bil več kot le človek – otroci naj navedejo primere. Celo njegovi
učenci so strmeli in se spraševali: Kdo neki je ta?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Pripovedovanje zgodbe (za dopolnitev opornih točk glej 4.3.2).
4.3.2 Preberite tekst iz Svetega pisma in predelajte (glej 1):
 razložite vprašanja k tekstu,
 povzemite,
 v. 40: Gospod Jezus očita svojim učencem nevero. Pojasnjevanje tabele:
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Kaj je bila njihova nevera?
strah / obup
izgubiti mir, nadzor
jeziti se na Gospoda
predsodki
h Gospodu po pomoč
siliti
(tabelo predstavite na tabli ali papirju)


Kaj bi bila vera?
pogum / upanje / moč zdržanja
sproščenost
zaupanje Gospodu
hvalnica (že) vnaprej
biti potrpežljiv / za Božji poseg
čakati

Prenos v naše življenje:
Tudi v našem življenju so prisotni »viharji«. Takrat imamo »vodo do vratu«. – Otroci
naj navedejo primere: ali imam Jezusa v svojem čolnu? Če da, potem se naučimo:
(stavke naj navedejo otroci!)
a) Če mi Gospod dá nalogo, potem … BOM NOSIL ODGOVORNOST. Moja
naloga je, da sem poslušen (v. 35).
b) Če je Gospod zadal cilj, … BOM SAM POSKRBEL, DA B OM TA CILJ
DOSEGEL – kljub vsem oviram (v. 35).
c) Če Gospod ne vstopi v nemir (»spi«), … SE MI NI POTREBNO
RAZBURJATI. Gospod je v e d n o Gospod (v. 38).
d) Če me mora Gospod grajati, … ME ZARADI TEGA NE BO ZAPUSTIL.
Ampak me čaka, da mu bom prisluhnil in se učil (v. 40).
V življenju z Jezusom pot ni vedno gladka. Vsak vihar je test, koliko zaupam mojemu
Gospodu, on bo pokazal svojo vsemogočnost in poveličal sebe.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Primerjava med Mk 4 in Apd 27,13–44 (vihar in brodolom na Pavlovem potovanju v
Rim): Strah učencev – Pavlovo zaupanje, Božje posredovanje v obeh primerih.
Poglobljena misel: Gospod Jezus nas ne obvaruje pred stisko, ampak v stiski.
4.4.2

Svetopisemski tekst lahko pripravite kot odlomek z manjkajočimi ali napačnimi
besedami.

4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 13 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE

Otrokom zastavite dve vprašanji:
Kaj moram storiti?
- zaupati Gospodu,
- se ne opirati na moj razum (= zaupati),
- njega spoznati na vseh poteh (= spoznati ga; se ozirati nanj; iskati poti, na katerih
se nahaja on).
Kaj bo potem storil Bog?
- ravnal bo moje poti (= ovire bodo odstranjene in pot naprej bo olajšana).
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7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 13/a

Pripomoček 13/b
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Pripomoček 13/c
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Delovni list 13 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 13 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
S svojimi besedami vpiši v oblačke tisto, kar misliš, da so Jezus in
njegovi učenci govorili. Če potrebuješ pomoč, poglej v Mk 4,35–41.
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Delovni list 13 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 13 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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14. lekcija

JEZUS OZDRAVI SLEPEGA BARTIMAJA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 10,46–52
ZLATA VRSTA:
»Potem me kliči na dan stiske, rešil te bom in me boš častil.«
Ps 50,15
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

- vzporedni odlomek: Mt 20,29–34
Gospod Jezus gre skupaj z učenci v Jeruzalem na praznik pashe. Za njim gre velika množica
ljudi. Zunaj mesta Jerihe je ob poti sedel slepi berač, ki je glasno in vpijoč prosil Jezusa za
usmiljenje. Čeprav so mu ljudje žugali, naj je tiho, je še naprej vpil, dokler ga Jezus ni
poklical k sebi. Gospod Jezus lahko pomaga slepemu beraču, ker le-ta od njega pričakuje
pomoč. Njegova vera mu je pomagala. Bartimaj s hvaležnostjo slavi Gospoda in mu sledi.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus.
Bartimaj: Timajev sin, slepi berač, po ozdravitvi sledi Gospodu Jezusu.
Učenci.
Velika množica ljudi (razčleni pojem).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeriho: v času Nove zaveze je bilo Jeriho znano po pa lmah (mesto palm). Danes je
Jeriho eno izmed velikih nasadov palm, rodovitna oaza, na vzhodnem robu obkrožena
z judovskim gorovjem.
Na cesti, ki vodi iz Jerihe do J eruzalema (strma steza, dolga 25 km, ki vodi skozi
judovsko razklano puščavo).

1.4 ČAS DOGAJANJA

V zadnjih dneh pred Jezusovim križanjem, pred slavnostnim prihodom v Jeruzalem.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 46: »slepi berač« = berači tistega časa niso imeli nobenega zavetišča. Odvisni
so bili od ljubezni in pomoči sočloveka (Marko v primerjavi z Matejem navede le, da
je bil berač).
Vrstica 47: »Jezus Nazarečan« = Jezusov vzdevek, namig na njegov rojstni kraj
Nazaret v Galileji (Mt 2,23).
Vrstica 48: »Jezus, Davidov sin« = Bartimaj spozna, da je Jezus pričakovani Mesija iz
Davidovega rodu.
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-

Vrstica 50: »plašč« = kos tkanine, ne kot obleka, ampak kot kos blaga, ki se ogrne
okrog telesa (tkanina v obliki lika kvadrata), ponoči je služila kot odeja.
Vrstica 51: »Rabuni« = učitelj, mojster, spoštovan naziv za duhovne učitelje v poznem
judovstvu. Pozneje so judovske šole ločile tri stopnje spoštovanja: Rab, Rabi, in
Rabuni, med katerimi je bil zadnji naziv najvišji.
2. VODILNA MISEL

Gospod Jezus te sliši.
Druge možnosti:
- Ta, ki se v veri naslanja na Jezusa, dobi oziroma prepozna pomoč. Pomembno je
poslušati Gospodov glas in se ne odvrniti od ljudskega govoričenja.
- Gospod Jezus nobenega ne presliši.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci te starosti imajo malo ali nič izkušenj s slepimi ljudmi. Zaradi tega jim mo rate
predstaviti Bartimajevo nemočnost. Le tako jim lahko kasneje lažje predstavite vztrajno
Bartimajevo vpitje. Otroci ne bodo dvomili v dejstvo, da Jezus lahko pomaga.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Igra: »Vidim nekaj, kar vi ne vidite in to je …« – otroci naj uganejo predmete iz
igralnice oziroma veroučne učilnice. Nato se pogovarjajte o »biti slep« – kaj bi to
pomenilo za nas? Za kaj vse rabimo oči?
3.2.2

Igra: Otroci naj z zavezanimi očmi tipajo predmete in uganejo, kaj imajo v roki ali pa
jih naj drug otrok vodi po prostoru. Otroci naj spoznajo občutek nevarnosti,
nemočnosti, »biti odvisen od drugega«.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za ilustracijo lahko uporabite slike iz flanela ali sliki iz pripomočka 14/a.
Vsebinske oporne točke:
- mesto Jeriho, pot v Jeruzalem;
- slepi berač (slepota, njen takratni pomen, biti odvisen od sluha – Kaj je mogoče slišal
od Jezusa?) – SLIKA 1;
- prošnja za usmiljenje (izraz nemoči in njegovega zaupanja, prošnja kljub grožnjam);
- Bartimajeva reakcija na Gospodovo zapoved (poslušnost, skočil z mesta, pustil vse
ležati, tekel v smer, od koder je slišal Gospodov glas);
- Gospodovo vprašanje (Gospod hoče, da Bartimaj formulira svojo željo);
- ozdravljen, srečen Bartimaj – SLIKA 2.
Opozorilo na križ: Med tema dvema Bartimajevima stanjema je stal Gospod Jezus: on sliši,
pomaga in spreminja.

132

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Naredite papirnati mozaik (glej pripomoček 14/b).
3.4.2 Naredite »sliko za slepega«: Otrokom dajte kopijo z že narisanimi točkami in te točke
naj preluknjajo z iglo (papir pri prebadanju položite na mehko podlago npr. preprogo).
Na zadnji strani se tako lahko potipa slika.
3.4.3

Otroci naj poskušajo z zavezanimi očmi narisati (npr. Bartimaja).

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 14 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri otrocih iz starejše skupine lahko lekcijo začnete s pogovorom o izkušnjah s slepimi ljudmi
(bela palica, zapestnica, pes vodič za slepe). Čim starejši so otroci, tem bolj se zavedajo
pomena dobrega vida, zdravih oči (zdravja nasploh). Otrokom pokažite, da Bartimajeva
problematična situacija njega samega vzpodbudi, da želi k Jezusu Kristusu. To mu tudi uspe,
saj Jezus izpolnjuje svojo obljubo: »Kdor me išče, me najde.« Ta princip pokažite otrokom in
jih vzpodbudite, naj ne dovolijo drugim ljudem, da bi jih odvrnili od iskanja Jezusa Kristusa
(možnost evangelizacijskega sporočila).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

Pogovor o slepoti (igra – glej 3.2).

4.2.2

Igra vislice: na tablo napišite črtice za stavek »Slepi berač Bartimaj prosi za
usmiljenje.« Otroci naj uganejo manjkajoče črke. Ko dobite rešitev, lahko otroci
zgodbo pripovedujejo sami, ker je zelo znana.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Možnost dela s Svetim pismom.
Oporne točke (možnosti za ilustracijo, glej 3.3):
o Slepota (prenos na danes: duhovna slepota grešnega človeka za Božje
stvari; 2 Kor 4,4; Ef 4,18).
o Prošnja za usmiljenje (»usmili se me« – osebna situacija; prošnja za
usmiljenje je izraz popolne nemoči, npr. zgodba o usmiljenem Samarijanu).
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o Funkcija množice ljudi (oviranje na poti h Gospodu Jezusu; ovire danes;
pomembno: ne pusti se zadržati, ampak poslušaj Gospoda Jezusa) – glej 2.
o Načelo: »Kdor me išče, me najde.«
o Sredstvo za ozdravljenje je vera in poslušnost (posluša Gospodovo besedo,
hitro ji sledi in pusti za sabo vse, kar bi ga lahko oviralo na poti, npr.
njegovo oblačilo).
o Gospodovo vprašanje (Gospod Jezus želi, da mu izpovemo svojo potrebo,
željo; on govori voljo ljudstva; žal so še danes ljudje, ki ne želijo pomoči).
o Zadnja možnost (Gospod Jezus je bil zadnjič v tej okolici) – glej 1.4.
4.3.2 Pripovedovanje zgodbe z Bartimajeve plati.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj prevedejo v pisavo za slepe neki stavek. Pripravite delovni list in za vsakega
otroka kopirajte abecedo za slepe (glej pripomoček 14/d).
4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 14 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Zlata vrsta je človekov klic k Bogu. Človek dobi pomoč, čemur sledi hvalnica. Pomoč ne
izgleda vedno tako, kot si jo mi predstavljamo.
6.1

Zlato vrsto lahko napišete v telefone (glej pripomoček 14/e) in to kopirate na folijo ali
papir za flanel. Otroci morajo ugotoviti pravilni vrstni red besed. Pri ponavljanju
odvzemajte po en telefon.

