
		

da	vsak	otrok	pogleda	skozi.	Recite:	»Če	želimo	biti	
pomočniki,	se	moramo	domisliti	načinov,	na	katere	
lahko	pomagamo	drugim.«	Povejte	otrokom,	da	 si	
bodo	 tudi	 oni	 izdelali	 svoj	 teleskop,	 ki	 jih	 bo	
spominjal	 na	 to,	 da	 morajo	 pomagati	 drugim.	
Razdelite	 otrokom	 te	 tulce	 in	 naj	 jih	 okrasijo	 z	
nalepkami,	 volno	 in	 barvicami.	 Na	 koncu	 pa	 se	 še	
preizkusite	 v	 gledanju	 skozi	 teleskop	 in	 poiščite	
načine,	kako	pomagati	drugim.	
	

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

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

Božja	beseda	bila	podeljena	na	pomenljiv	način.		
c) Prošnjo	 za	 otroke,	 da	 bi	 bili	 odprti	 za	 učenje	

Božje	besede	 in	povabilo	 Svetemu	Duhu,	naj	 je	
prisoten	v	srcih	vseh,	ki	so	v	učilnici.	

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

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

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

MARIJA 
MAGDALENA 

POMOČNIKI V SVETEM PISMU 

Ta	 lekcija	 bo	 naučila	 otroke,	 da	 je	 Bogu	 všeč,	 ko	 drugim	 govorimo	 o	
Jezusu.	

	

 
 

5. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Poslušnost,	služenje,	pričevanje.		

	
TELESKOP	V	POMOČ	(ročno	delo)	
Otroci	 se	 bodo	 urili	 v	 iskanju	 načinov,	 kako	
pomagati	drugim.			
	

Teme:	
Pomoč,	poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 zberite	 tulce	 od	 toaletnega	
papirja,	 da	 jih	 bo	 dovolj	 za	 vsakega	 otroka	 in	
naredite	svoj	teleskop,	da	ga	kot	primer	pokažete	
otrokom.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Pokažite	 otrokom	 svoj	 teleskop	 in	 prosite,	 da	 se	
javi	 nekdo,	 ki	 bo	 pojasnil,	 zakaj	 se	 teleskop	
uporablja	 (npr.	 pomaga	 nam	 videte	 nekaj	 zelo	
oddaljenega).	Podajte	teleskop	okrog	 in	dovolite,	

PRIPOMOČKI: 
Tulci	od	toaletnega	papirja	(za	vsakega	otroka)	
Barvice,	nalepke,	volna	
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Uvod: 	
Ko	 je	 Jezus	 živel	 na	 zemlji	 se	 je	 spoprijateljil	 z	
mnogimi,	 ki	 so	 mu	 pomagali	 zadovoljiti	 njegove	
potrebe.	Ti	 isti	prijatelji,	so	mu	pomagali	 tudi,	ko	
je	vstal	od	mrtvih.	Danes	si	bomo	ogledali	zgodbo	
o	 eni	 izmed	 njegovih	 prijateljic,	 o	 Mariji	
Magdaleni	in	o	tem,	kako	je	ona	pomagala	Jezusu.	
	

Preberite	Luka	8,1-3	in	Marko	16,1-10.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kako	 je	 Marija	 pomagala	 Jezusu,	 ko	 je	 bil	 še	

živ?	(Potovala	je	in	mu	pomagala	z	denarjem.)	
2) Kako	pa	 je	Marija	pomagala	Jezusu	po	njegovi	

smrti?	(Odšla	 je	 v	 njegov	 grob	 z	 vsemi	
potrebnimi	dišavami.)	

3) Kaj	 se	 je	 zgodilo	 v	 grobu?	(Kamen	 je	 bil	
odvaljen	od	groba,	noter	pa	je	bil	sam	angel.)	

4) Kakšno	 sporočilo	 je	 prejela	 Marija?	(Da	 mora	
povedati	 učencem,	 naj	 se	 srečajo	 z	 njim	 v	
Galileji.)	

5) Kdo	 je	 bila	 prva	 oseba,	 ki	 se	 je	 srečala	 z	
Jezusom	 po	 njegovem	 vstajenju?	(Marija	
Magdalena.)	

6) Kaj	 je	 storila	 Marija	 po	 tem,	 ko	 je	 zagledala	
Jezusa?	(Povedala	 je	 svojim	 prijateljem,	 da	
Jezus	živi.)	

