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1. lekcija

DOBRI PASTIR
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 10,1–30
ZLATA VRSTA:
»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce.«
Jn 10,11

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

PoWHPNR-DQH]SRURþDRR]GUDYLWYL slepega moža, ki se je že rodil slep in predstavlja Jezusa
.ULVWXVD NRW OXþ VYHWD SUHKDMD Y desetem poglavju k predstavitvi dobrega pastirja, ki edini
ponuja pristop k YHþQHPXåLYOMHQMX YUDWD, v. 9) in je pripravljen dati svoje življenje. Naprej
v enajstem poglavju pa vidimo Jezusa Kristusa kot gospodarja življenja, ki obudi Lazarja iz
smrti.
Ta dobri pastir, ki daje svoje življenje in s WHPWXGLVYRMLPRYFDPYHþQRåLYOMHQMH, je ena od
najpomembnejših tem v Svetem Pismu. Pastir tukaj ni sam zase. On vedno stoji v odnosu do
VYRMHþUHGH Dobri pastir skrbi za pašnike, brani ovce pred divjimi živalmi, neguje in združuje
þUHGR ª5HVQLþQL SDVWLU© LPD SRVHEQR ]QDþLOQRVW LQ WD MH GD VYRMH ODVWQR åLYOMHQMH GDMH ]D
svoje ovce. Varnost svojih ovc doseže s svojo žrtvijo.
Tesno s tem povezana je slika vrat in vratarja NDMWL GREUL SDVWLU ãþLWL VYRMH RYFH WDNR, da se
SRQRþLSUHþQRXOHåHNRWªYUDWD©SUHGHGLQLYKRG v RYþMRVWDMR
Najbolj razveseljiva novica pa je, da dobri pastir pozna svoje ovce po imenu in vsako
posamezno NOLþHSR njenem imenu. Dobri pastir je voditelj, ovce pa mu sledijo.
Skozi te besede »jaz – sem – beseda« se Božji sin razodeva kot odrešenik od Boga. Kot
SRVOHGLFD VH QL SRWUHEQR þXGLWL da vsi govorijo o življenju. To nas spominja na samorazodetje Boga v pogovoru z Mojzesom (glej 2 Mojz 3,14).
5D]þOHQLWHY Jn 10,1–30:
Vrstice 1-3: vpeljava, oznanilo teme – rHVQLþQDYUDWDLQGREULSDVWLU.
Vrstici 4-5: ovce sledijo dobremu pastirju.
Vrstica 6: vrinjeno – QHUD]XPHYDMRþL poslušalci.
Vrstice 7-10: potrditev in interpretacija teme – Gospod Jezus se poistoveti z vrati. On ne
VDPRGDãþLWLDPSDNWXGLVNUEL]DQDMEROMãR GXKRYQR KUDQR
Vrstice 11-18: stopnjevanje – Gospod se dá spoznati kot pastir, ki prostovoljno daje svoje
življenje za ovce. Poleg tega dobri pastir združuje vse razOLþQH RYFH L] UD]OLþQLK NUDMHY (od
njegove službe kot pastirja ne bodo LPHOLGRELþHNOHIzraelci).
Vrstice 19-26: ponovno vrinjeno – QHUD]XPHYDMRþL poslušalci se prepirajo o razlagi besed
Gospoda Jezusa.
Vrstice 27-30: ponovni sprejem motiva o osebnem odnosu, brez katerega za posameznike ni
dobrega pastirja. Vrhunec – Gospod Jezus Kristus daje svojim ovcam YHþQRåLYOMHQMH. Komaj
zdaj imenuje pravi vzrok pastirstva – 2þHV katerim je popolnoma eno.
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1.2 OSEBE

-

-H]XV.ULVWXV%RåML6LQNLVHR]QDþXMHNRW dobri pastir in vrata (nasprotno od tujca,
najetega delavca).
2þHODVWQLN
Poslušalci (Judje, farizeji…).
Tat, razbojnik, volk.
Ovca in ena þUHGD

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

*RVSRG-H]XVRþLWQRJRYRULY Jeruzalemu (glej tudi predhodno dogajanje – Jn 10,23).
ý$6'2*$-$1-$

Pripovedovanje seže v þDVQDVSURWRYDQM ]DGQMHOHWRMDYQHJD-H]XVRYHJDGHORYDQMD -H]LPVNL
þDVWLNSUHGSUD]QLNRPWHPSHOMVNHJDSRVYHþHQMD.LVOHY
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstici 1 in 12: tat, ropar, volk = kdor vstopa k ovcam brez dovoljenja vratarja, ima
hudobne namene (glej 1.1). Volk je eden od najbolj zahrbtnih živali, zato volk = satan.
9UVWLFLLQSDVWLUYUDWDU %RJ2þHMHVDPSUHY]HOSRORåDMUHVQLþQHJDSDVWLUMD 3V
23). Zato je Jezus lahko postal skrben in požrtvovalen pastir duš.
Vrstica 9: hoditi noter in ven = v judovstvu oziroma v Bibliji se to razume predvsem
kot mirno in sigurno življenje (primerjaj z 5 Mojz 28,6 in Ps 121,8).
9UVWLFD  QDMHPQLN  ]D SODþLOR ]DSRVOHQ SDVWLU NHU PX RYFH QH SULSDGDMR VH
YHþLQRPDQH]DQLPD]DQMLK2VNUEXMHMLKNHUMLKPRUD6YRMHJDåLYOMHQMDSUDYJRWRYR
ne bo žrtvoval za njih (primerjaj z Iz 56,10). Bog razlikuje dobrega in slabega pastirja.
9UVWLFD  RYFH NL QLVR L] WHJD KOHYD « HQD þUHGD «  OMXGMH NL QH
pripadajo Izraelovemu ljudstvu, vendar bodo sledili dobremu pastirju in ta jih združi
v HQRþUHGR6NXSQD]QDþLOQRVWMHSRVOXãDQMHJODVXGREUHJDSDVWLUMD
9UVWLFD  SUD]QLN WHPSHOMVNHJD SRVYHþHQMD  OHWQL SUD]QLN NR VH VSRPLQMDMR QRYH
SRVYHWLWYHWHPSOMDYþDVX-XGD0DNDEHMFD SUQãW NRVHMH]DþHOD]PDJDQDG
Sirci (glej tudi 1.4).