6.2

Otroci lahko zlato vrsto prevedejo v pisavo za slepe (glej pripomoček 14/c) s pomočjo
abecede za slepe (glej pripomoček 14/d).
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7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 14/a

Pripomoček 14/b

PAPIRNAT MOZAIK
Material:
gumen
barvast papir in močan
papir ali tapeta za
ozadje.
S svinčnikom narahlo
začrtajte
podobo
Bartimaja. Papir za
mozaik lahko otroci
strgajo ali zrežejo na
koščke, velike 1 cm2.
Koščke naj nalepijo z
razmakom okrog 1mm
(ob robu so koščki
obrezani oz. strgani)
tam, kjer je začrtano in
poravnajo.
Bolj
zabavno bo, če bodo
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Pripomoček 14/c
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Pripomoček 14/d

Abeceda za slepe
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Pripomoček 14/e
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Delovni list 14 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj sliko!
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Delovni list 14 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Poveži med sabo slike in stavke, ki spadajo skupaj!

ni mogel videti.
je govorila Bartimaju,
naj je tiho.
je ozdravil Bartimaja.
je bil berač.
je vpil k Jezusu.
je vprašal: »Kaj želiš?«
skrbi za vse ljudi.
Obkroži pravilne slike!

človek

je bil

.

Jezus je ozdravil

.
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15. lekcija

JEZUS OBUDI MLADENIČA IZ NAINA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 7,11–17
ZLATA VRSTA:
»In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine
ne bo več.«
Raz 21,4
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus je v Galileji imel »pridigo na gori« in potem v Kafarnaumu ozdravil stotnikovega
služabnika (glej 6. l ekcijo in zemljevid pri pripomočku 15/a). Nato se je odpravil na pot v
Nain, kjer je srečal pogrebno povorko. Umrl je edini sin neke vdove. Vdovina žalost je ganila
Gospoda Jezusa in ji je sina obudil od mrtvih. Ta čudež je vodil do poveličevanja Boga in k
razširjanju novice o Jezusovem delu po vsej Judeji. Obuditev mrtvega ima na tem mestu v
Lukovem evangeliju poseben pomen, saj je Janez Krstnik po svojih učencih prav v tem času
vprašal Jezusa, če je on Mesija (Lk 7,20). Jezus je Janezova učenca opozoril na pričujoče
čudeže in pri tem tudi na obuditev mrliča (Lk 7,22). Tu torej ne gre za to, da bi bilo pri Bogu
nekaj nemogoče, ampak za vprašanje: Kdo je Jezus Kristus?
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus.
Veliko Jezusovih učencev: ljudje, ki so potovali z njim in se učili od svojega učitelja.
Velika množica ljudi – razložite naslednje pojme: otroci, bolni, starčki, radovedneži,
samovšečni ljudje, nezadovoljneži, iskalci pomoči …).
Mrlič: edini sin matere, njen skrbnik in pravni zastopnik.
Žalujoča vdova (glej 1.5).
Nosači mrtvega.
Velika množica iz mesta (pogrebna povorka).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-

Južna Galileja.
Nain: »lepo« ali »ljubeče«, ime najverjetneje prihaja od opisane lege te vasi (današnji
Nein). Nain leži na južnem obrobju gore Tabor in se širi do Jezreélske ravnine. Leži
10 km jugovzhodno od Nazareta, nekje 8 u r hoje oddaljeno od Kafarnauma (glej
zemljevid pri pripomočku 15/a).
Judeja in okolica.

1.4 ČAS DOGAJANJA

V drugem letu Jezusovega javnega delovanja, tik preden je Janez Krstnik vprašal, če je on
»prihajajoči« = pričakovani.
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-

Vrstica 12: so nesli ven mrliča = pokopališča so bila izven mesta. Mrliča so zavili v
prt (pri bogatejših ljudeh so truplo še prej balzamirali) ali pa samo pokrili s prtom in
ga na nosilih nesli do grobišča.
Vrstica 12: vdova = žena brez vsakršne socialne preskrbe (glej 1.5 pri 27. lekciji v 2.
učbeniku).
Vrstica 13: se mu je zasmilila = tukaj se vidi Gospodovo srčno usmiljenje. Ta množica
je bila v potrebi. Vedel je, da jim primanjkuje tolažbe, upanja, vere in ljubezni. Gledal
jih je z očmi odrešenika (vzporedne vrstice: Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41).
Vrstica 16: strah = obšel jih je strah v Božji prisotnosti.
Vrstica 16: velik prerok = pričakovanje »prihajajočega preroka« (5 Mojz 18,5).
Malahija je prerokoval o pr ihodu preroka Elije (Mal 3,23). Mogoče se je množica
spomnila tudi na 1 Kr 17,17–24.
2. VODILNA MISEL

Jezus ima srčno sočutje in usmiljenje (njegova pomoč, njegova moč, cilj posega)
Druge možnosti:
- Vlak smrti sreča vlak življenja.
- Če Gospod Jezus pomaga, je poveličan Bog.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Večina otrok danes se s smrtjo srečuje skozi medije (npr. poročila o nesrečah, katastrofah).
Osebno sočutje pri tem ni prisotno. Otroci, ki gledajo filme z »zaigrano« smrtjo, nimajo
nobenega odnosa do te največje tragedije v človeškem življenju. Samo tam, kjer so osebno
prizadeti (npr. babičina smrt), spoznajo potrebo in žalost. Na drugi strani pa ti otroci še ne
morejo dojeti celotno sliko in povezanost s smrtjo. Ker smrt ni osrednja tema tega
svetopisemskega teksta, se raje osredotočite na osebo Jezusa Kristusa. Tako lahko predstavite
vdovino potrebo v povezavi z Jezusovim usmiljenjem.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otroci naj pripovedujejo, kaj je bil njihov vzrok velike žalosti in kako so bili
potolaženi.
3.2.2

Tihi impulz: otrokom pokažite sliko o pogrebu (glej pripomoček 15/b, slika 1) in jim
dovolite, da sami pojasnijo dogodke na sliki.

3.2.3

Zgodba: Mali Denis je vesel, da ima velikega prijatelja Štefana. Štefan se z njim igra,
mu pomaga, ko ga drugi otroci dražijo. Štefan mu je tudi podaril nekaj svojih stvari in
mu pri tem pripovedoval napete zgodbe. Nekega dne je prišel Štefan k Denisu in mu
povedal, da od jutri naprej več ne bo mogel priti, ker se bo moral s svojimi starši
odseliti v z elo oddaljen kraj. Ob tej novici je postal Denis zelo žalosten. V
nadaljevanju lahko pripovedujete zgodbo o žalujoči vdovi.
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Zgodbo lahko predstavite v petih korakih in za ilustracijo uporabite pripomoček 15/b:
 Gospod Jezus je na poti v Nain. Veliko ljudi ga spremlja, da bi videli, kakšen čudež bo
naredil.
 Na poti sreča žalujoče, ki so šli na pogreb (glej 1). Jezus med njimi opazi žalujočo mater,
vdovo. Veliko ljudi se je udeležilo pogreba in s tem so izkazali svoje sočutje, toda nihče
izmed njih ne more zares pomagati.
 Jezus je sam pri sebi ganjen (glej 1.5) nad ženino žalostjo. Njeno potrebo razume kot
svojo lastno potrebo (on se lahko poistoveti s to situacijo). Njegov poziv (ne joči) ni cenena
tolažba, ampak poziv k veri.
 Jezus obudi mrtvega in ga vrne njegovi materi. Sedaj mati nima vzroka, da bi jokala.
 Ljudje so poveličevali Boga in se veselili, da se Bog tako zelo skrbi za njih (Bog je
obiskal svoj narod).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Pobarvanka: otroci naj pobarvajo risbo »Obujeni fant« (glej pripomoček 15/b, slika 2).
3.4.2

Darilo: S sabo prinesite paket, ki vsebuje različne karte. Na kartah naj so zapisane
Jezusove lastnosti (npr.: pomaga, ozdravlja, rešuje …). Otroci naj odvijejo paket in
pripovedujejo o Božjih darovih (možnost evangelizacijskega sporočila: Jezus Kristus
nas lahko reši tudi večne smrti – večne ločitve z Bogom).

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

Pri starejših otrocih lahko misel o s mrti nekoliko poglobite (glej 3.1). Smrt (= ločitev od
življenja; duhovna smrt = ločitev od Boga) je plačilo ali posledica greha. Nihče se ne more
sam rešiti te posledice greha. Gospod Jezus je prišel, da bi pomagal tudi na tem področju.
Zato pri tej skupini poskušajte Jezusovo pomoč v naših življenjih prenesti v duhovni smisel.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroci naj pripovedujejo, kako so doživeli žalovanje v pr imeru smrti in kako so to
sprejeli (primerjaj s 3.2.1).
4.2.2

Opis dveh »vlakov«: vlak življenja (z Gospodom Jezusom) in vlak smrti (z mrtvim
mladeničem) sta se srečala pred mestom Nain. Še in še lahko razkrivate, kaj
označujeta ta dva »vlaka«.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Nadaljevanje korakov od točke 3.3:
k  in  – tu se ponuja vprašanje, kateri skupini ljudi pripadamo mi.
k  – tu vidimo Jezusa kot sočutnega Božjega Sina, ki čuti potrebo ljudi. Tukaj predstavite
njegove občutke, še posebej v povezavi s smrtjo in grozno posledico greha.
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k  – Gospod Jezus je zmagovalec nad smrtjo. Ima moč, da prikliče ljudi iz smrti v življenje.
k  – posebej poudarite, da se ljudje pogosto pozabimo zahvaliti Bogu, ko na m pomaga.
Najboljša zahvala je, da tudi storimo nekaj zanj.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o Jezusu Kristusu in njegovi pomembni vlogi v Božji zgodbi ozdravljenja.
Otroci naj navedejo, kaj je Jezus storil, nato njegova dela povežite z vprašanjem
Janeza Krstnika (glej 5) v vrstah 18–22 ter na koncu pogovor navežite na zlato vrsto.
4.4.2

Otrokom še enkrat posredujte poseben rezultat
tega dogodka: VESELJE. Različni ljudje so to
veselje doživeli na različne načine: vdova
(veselje zaradi pomoči); mladenič (veselje zaradi
novega življenja); Gospod Jezus (veselje, da se je
Bog poveličal); vsi prisotni (veselje nad Božjo
veličino, slavo in zmago nad smrtjo).