7) Zakaj	 je	 bila	 Marija	 dober	 pomočnik?	(Ker	 je	
bila	pripravljena	pomagati	in	izpolniti	to,	kar	ji	
je	Jezus	naročil.)	

	
Zaključek:	Marija	 Magdalena	 je	 bila	 Jezusova	
prijateljica.	 Bila	 je	 pripravljena	 pomagati	 mu	 in	
izpolniti	to,	kar	je	Jezus	naročil.	Tudi	mi	bi	morali	
biti	 poslušni	 Bogu	 in	 biti	 pripravljeni	 pomagati	
svojim	prijateljem.	
	

KORISTNA	ODKRITJA	(aktivnost)	
Otroci	bodo	odkrili	stvari,	ki	 jih	 lahko	uporabijo,	
da	pomagajo	drugim.	
	

Teme:	
Poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Za	vsakega	otroka	pripravite	škatlo	z	eno	stvarjo,	
ki	jo	položite	v	škatlo.	Nato	skrijte	škatle	po	sobi.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razložite	 otrokom,	 da	 včasih	 moramo	 malo	
raziskati	 stvari,	 da	 bi	 odkrili	 načine,	 kako	
pomagati	 drugim.	 Pomagajte	 otrokom	 poiskati	
škatle.	 Ko	 najdejo	 svoje	 škatle,	 se	 naj	 otroci	
posedejo	 k	 mizi	 ali	 na	 tla	 ter	 jih	 odprejo	 in	
odkrijejo,	kaj	 je	v	njih.	Pomagajte	jim	domisliti	se	
nekaj	 načinov,	 na	 katere	 bi	 lahko	 uporabili	 te	
stvari	(npr.	voščilnico	lahko	pošljete	nekomu,	ki	je	
žalosten	 ali	 podarite	 plišasto	 igračo	 bolnemu	
prijatelju,	 podarite	 denar,	 nekomu,	 ki	 je	 v	
škripcih,	 nahranite	 lačne	 itd.).	 Otrokom	 dajte	
vedeti,	 da	 si	 lahko	 stvari	 odnesejo	 domov.	
	

Uporaba:	Vprašajte:	 »Katere	 stvari	 še	 lahko	
uporabimo,	da	bi	pomagali	drugim?«	Spodbudite	
otroke,	 da	 uporabijo	 stvari,	 ki	 so	 jih	 prejeli,	 da	
bodo	nekoč	nekomu	pomagali	s	tem.	 

»Marija Magdalena je šla 
in učencem sporočila: 

›Gospoda sem videla.‹« 
Janez 20,18a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (12 minut) 

Ta	 vrstica	 bo	 naučila	 otroke,	 da	 pomočniki	
govorijo	drugim	o	Jezusu.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Majhne	škatle	ali	darilne	vrečke	
Stvari	 za	 pomoč	 (npr.	 Voščilnice,	 kak	 evro,	
banana,	plišaste	igrače	ipd.	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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POVEJ	MI	SPOROČILO	(aktivnost)	
Otroci	 naj	 pobarvajo	 slike	 in	 se	 naučijo	
pomembno	sporočilo.		
	

Teme:	
Služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	predlogo	za	vsakega	otroka.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Povejte	 otrokom,	 da	 ima	 današnja	 aktivnost	 dve	
pomembni	 sporočili.	 Otroci	 naj	 pobarvajo	 svoje	
predloge,	medtem	ko	se	vi	sprehodite	po	sobi,	da	
jim	 po	 potrebi	 pomagate.	 Pogovorite	 se	 o	
pomenu	 slik	 in	 povejte	 otrokom,	 kaj	 pomenijo	
besede	pod	slikami.	
		

Uporaba:		 Ko	 poznamo	 posebno	 sporočilo,	 Bog	
želi,	 da	 z	 deljenjem	 tega	 sporočila	 pomagamo	
drugim.	 Zvadite,	 kako	 bi	 podelili	 to	 sporočilo,	 ki	
ste	se	ga	naučili,	s	svojimi	prijatelji	in	družino.	
	
	
	
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	zahvalijo	Bogu	za	prigrizke	in	ostale	blagoslove.	
Zaključna	molitev	naj	 je	 kratka.	 Zapomnite	 si,	 da	
otroci	želijo	čim	prej	zagristi	v	prigrizek.	
	