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 15 – starejša skupina.

Zaradi česa se veselijo:
vdova _______________
____________________
mladenič_____________
____________________
Gospod Jezus _________
____________________
vsi prisotni ___________
____________________

5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Današnja zlata vrsta je preroška beseda, ki nas opozarja na veličastno stanje, prisotno pod
oblastjo Gospoda Jezusa. Za ilustracijo lahko otrokom kopirate pripomoček 15/c.
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 15/a
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Pripomoček 15/b

Pripomoček 15/c

In obrisal bo vse solze
z njihovih oči in smrti
ne
bo več, pa tudi žalovanja,
vpitja in bolečine ne bo več.
Razodetje 21,4
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Delovni list 15 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pobarvaj slike in preberi današnjo zgodbo!
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Delovni list 15 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Poišči besede v križanki in jih
prečrtaj. Ko končaš, izpiši po vrsti
črke, ki ostanejo. Izvedel boš, kaj je
Jezus rekel mladeniču. To besedo
napiši na spodnje črte.
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16. lekcija

JEZUS OZDRAVI URADNIKOVEGA SINA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 4,43–54
ZLATA VRSTA:
»Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati.«
Jn 20,29b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

V Jn 4,43 se začne vrsta poročil iz Galileje. Pri tem je vrsta 44 kot nek motiv za Jezusovo
delovanje v njegovi domovini. Potovanja ni začel zato, da bi slavil svojo zmago, zato toliko
bolj naredi vtis vera posameznikov. Gospod Jezus pride v Kano, potem ko je dva dni deloval
v samarijskem mestu Sihar. Tam je veliko ljudi začelo verovati zaradi njegovih besed. Med
zadrževanjem v K ani je prišel k nj emu kraljevski uradnik iz Kafarnauma. Njegov sin je
namreč ležal na smrtni postelji, zato ga je prosil, da bi z njim odpotoval v Kafarnaum in
ozdravil sina. Zdi se, da Jezus odlaša, vendar ne zato, ker ne bi želel pomagati, ampak ker želi
doseči več, kot le ozdraviti uradnikovega sina. Želi da ta človek ne bi veroval le zaradi
čudeža, ampak zaradi Jezusovih besed. Zato ga ne pospremi do Kafarnauma, ampak ga pošlje
domov z besedami: »Tvoj sin živi!« Kraljevski uradnik je verjel Jezusovim besedam in se
odpravil nazaj domov. Ko je bil na poti domov, so mu nasproti prišli njegovi služabniki in
sporočili veselo novico, da njegov sin živi. Ko je vprašal, kdaj se je sinu stanje izboljšalo, je
ugotovil, da je to bilo ob tisti uri, ko mu je Jezus povedal: »Tvoj sin živi!« Ta mož in njegova
celotna družina je tako začela verovati v Gospoda. Ta primer ozdravljenja je drugo znamenje,
katerega Janez omenja v svojem evangeliju. Zaradi razlik med Lk 7 in Mt 8 je jasno, da sta
stotnik (načelnik) in uradnik, omenjen v Jn 4, dve različni osebi.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus: Božji sin, Gospod nad prostorom in boleznijo.
Galilejci.
Uradnik četrtnega oblastnika v Galileji, Heroda Antipe (ki je po izročilu nosil naziv
svojega očeta Heroda Velikega). Uradnik je bil zelo premožen človek, ker je imel
svoje služabnike. Svojo vero je praktično dokazal.
Uradnikov sin.
Uradnikovi služabniki.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Kana (glej 1. lekcijo in pripomoček 16/a): mesto v Galileji, kjer je Jezus storil prvi
čudež. Leži 13 km severno od Nazareta in 26 km južno od Kafarnauma (6 ur hoje).
Kafarnaum: mesto na severovzhodnem bregu Tiberijskega jezera.

1.4 ČAS DOGAJANJA

V prvem letu Jezusovega javnega delovanja.
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-

-

Vrstice 46, 49, 51: sin, otrok, deček = taka označba ne pove nič o starosti. »Otrok« je
bil tudi izraz za že odraslega sina (primerjaj z Mt 13,57).
Vrstici 48 i n 50: »ne verujete« = Gospod Jezus ne želi pri tem možu vere zaradi
znamenj in čudežev, ampak zaradi svoje besede (glej v. 50).
Vrstica 52: »ob sedmih« = po židovskem časovnem štetju je to ob 13:00. uri, po
rimskem štetju pa ob 19:00. uri. Tu se rabi rimsko štetje. Janez je svoj evangelij pisal v
glavnem mestu rimske province, v Efezu, kjer so čas šteli po rimski navadi. Poleg tega
lahko potem bolje razumemo besedo »včeraj«. Če bi bila ura 13:00 popoldan, bi ta
zaskrbljen uradnik prišel domov še isti dan. Če pa se je pogovarjal ob 19:00. uri, je
bilo že temno, in ni mogel več na pot. Podaja časa je zelo pomembna, ker je
ozdravljenje nastopilo v tistem trenutku, ko se je Gospod pogovarjal z uradnikom.
Vrstica 53: »vsi njegovi domači« = vsa njegova družina in služabniki.
2. VODILNA MISEL

Korake vere želimo stopati v zaupanju v besedo Gospoda Jezusa.
Druge možnosti:
- Resnična vera postane vidna (vera se pri resnih stvareh izkaže s trudom in upanjem;
lahko jo čutimo in slišimo).
- Resnična vera nam pomaga iti naprej in nam daje radost.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci pri mlajši skupini nimajo velikih problemov, da se ne bi mogli v zaupanju obrniti na
Gospoda Jezusa. Zanj ne obstaja stvar, ki jo on ne bi mogel storiti – tudi ozdraviti na daljavo.
Ko pa otroci postajajo starejši in spoznavajo, da se njihove želje in prošnje ne uresničijo takoj
na njihov ukaz, izgubljajo svojo otroško nepristranskost. V kolikor pa spoznajo, da veliko
ljudi sploh ne veruje v Gospoda Jezusa, ker ni znanstveno dokazljiv, zapadejo v problem
»dokazovanja« svoje vere. Vaša naloga je otrokom pomagati, da se njihov zaupni odnos do
Jezusa utrdi ali celo obnovi. Verjeti moramo v zmago, ki jo imamo v primeru, da zaupamo
Gospodu, ne glede na to, če so naše prošnje uslišane ali ne. Pomembno je nakazati, da so
Gospodove odločitve vedno nam v dobro in korist.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Dvignite kovanec in vprašajte otroke: »Kdo verjame, da bom podarila ta denar?« Otrok,
ki ne le dvigne svojo roko in pritrdi temu, ampak pride in vzame denar, dokaže svojo
vero v to ponudbo. Tudi v današnji zgodbi je neki mož dokazal, da resnično veruje …
3.2.2 Zgodba s primerom: Majhna Tina ima velike bolečine v ušesih. S svojo mamo gre k
otroškemu zdravniku in takoj ko vstopita, se Tina začne prerivati govoreč: »Jaz hočem
k zdravniku Žnidaršiču!« Tina je prepričana, da ji ta zdravnik lahko pomaga – vanj
ima popolno zaupanje. Tukaj lahko preidete na svetopisemski tekst, da se je tudi v
primeru moža moralo najprej zbuditi zaupanje.
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Pripovedujte na zanimiv način in za pomoč uporabite pet slik (glej pripomoček 16/b):
Slika 1 – Jezus pride v Kano, kjer ga Galilejci prijazno sprejmejo. Od kod ga poznajo? (glej
1. lekcijo)
Slika 2 – sprememba lokacije, v Kafarnaumu je brezupen primer uradnikovega sina, ki je
smrtno bolan. Si lahko mislite, kaj vse je ta družina že naredila, da bi njihov sin ozdravel!
Slika 3 – pojavilo se je upanje! Oče je slišal za Jezusa, prav zdaj je v Kani. Uradnik se napoti
na šesturno pot (glej 1.3).
Slika 4 – na koncu najde Jezusa Kristusa in ga prosi, naj gre z njim in ozdravi njegovega sina.
Sprejme Jezusov prvi odgovor vendar se ne dá zmesti in še naprej prosi. No, ko m u Jezus
obljubi sinovo ozdravljenje, se odpravi nazaj domov. Verjame Jezusovim besedam in uboga
(Gospod Jezus je želel doseči to, da ta mož veruje njegovim besedam in mu želi dati več, kot
le ozdravljenje njegovega sina).
Slika 5 – uradnik se je po Jezusovem navodilu odpravil nazaj v K afarnaum. Kaj neki je
razmišljal? Vendar Bog tega moža ne pusti čakati do konca, saj mu nasproti pridejo njegovi
služabniki in sporočijo o ozdravljenju njegovega sina. In to prav v tistem trenutku, ko mu je
Jezus povedal, da sin živi. Jezus je nagradil korake vere tega moža. Poleg njega so začeli
verovati tudi njegovi domači in služabniki.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Naredite kopije posameznih slik (glej pripomoček 16/b), otroci jih na pobarvajo in
nato zalepijo na pot med Kano in Kafarnaumom.

3.4.2 S pomočjo slik naredite povezavo med zgodbo in zlato vrsto (glej 6).
3.4.3 Pogovor: Kje lahko našo vero v Jezusa damo na preizkus? Kje postane jasna očetova
vera? (Šel je, prosil, še enkrat prosil, zaupal, bil poslušen, šel nazaj, doživel
ozdravljenje sina, pripovedoval naprej).
3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 16 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejši skupini lahko govorite o dejstvu, da se vera prakticira na različne načine. Npr.
lahko verujemo v Jezusa, vendar njemu ne verjamemo!« to pomeni graditi vero na njegovih
obljubah. Vendar brez tega dokaza zaupanja vanj nimamo radosti v duhu, ki je omenjena v
zlati vrsti. Poudariti morate, da je od na šega osebnega odnosa do G ospoda odvisno, kakšne
izkušnje vere bomo imeli.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Izberite dva otroka. Z enim od otrok se zmenite, da drugemu, ki ima zavezane oči,
ponudi stol, na katerega se naj usede. Ker pa tam ni nobenega stola, mu vi priporočite,
naj se ne usede. Otrok z zavezanimi očmi se naj odloči, komu bo verjel oziroma zaupal
– ali se bo poskušal usesti ali ne. Komu mi zaupamo? Kaj pomeni verovati?
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4.2.2 Skupaj z otroki razmišljajte o besedi »vera« kot pri uvodu točke 4.4.3 v 6. lekciji.
4.2.3 Z otroki se pogovarjajte o stavku: »Verujem v Gospoda Jezusa.« Kaj to pomeni? Kako
lahko to dokažemo? V čem se to kaže?
4.2.4 Prikazujte posamezne slike (glej pripomoček 16/c) in dovolite otrokom, da ob t em
pripovedujejo zgodbo.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Skupaj z otroki preberite svetopisemski tekst (naredite kopijo za vsakega otroka), pojasnite
pojme in odgovorite na vprašanja. Otrokom pokažite sedem slik (glej pripomoček 16/c) in jim
dovolite, da ponovno pove do zgodbo (1. slika – brezupno bolan, 2. s lika – oče sliši o
Jezusovih čudežih, 3. slika – oče se odpravi na pot, 4. slika – Jezusa prosi za pomoč, 5. slika –
ne pusti se odvrniti in prosi naprej, 6. s lika – poslušen je in se vrne domov, 7. s lika –
služabniki mu povedo o ozdravljenju sina).
V nadaljevanju z otroci podčrtajte besede v svetopisemskem tekstu, kjer je vidna uradnikova
vera:
Vrstica 47: slišati in imeti za posledico – vera, ki ostane sede, ni nobena vera.
Vrstici 48 i n 49: ostati trden in si ne pustiti odvzeti pogum: (zdi se, da Jezusov odgovor ne
naveže nase – in drugi ga bolj zanimajo). Vera, ki se preda, ni nikakršna vera.
Vrstica 50: se zanesti na Gospodovo besedo in se v veri odpraviti nazaj brez trdnega
»zagotovila« (npr. Abraham). Vera, ki ni poslušna, ni vera.
Vrstici 52 i n 53: dovoljeno je vprašati in zahtevati potrditev – to pomaga zoper naključno
vero. Vera, ki ne zahteva potrditve, ni vera.
Vrstica 54: povedati drugim je evangeliziranje – vera je nalezljiva! Vera, ki zadrži vse zase, ni
vera.
Otroci si lahko na kopiji svetopisemskega teksta podčrtajo stavke. Dobro bi bilo, če bi lahko
pri vsaki točki otroci navedli svoje lastne izkušnje.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Rešitev zlate vrste (glej 6).
4.4.2 Pogovor: Kdaj lahko imamo nekaj izkušenj z Jezusom? (Naštejte predpostavke in
zberite primere).
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 16 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Razvozlajte zlato vrsto (če je možno, izvedite to v dveh skupinah v obliki tekmovanja). Ključ:
pravilna črka stoji v abecedi dve mesti nazaj od navedene. Zlato vrsto napišite na tablo.
»ČNCIRŠ VKTVKO, MK PKTR ŽKFGNK, SC TR ACEGNK ŽGŠRŽCVK.«
LCPGA 20,29č
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Besedo »blagor« morate otrokom razložiti. V Svetem pismu se ta beseda uporablja, ko j e
človek radosten v slavljenju in se drugi veselijo z njim; pomeni tudi biti srečen. V evangelijih
je blagor neločljivo povezan z Božjo vladavino, ki je prišla na svet po Jezusu. Blagor tistemu,
ki sprejme Jezusa in njegovo besedo. Očetova oziroma uradnikova pot nazaj zelo dobro
prikazuje zlato vrsto. Kaj je premišljeval? Ali je ponoči spal? Ali je že načrtoval, kaj bo počel
z ozdravljenim otrokom? Nekaj zagotovo drži: pohitel je domov, da bi videl potrditev svoje
vere.
7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 16/a
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Pripomoček 16/b

Pripomoček 16/c
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Delovni list 16 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 16 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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Delovni list 16 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
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17. lekcija

OZDRAVLJENJE V BETESDI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 5,1–16
ZLATA VRSTA:
»Trdno sem upal v Gospoda, pa se je sklonil k meni in uslišal moje klicanje.«
Ps 40,2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus Kristus vidi stisko posameznika. Vedno znova prihaja v stik s tistimi, ki iščejo pomoč.
Po ozdravljenju uradnikovega sina na daljavo, Janez poroča o tretjem znamenju. Tukaj
postane jasno, kako pomembna je Jezusu izpoved vere. Na židovski praznik je šel v
Jeruzalem. Šel je tudi v kopel Betesda, kjer je ležalo veliko bolnikov in čakalo na
ozdravljenje. Jezus Kristus vidi stisko moža, ki je bolan že 38 let in mu ponudi ozdravljenje.
Bolnik prizna svojo stisko, veruje Jezusovi besedi in je ozdravljen. Vendar s poslušnostjo
Jezusu zapade v težave pri Judih, saj je z nošenjem svoje postelje kršil sobotni počitek. Jezus
ponovno sreča tega moža v templju in mu ponudi dodatno pomoč ter ga spodbudi, naj več ne
greši, kajti le na tak način je ponovno vzpostavljen odnos z Bogom. Judje izvejo, da je Jezus
Kristus ozdravil bolnika na sobotni dan in za njih je to povod, da ga začnejo preganjati. Jezus
prizna, da je on Božji Sin, zaradi česar ga še bolj zasovražijo. Poskušajo ga celo umoriti.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus: kot Izraelec se drži pravil (5 Mojz 16,16), išče tiste, ki so v stiski in se
pokaže kot Gospod sobote (Mk 2,28).
Bolniki.
Slepi: pogosta posledica vnetja oči, potrebujejo druge, da jih vodijo.
Hromi: motnje pri hoji in neravnotežje, velikokrat so odvisni od tuje pomoči; delna
hoja sploh ni možna.
Sušični: bolniki z jetiko, tuberkulozo – neke vrste hromost.
Angel: Božji poslanec.
Človek: bolan 38 let – dlje kot eno generacijo; bolezen ga spremlja v nj egovih
najboljši letih. Ni mogoče natančno določiti, za kakšno bolezen je šlo. Glede na 7.
vrsto bi lahko bila hromost.
Judje: strokovnjaki za zakon (postavo), verjetno pismouki.
Množica: najverjetneje je tu mišljena množica ljudi, ki je bila željna čudežev.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: okrog 760 m nadmorske višine, glavno mesto Izraela in središče vseh
religijskih praznikov.
Kopel Betesda: pri Ovčjih vratih, na vzhodni strani severnega zidu. V Jezusovem času
je bila izven mestnega zidu. Ta kopel je bila velika približno 5000 m2 (primerjava:
velikost enega vaškega nogometnega igrišča), obdana s štirimi stebrišči, peto stebrišče
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-

pa je bil 6,5 m širok zid, ki je delil kopel na dva dela (glej pripomoček 17/a). Betesda
pomeni hiša milosti, čeprav je v resnici to bila hiša okrutnosti.
Tempelj: Božja hiša, kraj molitve, žrtvovanja, slavljenja, poslušanja Boga,
praznovanja.

1.4 ČAS DOGAJANJA

-

V drugem letu Jezusovega javnega delovanja.
Judovski praznik: šotorski praznik, ki je v Jn 2,13 in 6,4 imenovan pasha.
Sabat (sobota): dan počitka, ki ga je Bog posebej blagoslovil (2 Mojz 31,13).

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: potem = nedoločen čas. Prej opisani dogodki so lahko bili pred dnevi ali
meseci.
Vrstica 3: čakali so = prežati, paziti, čakati dokler se nekaj ne zgodi.
Vrstica 4: od časa do časa = ne ob določenem času, ampak presenetljivo in
nepričakovano.
Vrstica 5: »…je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo« = glede te vrstice
je veliko špekulacij, kajti le-ta v najstarejših rokopisih manjka. Vendar drži to, da je
prvi, ki je vstopil v vodo, ozdravel. To je bilo milostno Božje delovanje. Naravne
razlage ni, saj tudi mineralna voda ne ozdravlja takšnih bolezni in to v trenutku.
Pojasniti je treba, da ima Bog svobodno voljo ozdravljati kadar hoče in tudi na
nenavaden način.
Vrstica 6: »Bi rad ozdravel?« = Jezus Kristusu ne vsiljuje ozdravljenja, odvisno je od
volje bolnika. Jezus želi od bolnika slišati priznanje nemoči.
Vrstica 8: postelja = žimnica oziroma spalna pletenjača.
Vrstica 8: hodi = ozdravljeni postane priča Jezusove moči.
Vrstica 10: »Ne smeš prenašati postelje« = 2 Mojz 20,10 prepoveduje delo ob sobotah,
Jer 17,21 pr epoveduje prenašanje stvari iz enega kraja na drugega. Judje so bili
opozorjeni, naj si te zapovedi vtisnejo v srce, kajti po opozorilu je takoj sledila kazen,
če nekdo ni bil poslušen – ponavadi je bila kazen kamenjanje (4 Mojz 15,32–36).
Vrstica 14: ozdravljeni v templju = d a bi prinesel daritev zahvale in se udeležil
praznika.
Vrstica 14: »Ne gréši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega!« = živeti v grehu in tako biti
ločen od Boga je veliko huje, kot biti bolan 38 let.
Vrstica 16: so preganjali Jezusa = želeli so ga kaznovati, ker je ozdravljal v s oboto.
Kot Božji Sin ima pravico delati dobro tudi v soboto, kajti Bog deluje neprestano (Ps
121,4); tudi duhovniki so lahko ob sobotah prinašali žrtve za ljudstvo.
2. VODILNA MISEL