Prigrizek:	
Prinesite	 graham	krekerje,	majhne	mančmelovke	
in	vodo.	Po	molitvi	razdelite	otrokom	prigrizke	 in	
jih	 izzovite,	 da	 postavijo	 na	 svoj	 kreker	 čim	 več	
mančmelovs.	Prav	tako	jih	spodbudite,	da	si	med	
seboj	 pomagajo	 v	 tej	 zabavni	 igri.	 Povejte	
otrokom,	 da	 tudi	 ta	 smešna	 igra	 daje	 priložnost,	
da	si	pomagamo.	

	
	
	

	
Igrajte	 se	 igro	 gluhi	 telefon,	 medtem	 ko	 otroci	
čakajo	na	svoje	starše.	Usedite	se	v	krogu	na	tla.	
Na	 uho	 sosednjega	 otroka	 prišepnite	 sporočilo	
(na	 primer	 »Bog	 te	 ljubi«,	 »Jaz	 sem	 dober	
pomočnik«)	 in	 ta	 otrok	 naj	 sporočilo	 posreduje	
dalje.	 Otroci	 naj	 tako	 nadaljujejo,	 vse	 dokler	
zadnji	otrok	ne	bo	prejel	sporočila.	Ko	ga	prejme,	
naj	ga	pove	na	glas.	Pomagajte	otrokom	razumeti,	
da	 je	 pomembno	 pozorno	 poslušati	 Božje	
sporočilo	v	Svetem	pismu,	da	bi	ga	lahko	ubogali.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predloga	(str.	5)	
Barvice	ali	voščenke	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	prihodnji	teden,	da	se	
naučite,	 kako	 biti	 pomočnik	 tudi	
takrat,	ko	vas	je	strah.	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Marija Magdalena je bila ena izmed Jezusovih pomočnikov, ki so potovali z njim, 
medtem ko je on pridigal. Bog je uporabil Marijo, da je pomagala Jezusu tako pred 
smrtjo in po njegovem vstajenju. Marija je bila dobra pomočnica, ker je poslušala 
Božje sporočilo in ga podelila z drugimi. Tudi mi lahko poiščemo načine, kako deliti 
Jezusovo ljubezen z drugimi (svetopisemsko besedilo iz Luka 8,1-3 in Marko 16,1-
10).  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: ›Gospoda sem videla.‹« (Janez 
20,18a)  
 
Ta vrstica bo naučila otroke deliti novico o Jezusu z drugimi. Preberite vrstico 
nekajkrat na glas in pomagajte otroku razumeti koncept, da Bog želi, da so njegovi 
otroci pomočniki, ki delijo dobro novico. Pogovorite se o tem, ko je nekdo delil to 
novice z vami in kako je Bog uporabil to izkušnjo, da vas je spodbudil in opremil. 
Pomagajte razumeti otroku, da je deljenje novice o Jezusovi ljubezni najboljša 
novica na svetu. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Poiščite trši papir, barvice, flomastre in lepilni trak ter prosite otroka, da se usede 
za mizo z vami. Obrnite papir pokončno, v portretno pozicijo in napišite »Oznanjal 
bom dobro novico o Jezusu!« na linijo v sredini papirja. Nato pobarvajte in okrasite 
papir z barvicami ali flomastri. Zatem zvijte papir v obliko teleskopa tako, da bo 
napis viden. Zalepite skupaj papir in se preizkusite v iskanju načinov, kako 
pomagati drugim po hiši. 

Dnevna molitev: 

Hvala ti, Bog, da nam daješ pomočnike. Želimo biti tvoji pomočniki in prosim, nauči 
nas, kako poiskati načine, da pomagamo. Hvala ti, da nas ljubiš in da si poslal 
Jezusa, da je umrl za naše grehe. Amen.  

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
	



	

	

	 5	

	
	
	
	



		5.	lekcija	–	MARIJA	MAGDALENA	
	

6	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pomočniki v Svetem pismu 
5. lekcija: MARIJA MAGDALENA 
 
Prevod: Vinsent Vilčnik 
Tehnična ureditev: Sabina M. Scobie 
Ljubljana, 2018 
 
Material ni za prodajo. 
 

Helpers in the Bible 
Lesson 5: MARY MAGDALENE 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