Jezus Kristus pomaga malodušnim; on vé, kako postopati z obupanimi.
Druge možnosti:
- Jezus Kristus je usmiljen – on išče izgubljene, ranjene in bolne, četudi ga to stane
preganjanja.
- Ljubi svojega bližnjega!
- Jezus želi slišati priznanje.
- Jezus skrbi za posameznike.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Vsak otrok pride na nek način v stik z boleznijo. Seveda si ne morejo predstavljati tega
dolgega obdobja bolezni 38 let. Vedo pa, kaj pomeni biti bolan – ležanje v postelji, bolečine,
strah, dolgočasje, biti sam, odpovedovanje, malo obiskov, ne moreš se igrati z drugimi otroki
itd. Skozi to zgodbo naj otroci spoznajo, da nas Jezus Kristus ne pusti same in nas, če mu
dopustimo, lahko reši od notranje in zunanje stiske. Prepiri in nesporazumi med Judi ne
ozdravljajo ob kopeli Betesda. Na vprašanje, zakaj ne dobimo odgovora na vse naše prošnje,
ne moremo odgovoriti, toda tudi če danes Jezus ne ozdravi vseh, moramo vseeno vedeti, da
on skrbi za nas.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otrokom pokažite sliko (glej pripomoček 17/b) in jim zastavite naslednja vprašanja: Kaj
vidite? (človek leži ob cesti; ljudje hodijo mimo). Zakaj človek leži tam? Zakaj ljudje le
hodijo mimo njega? Kako se počuti ta človek? Kdaj se je vam zgodilo kaj takšnega?
Kaj lahko naredimo v takšni situaciji? Kako se obnaša Gospod Jezus Kristus?
3.2.2 Otrokom pokažite slike slepih, gluhih, hromih, invalidnih ljudi in dovolite otrokom, da
omenijo bolezni, katere imajo ti ljudje. Nato jim pokažite različne predmete
(daljnogled, nogometno žogo, nalivno pero, radio, CD-je, drsalko, kolo, kitaro). Otroci
morajo sedaj poiskati posamezne predmete, ki jih ljudje z določenimi boleznimi ne
morejo uporabljati. Kaj pa si želijo bolni oziroma hromi? Nato preidite na zgodbo…
3.2.3 Otrokom pokažite model kopeli Betesda (glej pripomoček 17/c) in pojasnite, da je ob
njej ležalo veliko bolnikov. Kakšne bolezni obstajajo? Iz plastelina naj otroci izdelajo
bolnika in ga položijo na preprogo. Sedaj lahko začnete pripovedovati zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Med pripovedovanjem zlagajte na flanel slike, ki si jih predhodno pripravite (glej
pripomoček 17/d – figure naredite iz kolaž papirja). Vsebina pripovedovanja (ob
simbolih so v oklepaju napisani ustrezni namigi):
- hladna, neudobna bolnišnica v Jeruzalemu ( pet stebrov);
- vsi pričakujejo ozdravljenje na čudovit način ( bolniki – ista smer pogleda);
- voda se razburka – prerivanje, vpitje, bežanje, skakanje, plazenje bolnikov – vsak
misli le nase ( voda);
- eden je ozdravljen ( enega bolnika odstranite)
- mnogo jih je žalostnih, naprej ostanejo tam in čakajo, kdaj bo za njih prišla pomoč;
- ves Jeruzalem praznuje, vendar Jezus obišče kopel Betesda, vidi stisko in želi
pomagati ( figura Jezusa);
- človek je bolan 38 let – tu je potrebna pomoč: »Ali želiš biti ozdravljen?« ( Jezus
pri enem od bolnikov );
- brezupnost in priznanje: »Nimam nobenega človeka!« ( črni obroč okrog bolnika);
- Jezus Kristus prekine brezizhoden položaj in ozdravi bolnika na podlagi njegove
vere, pa čeprav je sobota. Jezus mu reče: »Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi!« in
bolnik vstane (Jezus Kristus v  črnem obroču, bolnik  zravnan s posteljo v roki,
obroč je uničen, obesimo tablo  z napisom »sobota«);
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- Judje svarijo ozdravljenega, ker nosi posteljo, ne morejo se veseliti z njim ( Judje
desno, tabla);
- Jezus v templju potrdi ozdravljenje in poziva k novemu življenju;
- »Ne greši več!« ( Jezus Kristus in  ozdravljeni ob  tempeljskem stebru).
3.3.2 Zgodbo pripovedujte s pomočjo modela kopeli Betesda (glej pripomoček 17/c). Jude
in Jezusa prav tako naredite iz plastelina.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Iz mehke žice naredite očala. Stekla naj so iz risalnega lista. Na enem napišite »Jezus
Kristus te vidi« (na ta list naj otroci narišejo ali nalepijo bolnika narejenega iz kolaža).
Na drugo steklo pa napišite »Jezus Kristus ti pomaga« (na ta list naj otroci narišejo ali
nalepijo ozdravljenega človeka).

3.4.2

Za vsakega otroka pripravite žimnico iz starih tapet – velikost naj bo 4 0x20 cm. Na
hrbtni strani naj otroci z voščenkami ali barvicami narišejo 3 slike posameznih scen (1
– bolnik ob kope li Betesda, 2 – Jezus ob bolniku, ki je bil bolan 38 let, 3 – Jezus
Kristus in ozdravljeni v templju). Nato naj otroci tapeto zvijejo kot preprogo.

3.4.3

Otroci naj še enkrat odigrajo zgodbo s pomočjo narejenih figur iz plastelina.

3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 17 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Mi v današnjem času smo prav tako naravnani na »jaz«, kot so bili ljudje v Jezusovem času.
Najprej jaz, potem nekaj časa nihče in mogoče šele potem nekdo drug. Jezus pa dela ravno
nasprotno in nam je zato vzor. On skrbi za slabotne, uboge in brezupne, čeprav vé, da ne bo
od njih prejel nobenih povračil. Zaradi izkazovanja pomoči drugim naleti tudi na negativne
odzive in se postavlja v nevarnost. On njega se lahko veliko naučimo. Za otroke, ki ne morejo
rešiti določenih zadev pri sebi, ki so obupali oziroma odnehali, katerim nič ne uspeva in
stojijo sami v veliki množici – njim bi moral ta svetopisemski odlomek biti v ohrabrilo,
spodbudo in pomoč za nov začetek z Jezusom Kristusom.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Na tablo napišite stavek: »Saj nima nobenega smisla!« Kdaj rečemo kaj takšnega?
Kakšne posledice ima to za nas? Kako lahko pomagamo takšnim ljudem? (glej 3.2)
4.2.2 Na hrbtni strani tapete nalepite slike otroka, mladostnika, tridesetletnika in
šestdesetletnika. Kaj si želijo ljudje v določeni starostni skupini? Otroci naj na tapeto
napišejo želje posamezne starostne skupine. Kakšne zavedajoče in nezavedajoče želje
imajo ljudje? Da bi bili bogati in zdravi. Zakaj? Kaj je najpomembnejša želja v našem
življenju?
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte z vidika bolnika; usedite se na tla in če je mogoče, imejte ob
pripovedovanju neko staro odejo. Na tablo lahko pripnete določene simbole (glej 3.3.1 i n
pripomoček 17/d), kot so stebri pri kopeli Betesda, drugi bolniki, voda… Bolnik v s voji
situaciji in okoliščinah govori potrto in brezupno. Pri bolnikovem odgovoru (»Nimam
nobenega človeka…«) okrog sebe položite črn obroč iz krep papirja, ki se ob ozdravljenju
pretrga – čemur sledi veliko veselje. Eden od otrok lahko prevzame vlogo obsojajočega Juda.
Ozdravljeni in Jud odideta; ozdravljeni se kmalu vrne in veselo poroča o srečanju z Jezusom.
Judje pokažejo svojo jezo zoper Jezusa.
Druga možnost je, da pripovedovanje prekinete po ozdravljenju in skupaj z otroci preberete
celoten svetopisemski tekst ter z njimi predelate reakcijo Judov in Jezusovo srečanje z
ozdravljenim človekom (Zakaj ne več grešiti? Kaj je huje, kot biti bolan 38 let?)
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Ročno delo (glej pripomoček 17/e; za vsakega otroka naredite kopijo in jim dajte
škarje, lepilo, barvice, spenjač): v debelem obroču z napisom: »Saj nima smisla« je
obupani človek. Ponovite vzrok brezupnosti iz uvodnega dela in ga dopolnite. Temu
bolniku je Jezus Kristus pomagal. Kako lahko nam pomaga?
Odgovor: Jezus Kristus pozna takšno malodušje in brezupnost – Heb 4,15 ( križ v
bližini obroča, Jezus pomaga brezupnim); Iz 40,29 (s križem prekrijte besedo NIMA
in dobite IMA). Vse ima smisel, tudi težka bremena imajo svoj smisel. Tako lahko
brezupen človek postane vesel človek (obrnite glavo).
4.4.2 Kaj je naša največja želja? Življenje skozi Jezusa Kristusa. Kako pridemo do tega? Kaj
je to zahtevalo od Jezusa Kristusa? Kakšne posledice ima to zame? Otrokom lahko
poveste svoje pričevanje spreobrnjenja.
4.4.3 Izdelava plakata k današnji temi (glej pripomoček 17/f): Jezus Kristus pomaga
obupanim. Obupan človek leži pod težkim bremenom (v bremena napišite ali nalepite
slike potrtosti iz časopisov ali osebne težave). Človek je naj nato od zgoraj osvetljen s
svetlobnim žarkom.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Najprej morate pojasniti nekaj besed: trdno = ne popustiti, vzdržno, vztrajno, potrpežljivo,
utrjeno, nenehno, neutrudljivo, neomajno, dosledno, brez prenehanja; upal = čakal nanj,
veroval, bil potrpežljiv, se oziral; sklonil = upognil, spustil, znižal, sklonil; moje klicanje =
glas, ki se sliši zelo daleč, klic na pomoč, vpitje, kričanje.
Besedna sestavljanka: Zlato vrsto napišite na list tako, da bo vsaka beseda napisana z drugo
barvo. Začetna črka druge besede mora imeti isto barvo kot prva beseda; začetna črka tretje
besede mora imeti isto barvo kot druga beseda itd. Ko napišete vse besede na ta način, izrežite
posamezne besede in jih pomešane pripnite na tablo. Otroci naj besede preuredijo v skladu z
barvami. Ko končajo, skupaj preberite zlato vrsto. Nato ponavljajte in vsakič odstranite eno
besedo, vse dokler se z otroki zlate vrste ne naučite na pamet.
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7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 17/a

Pripomoček 17/b

Pripomoček 17/c
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Pripomoček 17/d
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Pripomoček 17/e
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Pripomoček 17/f
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Delovni list 17 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Odgovore na vprašanja vpiši v križanko pod ustrezno številko. Ko končaš, izpiši
na spodnje črte ustrezne črke iz kvadratkov. Izvedel boš, kaj je Jezus za nas.
1. Jezus je šel v Jeruzalem praznovat Judovski ______________ .
2. Šel je h kopeli, ki se hebrejsko imenuje _______________ .
3. Od časa do časa je v kopel prihajal Gospodov _____________ .
4. Angel je prišel in vzburkal _________ .
5. Ob kopeli so ležali _____________ .
6. Jezus je rekel možu: »_________ , vzemi svojo posteljo in hodi.«
7. Kateri dan je Jezus ozdravil tega moža? V ___________ .
1

4

c

2

5

7
b

3

a

č
e

6

g

d

f

Jezus je naš
____

a

____

b

____

c

____

č
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____

d

____

e

____

f

____

g

18. lekcija

JEZUS UMIJE UČENCEM NOGE
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 13,1–17
ZLATA VRSTA:
»Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah.«
1 Pt 2,21b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus se je umaknil stran od množice. Jezusovo javno delovanje je končano v 12. poglavju
Janezovega evangelija. V poglavjih 13–16 najdemo govore, ki jih Jezus govoril svojim
učencem. Ena najpomembnejših lekcij, ki jim jo je posredoval, je lekcija o umivanju nog
(primerjaj z L k 9,46). To je odgovor na vprašanje učencev, kateri izmed njih je največji.
Gospod s tem nakazuje, kakšno je naj njihovo delovanje po njegovem odhodu (primerjaj z Jn
17,18). Jezus očiščuje duhovno nečistost, kar so verniki izkusili v življenju na tem svetu.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus kot zgled, tu je opravil delo sužnja oziroma služabnika.
Simon Peter: eden izmed prvih učencev, vodilni v govoru (glej 2. lekcijo).
Juda Iškarijot: »finančni minister« med učenci, Jezusov izdajalec (glej Jn 13,2).
Ostali učenci (vse skupaj 13 oseb).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

V Jeruzalemu, najverjetneje v zgornji sobi (glej pripomoček 25/b, v 1. učbeniku).
1.4 ČAS DOGAJANJA

Zadnji večer pred križanjem – Jezus in učenci so skupaj (glej 20. lekcijo v 1. učbeniku). Nekaj
ur zatem se Jezus preda v roke grešnikom, da bi izpolnil nalogo, ki mu jo je zadal nebeški
Oče. Po umivanju nog in dajanju napotkov učencem je Gospod z učenci odšel ven, v
Getsemanski vrt (glej Jn 18,1), kjer je sledilo njegovo ujetje.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 1: praznik pashe = od Boga dan praznik, ki je namenjen spominu na to, da
je Bog rešil svoje ljudstvo iz Egipta. Na ta praznik so morali zaklati jagnje. Ob
koncu praznovanja je Jezus svojim učencem posredoval »Gospodovo večerjo«, o
čemer je izčrpno zapisano na drugih mestih (glej Lk 22,7).
- Vrstica 2: hudič je Judu Iškarijotu položil v srce = hudič ima kot oseba moč, da
lahko manipulira z ljudmi. Da je Juda izdal Jezusa, ni usoda, ampak zapletenost v
greh z osebno odločitvijo proti Jezusu Kristusu.
- Vrstica 4: »vstal od večerje« = največkrat so si oprali noge pred večerjo; tu opozori
na globlji pomen tega dejanja (primerjaj s 15. vrstico).
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- Vrstica 4: »odložil vrhnje oblačilo« = oblačilo je bilo ovira pri delu.
- Vrstica 5: prati noge = takrat je bila to navada, ki so jo izkazali gostu in jo je opravil
najmanjši služabnik. Noge so prali, ker so bile le-te umazane od hoj e po c esti
(primerjaj z Lk 7,44; 1 Tim 5,10; 1 Mojz 18,4).
- Vrstica 5: »brisati s platnom, s katerim je bil opasan« = laneno blago je bilo ovito
okrog telesa kot predpasnik, ko so nekomu prali noge.
- Vrstici 10 in 11: oprano, čisto – nečisto = prati pomeni v Stari zavezi pranje od
greha. Ta, ki se je odločil za Kristusa, je čist, oprane morajo biti le noge (slika za
vsakodnevno umazanje z grehom). Čist skozi skupnost z Božjim Sinom, ki se je
ponižal; kdor se postavlja proti Jezusu Kristusu, je nečist.
2. VODILNA MISEL
Delo (pomoč drugim) in neprijetno delo spada k hoji za Jezusom.
(Najpomembnejša naloga Jezusovega sledilca je služenje in sicer najbolj ponižno delo, ki
obstaja. Tako je Jezus posredoval pomen svojega dela: »Bil sem vam v zgled.«)
Druge možnosti:
- Gospod Jezus se je sam ponižal.
- Gospod Jezus »naredi človeka primernega za Božjo bližino.« Jezus je posredno
opozoril na svoje delo v nebesih, kjer se predaja za verne, potem, ko j e premagal
greh. Jezusovo delo spominja na umivanje duhovnikov, ki so si morali umiti roke in
noge, preden so stopili v šotor. Uporaba: človek mora poleg odpustitve grehov (v
spreobrnitvi in pri novem rojstvu) sprejeti tudi dnevno očiščenje od grehov, da je
lahko v Božji bližini in v Božji službi.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri otrocih lahko že zelo zgodaj opazimo, da se želijo postaviti v središče pozornosti in doseči
svoje (otroška samovoljnost). »Iti najnižjo pot« ne ustreza naravni želji človeka. Otroci od
določene starosti naprej se radi umikajo od nizkotnega, umazanega dela in pomaganja.
Jezusovo prepričanje je popolnoma drugačno. On pravi v Mk 9,35: »Če kdo hoče biti prvi, naj
bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik« (primerjaj z Mk 10,45). Zato je potrebno to glavno
misel še posebej poudariti, pri čemer je potrebno izpostaviti, da Gospod Jezus ni bil prisiljen
služiti, ampak je to počel prostovoljno. Gospodov motiv se imenuje ljubezen (v. 1).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Predmetna lekcija: s sabo prinesite sandale in se z otroki pogovarjajte o dobrih in
slabih straneh sandalov. Učenci so hodili s sandali po prašnih izraelskih cestah. Kako
so potem izgledale njihove noge… Od umazanih nog preusmerite pripovedovanje na
umivanje nog.

3.2.2

Neposreden vstop (v. 1): Gospod Jezus se vrača k Očetu. Preden pa odide, mora
učencem povedati nekaj pomembnega. Mogoče lahko vključite kakšno situacijo iz
življenja otrok. Starši želijo za kratek čas oditi. Kaj bodo starši rekli otroku? (npr. ne
odpiraj vhodnih vrat, ne igraj se z ognjem…).
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za ilustracijo: med pripovedovanjem lahko ob ustreznem času uporabite sliki (glej
pripomočka 18/a in 18/b – lahko ga kopirate, izrežete posamezne slike in jih pokažete ob
pripovedovanju) in sandale.
Potek pripovedovanja:
- Gospod Jezus še zadnjič pred smrtjo večerja z učenci.
- Med večerjo Jezus vstane, sleče zgornje oblačilo, se opaše s platnom, vzame vrč z vodo,
nalije vodo v posodo in svojim učencem umije noge (nujno glej 1.5).
- Peter se upira, vendar mu Jezus pojasni, da je umivanje potrebno za skupnost z njim (pri
mlajših otrocih se ni potrebno spuščati v globino njunega pogovora).
- Na koncu Jezus pove učencem, da jim je želel dati zgled. Njegovo dejanje poudari določeno
držo, ki jo pričakuje tudi od njih (glej 1.1 do 3.1).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Igra obešanja perila: vsaki skupini dajte nekaj listkov (perila), na katerih so
predstavljeni predmeti iz lekcije. Katera skupina najhitreje »obesi perilo«? Nato se z
otroci pogovarjajte o opravilih, ki jih ne opravljajo radi, vendar jih opravijo iz ljubezni
npr. do staršev, starih staršev.
3.4.2

Predmetna lekcija – »pospravljanje jedilnega pribora«: otrokom pokažite nekaj čistega
in nekaj umazanega pribora. Umazan pribor pomešajte s čistim in počakajte na
komentarje otrok. Prenos v življenje: kdor želi imeti skupnost z Bogom, se mora dati
očistiti. Mogoče lahko otrokom omogočite umivanje in brisanje posode ter s tem
omogočite še drugo nalogo (glej 3.4.1).

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 18 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri otrocih v s tarejši skupini bolj poudarite Jezusovo držo služenja in ljubezni ter s tem
povezan pomen svetosti. Poleg tega lahko poudarite tudi lastno držo služenja, brez da
poskušate z otroci razglabljati o morali ali jo vsiljevati. V skladu s starostjo in stopnjo
razumevanja lahko omenite Judovo vlogo in pogovor s Petrom.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Tihi impulz skozi scenski prikaz: odigrajte Jezusovo dejanje in počakajte na odziv
otrok.
4.2.2

Brez vrstnega reda zapišite nekoliko imen učencev na eni polovici table, na drugo
stran pa napišite njihove slabosti (negativne lastnosti). Otroci morajo lastnosti pripisati
imenom (Peter – zatajitev, Jn 18,15; Jakob – zahteva po s edenju na Gospodovi
desnici, Mk 10,37; Juda – izdaja, Mt 26,14; Tomaž – nevera, Jn 20,25; Filip –
nerazumevanje, Jn 14,9). Kaj bi vi storili s takšnimi učenci? Kako se do njih obnaša
Jezus? On jih je vendar bolje poznal.
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitve k poteku pripovedovanja pri točki 3.3:
- Gospod je s svojimi učenci v zgornji sobi (glej tudi 1.3);
- Jezusova ljubezen in Judov namen (v. 1–3);
- Jezusovo dejanje (v. 4–6);
- pogovor s Petrom (v. 7–11);
- Jezus razloži pomen svojega dejanja in poziva učence k pravilnemu obnašanju (v.
11–17).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o vprašanju: »Kaj je Jezus mislil povedati z namigom, da jim je dal zgled?«
Ne gre za to, da drugim umivamo noge, ampak je pomembna osnovna drža, ki nam jo
Gospod pri tem dejanju služenja pokaže. Kje bi se lahko pri nas pokazala takšna drža?
Skupaj z otroki ugotavljajte praktične primere.
4.4.2

Poglabljanje v pojem »zgled«: Igrajte se igro ugibanja nalog, ki so ozko povezane s
služenjem in pripravljenostjo pomagati ter so del vsakdanjega življenja. Enemu otroku
pokažite sliko z nekim opravilom (npr. brisanje posode, nakupovanje, košenje trave,
sesanje, itd.), ta otrok naj stoji pred skupino in prikaže ozirom odigra, kar je na sliki.
Skupina mora uganiti, za kakšno opravilo gre.

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 18 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
S pojmom »zgled« lahko povežete z lekcijo in pokažete, da slediti ne pomeni samo služenje,
ampak za sabo vleče tudi trpljenje. Takšno trpljenje so doživljali tudi naslovniki Petrovega
pisma, zato jih Peter spodbuja in spominja na to, kaj je Kristus storil. Dodatna ilustracija bi
bila slika ali fotografija »stopinj v pesku«.

171

7. PRIPOMOČKI
Pripomočki 18/a
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Pripomoček 18/b
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Delovni list 18 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Bog je dal posebno obljubo vsem tistim, ki živijo zanj in služijo drugim.
Vpiši v kvadratke pravilne črke in boš izvedel, kakšna je ta obljuba.

četrta črka te besede
peta črka
tretja črka

prva črka
četrta črka
tretja črka
prva črka
prva črka
tretja črka

prva črka
peta črka
četrta črka
druga črka
tretja črka
tretja črka
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Delovni list 18 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Poglej vsako narisano sliko spodaj. Nato dopolni stavke na način,
da poveš, kako bi moral kristjan ravnati v vsaki situaciji.
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19. lekcija

GREŠNICI JE ODPUŠČENO
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 7,36–50
ZLATA VRSTA:
»Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg.«
Iz 1,18b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Po obuditvi mladeniča v Nainu je Janez Krstnik vprašal Jezusa: »Ali si ti ta , ki pride?«
Gospod mu v odgovoru nakaže na čudeže, ki se dogajajo. Jezus je ljudstvu pričal o Janezu
Krstniku, pri čemer so množica in cestninarji sprejeli to potrditev, farizeji in pismouki pa ne.
Dodal je tudi, da Krstnika zavračajo, ker ne jé, Jezus pa jé, vendar tudi njega odklanjajo.
Potem je farizej Simon povabil Jezusa k sebi domov, da bi z njim jedel. Med jedjo je prišla k
njim žena, ki je bila v celem mestu znana kot velika grešnica. Jezusu je močila noge s svojimi
solzami, brisala s svojimi lasmi, jih poljubljala in mazilila. Gospodar hiše je pokazal svojo
nejevoljnost do Gospoda, ker ji je to dopustil.
Gospod je odgovoril direktno, s priliko o dve h dolžnikih, katerima je bil dolg odpuščen.
Jezus je razložil Simonu ženino obnašanje in ga opomnil na veliko ženino ljubezen. Ženi je
odpustil njene grehe na podlagi njene vere (izhajamo iz tega, da je ta dogodek v ravnotežju v
vseh treh odlomkih: Mt 26,6–13, Mk 14,3–9 in Jn 12,1–8. S točno primerjavo in nadrobnostjo
nas ta domneva bržkone vodi v pravo smer).
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus.
Simon, farizej, gostitelj.
Grešnica.
Drugi gostje (v. 49, najbrž farizeji, pismouki ipd.).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Mesto, ki ni imenovano, verjetno v Galileji. V hiši farizeja Simona.
1.4 ČAS DOGAJANJA

V drugem letu Gospodovega javnega delovanja. Med obedom.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 36: farizej = član judovske in politične partije; »ločeni« natančno
opazujejo upoštevanje zakona; v času Gospoda Jezusa so bili to duhovni voditelji,
ki so bili prepričani v svojo samo-pravičnost. Ker učenje Gospoda Jezusa ni bilo v
skladu z njihovim življenjskim stilom in je Jezus poznal njihove namere, so ga
hitro zasovražili in bili nevoščljivi (glej 18. lekcijo v 1. učbeniku).
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-

Vrstice 36–46: sedeti za mizo / alabastrna posoda / maziliti (način obnašanja, s
katerim izkažeš gostu čast) / denar = (glej 1.5 pri 18. lekciji v 1. učbeniku).
Vrstica 37: dišavno olje = največkrat olivno olje z dodatki parfumov.
Vrstica 38: stopiti od zadaj = jed so lahko ljudje opazovali.
Vrstica 39: prerok = Božji človek s posebno nalogo za ljudi.
Vrstica 44: voda za noge: pranje nog je bilo zaradi odprtih sandalov nuja, prav
tako pa je bila to čast, ki jo izkažeš gostu.

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus sprejema grešnike.
Druge možnosti:
- Kdor vé, da mu je veliko odpuščeno, je hvaležen.
- Čim bolj spoznamo svojo nemoč, tem večja bo naša ljubezen do Gospoda Jezusa.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Primerno za določeno okoliščino (npr. svečanost), spodbude od odraslih – to so izkušnje, ki
jih predšolski otroci že imajo. Občutijo, da dostikrat ne odgovarjajo kriterijem. Zaradi tega
lahko na podlagi dogodka govorite o Božjih zahtevah, katerim odgovarjamo še veliko manj in
predvsem spomnite na Jezusovo pomoč. Tako pridemo do sklepa: več odpustimo, večja je
ljubezen. To misel je Jezus poudaril v primeru o dveh dolžnikih.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor: »pomembna« oseba pride na obisk. Kaj se takrat dogaja pri nas doma?
(Opomba: pri 8. l ekciji v 1. učbeniku je poudarek na pr ipravi na obi sk, tu pa j e v
središču obnašanje med obiskom).
3.2.2

Tihi impulz – slika (18. lekcija v 1. učbeniku, pripomoček 18/b), ležeči možje za mizo
(zakrijte prihajajočo ženo): molčite večji del časa in zbirajte otroške izjave. Nekateri
se bodo s pomnili dogodka v B etaniji, spet drugi bodo govorili o običajih takratnega
časa. Tako lahko preverite predznanje otrok in nadaljujete z zgodbo.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preidite na situacijo, ki je zapisana v svetopisemskem tekstu: Gospod Jezus je bil na obisku v
»omikani« hiši, kjer je obedoval. Ob tem pokažite otrokom sliko »ležečih mož za mizo« (če to
še niste storili pri točki 3.2.2). Ob nadaljevanju pripovedovanja zgodbe poudarite
presenečenje, ki ga je povzročila žena, in kako zelo je ta žena motila Simona. Z otroki se
pogovorite o tem, zakaj je ta žena vstopila in to počela: vé, da ji lahko pomaga le ena oseba –
Mesija, odrešenik. Zdaj ima priložnost, da pride k njemu. In to priložnost izrabi ne ozirajoč se
na mnenja drugih ljudi. Kajti v veri je spoznala, da je Jezus Kristus ta edinstvena Božja oseba,
kar mu tudi pokaže skozi dejanje ljubezni in izkazane časti. Gospod jo sprejme takšno,
kakršna je. Zanj ne obstaja neprimeren čas, tudi danes ne. Ženi odpusti njene grehe. Povezava
med zadolžitvijo in odpuščanjem je razložena v priliki o dveh dolžnikih.
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Za ilustracijo: Kopirajte pripomoček 19/a (npr. na folijo), izrežite osebi in križ ter ob
primernem trenutku prikažite držo grešnice in farizeja (npr. farizeja postavite na isto stopnico,
kot je križ ali celo višje, ženo pa postavite k Jezusovim nogam). Velikost dolga in možnost
odpuščanja lahko ponazorite z drugim delom pripomočka 19/a.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Igra s puzli: kopirajte (sprednjo in zadnjo stran) pripomočka 19/b, razrežite po črtah,
otroci pa naj koščke (puzle) sestavijo in zalepijo; med tem se lahko z otroki
pogovarjate o odpuščanju in o dolgu.
3.4.2

Ročna dela (glej točko 3.4.1 pri 18. lekciji v 1. učbeniku).

3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 19 – mlajša skupina.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Veliko otrok ne razume več pojma »greh« ali »grešnik«, ker se ju zanika ali popolnoma
sprevrača. Brez razumevanja pojma »greh« kot vzrok za ločenost od Boga in zavedanja, da je
vsak človek po naravi grešnik, vsebina zgodbe nima nobenega sporočila. Pri farizejevem
obnašanju je jasno, da na mestu globokega priznavanja grehov stoji samo-pravičnost. Tu se
vam ponuja izhodišče sodobnega časa – ker smo nenehno zaposleni s krivdo drugih ljudi,
postanemo slepi za svoje lastne napake. Pravilno spoznanje o samem sebi je odločilen korak
na poti h Gospodu Jezusu. Čim močnejši je temeljni pogled na lastno nemoč, tem močnejša je
ljubezen do odrešenika. Vsak lahko pride h Gospodu Jezusu – ne glede na to, kako velik je
njegov ali njen greh.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o »kazati s prstom na drugega« (pogovor o ž ivljenjskih dogodkih, vzrokih,
reakcijah, občutljivosti) – obstajajo ljudje, ki jim družba ne dá nobene možnosti (npr.
cestninarji in grešniki ter samo-pravični, religiozni voditelji (sodobni vidik: klošarji,
bivši narkomani, alkoholiki, tujci …).
4.2.2

Pogovor o dol gu, zadolžnicah (glej pripomoček 19/a in 19/b), rdečih številkah,
poravnava dolga, nezmožnost plačila (za ilustracijo: zadolžnice, bančni račun z
rdečimi številkami). Nato preberite priliko (Lk 7,41–42) in zgodbo obdelajte od konca
proti začetku.

4.2.3

Primerjalna zgodba: pojasnite, da ne vidi vsak človek nujo po razdolžitvi in za tem
preidite na obe osrednji osebi: farizej in dolžnik (glej 3.4.2).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Vsebino obdelajte po odlomkih in ob primernem trenutku vključite vnaprej pripravljene
ilustracije (glej pripomoček 19/a). Preberite 36. vrstico in razmišljajte z otroki, kaj je farizeja
spodbudilo k temu, da je povabil Jezusa v svojo hišo: radovednost; spoznati znanega učitelja,
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tega, ki dela toliko čudežev; namera, da bi se z njim pogovarjal o teoloških vprašanjih itd. Ne
pozabite omeniti, da je farizej pripadal višjemu sloju v mestu.
Po branju 37. in 38. vrstice pojasnite težje pojme. Pri pojmu »grešnica« se pogovorite z
otroki, zakaj je s to besedo označena že od začetka in zakaj jo tudi Simon pozna kot tako:
njena grešna dela so znana. Pri tem ni pomembno razglabljanje o njenem načinu življenja
(svetopisemska definicija »grešnice« je razložena kasneje).
Nato se pogovorite o dogodku: Simonovo presenečenje nad nezaželenim obiskom žene in
njenim početjem. Pozornost usmerite na ženin pogum, da si je upala zmotiti tako družbo. Pri
tem ugotavljajte vzroke in cilje njenega ravnanja:
- vé za svoje grešno stanje in to prizna (solze);
- izkaže čast Jezusu (ne ozira se na reakcijo drugih; vzame svoje lase in osuši noge);
- Gospodu pokaže vso svojo naklonjenost (poljubljanje nog, mazilno olje). Vé, da je
Jezus ta Mesija, Zveličar, Odrešenik in da so ji lahko le pri njem odpuščeni grehi.
Preberite vrstice 39–50. V pogovoru o tem jasno predstavite:
- ženina vera je osnova za odpuščanje grehov. Odpuščanje ni proizvod njenega dela.
Njeni dokazi ljubezni pričajo o njeni veri in hvaležnosti.
- Simon, farizej ni pokazal nobene hvaležnosti in ljubezni do G ospoda. Ne more
ljubiti niti malo, ker ne dovoli – v svojih očeh – odpustiti niti male grehe, kajti
Gospoda ni sprejel kot odrešenika.
Na koncu pojasnite, da je Simon enak grešnik kot ta žena in prav tako rabi odpuščanje. Samo
tisti, ki se zavedajo svoje krivde in nemoči ter bi se radi tega rešili in tako pridejo pred
Gospoda Jezusa, lahko dobijo odpuščanje. Skozi ustrezna vprašanja (glej pripomoček 19/a,
del B) je lahko vzpostavljena zveza med malo (veliko) krivde – malo (veliko) odpuščanja –
malo (veliko) ljubezni. Poleg tega lahko domnevamo, da je Jezusa dejanje te žene na njegovi
poti bolj razveselilo in okrepilo, kot vse drugo, kar mu je farizej ponudil pri svoji mizi.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Žena odide po srečanju z Gospodom Jezusom domov in vesela pripoveduje, kaj je
doživela. Otrok naj nato pripoveduje ostalim z ženinega vidika.
4.4.2

Poglobljen pogovor (eventualno z delovnimi listi v m ajhnih skupinah) o naslednjih
vprašanjih: Kaj vse beremo v tekstu o tej ženi – kdo je, kaj dela, kako spozna Gospoda
Jezusa? V čem se razlikuje njeno obnašanje od Simonovega? Zakaj veliko ljudi ne
sprejme odpuščanja? Ovire so lahko: nezaupanje, samo-pravičnost, nevednost,
udobnost (odgovore zapišite na tablo, tako da se lahko kasneje o teh še pogovarjate).

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 19 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
Iz tanke lepenke izrežite srce. Eno stran oblepite z belim in drugo z rdečim kolaž papirjem.
Na rdečo stran napišite prvi del zlate vrste, na belo stran pa drugi del.
Srce obesite na nit, tako da se lahko prosto vrti.
Razložite pojem »škrlat«: močna rdeča barva, ki je pridobljena iz škrlatne
košeniljke (»rdeče kot škrlat« je pogosto prevedeno tudi kot »krvavo rdeče«).
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7. PRIPOMOČKI
Pripomoček 19/a
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Pripomoček 19/b
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Delovni list 19 – mlajša skupina

RAZISKOVALCI
Pomagaj ženi najti pot do Jezusa!
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Delovni list 19 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Ali lahko ugotoviš, kaj je Jezus povedal ženi, preden je
odšla, tako da na črte napišeš črke v šifrah?
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20. lekcija

UČENCA NA POTI V EMAVS
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 24,13–35
ZLATA VRSTA:
»Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati.«
Jn 20,29b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezusa Kristusa so ujeli, križali in pokopali (primerjaj z Mk 16,12–13).. Kot je velikokrat
napovedal, je na tretji dan vstal. Prikazal se je Simonu Petru in nekaterim ženam. Dva učenca
sta bila na poti iz Jeruzalema v Emavs. Oba sta potrta in se pogovarjata o dogodkih, ki so se
vrstili v preteklih dneh. K njima pride neznanec. Vključi se v pogovor in kmalu postane
voditelj samega pogovora. Glavna tema pogovora je bila smrt in vstajenje Jezusa Nazarečana.
Ko so prispeli do cilja, sta ga učenca prosila, naj ostane z njima na večerji. Med večerjo sta ga
prepoznala kot Jezusa. Potem, ko izgine pred njima, se takoj odpravita na pot nazaj v
Jeruzalem, da bi povedala svoje doživetje.
1.2 OSEBE

-

Dva učenca, ime enega je Kleopa.
Jezus Kristus, vstali.
Enajsteri: Jezusovi učenci, brez Jude Iškarijota.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: 760 m nadmorske višine, judovsko gorovje, pod Rimskim vladarjem,
glavno mesto.
Emavs: vas, oddaljena približno 11 km od Jeruzalema v smeri zahoda (primer
oddaljenosti od J eruzalema 1:60 stadijev, 1 s tadij = 185 m, grška mera za pot po
dolžini stadiona v Olimpiji). Kar pomeni približno 2 do 2,5 ur i hoje. (glej zemljevid,
pripomoček 20/a).

1.4 ČAS DOGAJANJA

Vstajenje Gospoda Jezusa, prvi velikonočni dan (v. 21), tudi tretji dan; pozno popoldan, proti
večeru v Emavsu (v. 29).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 17: »žalostna sta obstala« = gre za Božji osnovni stavek »od videti do
gledati«. Učencema so se oči odprle šele potem, ko se jima je razložil problem vere
(primerjaj z Jn 20,29).
Vrstice 19, 20, 22, 23: razložite pojme: Nazarečan, prerok, veliki duhovniki,
poglavarji, angel, grob.
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-

Vrstica 31: »On pa je izginil izpred njiju« = Gospod je lahko spreminjal svojo podobo.
Lahko je imel človeško telo – podobo, ki bila drugačna kot pred smrtjo, vendar je še
vedno imel brazgotine od križanja. Njegovo vstalo telo ni bilo vezano na kraj in čas
(primerjaj z Mk 16,12).
2. VODILNA MISEL

Trikratno odpiranje: Jezusu sta odprla svoje srce, Jezus jima je odprl um za razumevanje
Pisma, odprl jima je oči, da sta spoznala njega kot osebo in pri njiju ustvaril vero.
Druge možnosti:
- Ta, ki spozna Gospoda Jezusa, izkusi, kako se žalost spremeni v veselje.
- Žalost in brezup izgineta, če spoznamo, da je Gospod Jezus vstal in živi.
- Gospod Jezus pouči svoja učenca in jima okrepi vero.
3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Čas, v katerem živimo, je poln nevarnosti, nezanesljivosti, brezupnosti in nemoči. To opazimo
tudi pri majhnih otrocih. Koliko strahu je v srcu majhnega otroka?! K temu lahko dodamo še
preplavljanje z dražljaji. Otroci teh vtisov ne morejo predelati oziroma si jih razložiti in zato
se občutki strahu in nezaupljivosti kopičijo. Zato morate vstopiti vi in pomagati. Otrokom
dajte čas, da izrazijo svoje misli. Skozi biblijsko zgodbo in z lastnim obnašanjem jim
pokažite, da je nekdo, ki mu lahko povedo vse, čeprav ga ne vidijo – to je Jezus Kristus. Želi
nam podariti veselje, radost in mir v tem, ko nam kaže, kdo on je.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Otroke vprašajte, če so bili že kdaj žalostni (pozor: ne zastavljajte vprašanj, na katere
je možno odgovoriti z »da« ali »ne«). Pogovarjajte se o vz rokih žalosti in pogovor
preusmerite na učence.

3.2.2

Predmetna lekcija: otrokom pokažite noge iz kartona (ali pa jih narišite na tablo),
najprej dva para in nato tri. Ko otroci povedo pomen tega, preidite na vsebino zgodbe.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Zgodbo pripovedujte s pomočjo pripomočka 20/b (ilustracije lahko kopirate, povečate
in uporabite kot slike iz flanela). Ob vsakem koraku sliko pokažite in pojasnite. Vrstni
red slik ustreza poteku zgodbe.
1. korak (pot):
Otrokom pripovedujte o dogodku, ki se je zgodil v Jeruzalemu. Ime mesta lahko otroci
ugotovijo sami.
2. korak (1. slika dela B):
Na poti sta dva učenca – otrokom opišite njuno počutje in vsebino njunega pogovora.
Zakaj sta bila žalostna?
3. korak (2. slika dela B):
Jezus Kristus se je postavil k tem, ki so žalostni in se obračajo nanj.
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4. korak (3. slika dela B):
Jezusu sta odprla svoje srce. Jezus želi, da mu vse povemo. On nas želi tolažiti in nam
podariti veselje.
5. korak (4. slika dela B):
Učencema je odprl (dal razumeti) Božjo besedo.
6. korak (5. slika dela B):
Potem, ko j u je Jezus čuteče nagovoril, sta ga povabila k sebi domov. Pri večerji se
jima je dal spoznati po tem, da je razlomil kruh. Odprl jima je oči. To ju je tako
razveselilo, da sta še isti večer odšla nazaj v Jeruzalem, da bi povedala tudi drugim
učencem (če pot ni bila razložena v 2. koraku, jo lahko razložite sedaj).
3.3.2

Pripovedujete zgodbo in za ilustracijo uporabite noge in križ iz kartona (glej 3.2.2).

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom lahko kopirate pripomoček 20/b, del B s praznimi krogi. V kroge naj otroci
narišejo predmete (poglabljanje v temo).
3.4.2

Otroci lahko izrežejo noge iz kartona in npr. zraven narišejo dva človeka in križ.
4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI

4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Kljub temu, da je Gospod ob nas, ga dostikrat ne prepoznamo, ker nas okoliščine preveč
prevzamejo. Potem je tudi razumljivo, da postanemo strahopetni in ne pogumni. Vedeti
moramo, da se Gospod razodeva tem, ki se pogovarjajo o njem. On pozna naše misli in se
razodeva skozi Božjo besedo. Želi nam odpreti oči, da bi videli njega. Spoznamo ga lahko le,
če redno beremo Božjo besedo, jo upoštevamo in se pogovarjamo z njim (predlog: čas
molka). Naše upanje je potrjeno v J ezusovem vstajenju. Ker Jezus živi, lahko v strašljivih
situacijah in obupu upamo na novo možnost.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o problematiki »žalovanja«.
4.2.2 Neposreden vstop: prikažite situacijo v Jeruzalemu ali »hoditi 11 km – večer doma –
in takoj spet nazaj – to mora imeti poseben vzrok«.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Zgodbo pripovedujte s pomočjo pripomočka 20/b.
Dopolnite k (primerjaj s 3.3.1)
1. in 5. koraku:
Že v Stari zavezi (Iz 53,10) in tudi Jezus je večkrat napovedal vstajenje (Lk 9,22;
18,33). Naučiti se moramo upoštevati Jezusove obljube, drugače postanemo bojazljivi
in prestrašeni.
6. koraku:
Učenca sta doživela Gospoda Jezusa. To sta morala povedati tudi drugim. Ta, ki
resnično izkusi Jezusa, ne more, da ne bi pričeval zanj.
186

4.3.2

Pripovedujte zgodbo s Kleopovega vidika.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Po pripovedovanju zgodbe obdelajte naslednja vprašanja: Kaj označuje učenca pred in
po tem, ko sta prepoznala Gospoda?

4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 20 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM
6. PREDLOGI ZA UČENJE ZLATE VRSTE
6.1

Igra: Otrok mora z zavezanimi očmi prehoditi prostor čez ovire, drug otrok pa mu pri
hoji daje navodila.

6.2

Zlato vrsto napišite na folijo. Pri tem uporabite ilustracijo pripomočka 20/c.
7. PRIPOMOČKI

Pripomoček 20/a
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Pripomoček 20/b
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Pripomoček 20/c

»Blagor tistim, ki
niso videli, pa so
začeli verovati.«
Janez 20,29b

190

Delovni list 20 – starejša skupina

RAZISKOVALCI
Napiši ime vsakega predmeta v kvadratke,
tako da se bo številka ujemala s predmetom.
Ko končaš, v potemnjenih kvadratkih preberi,
za kaj smo lahko Jezusu vsi hvaležni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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