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus je dobri pastir, ki je žrtvoval svoje življenje. Njemu lahko popolnoma zaupamo,
on nas bo vodil po pravi poti.
Druge možnosti:
- Kdor želi slediti Gospodu Jezusu, naj posluša njegov glas.
- K %RJX2þHWXODKNRSULGHPRVDPRSR*RVSRGX-H]XVX
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Posebej predšolski otroci VH ODKNR QD PQRJH QDþLQH SD þHSUDY Y mnogih pogledih z
GRORþHQR SRPRþMR YåLYLMR Y VLWXDFLMR RYþN =DWR L] YLGLND LVNDQMD ]DYHWMD WXNDM QH
izpostavljamo razlike med dobrim in najetim pastirjem, ampak moramo otrokom pokazati
Gospoda Jezusa kot dobrega pastirja, ki naredi vse oziroma želi narediti vse za nas þH
SULSDGDPRQMHJRYLþUHGLLQostanemo pri njem. Ob tem lahko nakažemo ali ponazorimo tudi
to, kakšen trud je prostovoljno vložil dobri pastir za svoje ovce, da je iz ljubezni dal svoje
življenje, da bi mi lahko živeli.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

PRJRYRU.DNRSRQDYDGLSULGHPR Y KLãR QD NDNãHQ QDþLQ" .GR XSRUDEOMD GUXJDþHQ
QDþLQ"=DNDMWRUHMXSRUDEOMDPRYUDWDNLVHGDMR]DNOHQLWL"$OLSR]QDWHNDNãQHåLYDOL
NLåLYLMREUH]þORYHãNHSRPRþL".GRVLFHUãHSRWUHEXMHSRPRþ"

3.2.2

Primerjalna zgodba: »Men-ah« pomeni »Sledi me«.
9 6LULML MH SRSRWQLN QHNRþ YLGHO NDNR WULMH SDVWLUML VYRMR þUHGR SHOMHMR QDSDMDW
k studencu. Izgledala MHNRWHQDYHOLNDþUHGDLQVHMH]DþXGHQRYSUDãDONDNRSRWLVWHP
ko se napojijo, vsaka ovca ponovno najde svojega lastnika. Menil je, da bo nastala
YHOLND ]PHGD DPSDN ]JRGLOR MH þLVWR QDVSURWQR .R VR VH YVH RYFH QDSRMLOH MH
SRSRWQLN]DVOLãDONDNRHQSDVWLU NOLþH ª0HQ-ah!«, to je v arabskem jeziku in pomeni
ªVOHGL PH© 3R WHP NOLFX VH MH RG þUHGH ORþLOR RNURJ WULGHVHW RYDF LQ VOHGilo klicu
pastirja. Drugi pastir je naredil isto. Tudi njegove ovce so šle za njim. In ovce, ki so
ostale, so pripadale tretjemu pastirju.
Zdaj je SRSRWQLNKRWHOQDUHGLWLSUHL]NXV9]HOMHSODãþSDOLFRLQNDSRSUYHJDSDVWLUMDLQ
zaklical: »Men-ah!«, »Men-ah!“ Nekatere ovce so ga radovedno opazovale, vendar
niti ena od ovc ni pomislila, da bi sledila temu pastirju. »Ali nikoli ne sledijo drugemu
NRW WHEL"© MH YSUDãDO SRSRWQLN ª9þDVLK åH© RGJRYRUL SDVWLU ªDPSDN WR VH ]JRGL OH
bolnim ovcam. Zdrave ovce pod nobenim pogojem ne sledijo tujcu, ker ne poznajo
njegovega glasu.«
(Iz knjižice »Moj pastir«).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

- Pripovedovanje naj bo predstavljeno slikovito, tako kot je pripovedoval Gospod Jezus. Pri
tem se moramo potruditi realno predstaviti takratno življenje pastirja.
=DQDVOHGQMHWRþNHMHQDMEROMãHþH]DSULPHUXSRUDELPR]JRGERRªL]JXEOMHQLRYFL© (glej Lk
15,1–7).
c 'REULSDVWLUVNUE]DVYRMRþUHGR«YUDWDNRW]DãþLWD«Rn pozna vse po imenu …
d 1DSDþQLSDVWLU SODþDQLSDVWLU QLPDSUDYHJDLQWHUHVDGRRYFþXYDMLKVDPRSRYUãLQVNR«
GRSXãþDSULVWRSVPUWL VNR]LYROND …
e Gospod Jezus je edini pravi pastir: on daje svoje življenje za nas, on nam daje vse kar
rabimo …, oQQDPSRGDUMDYHþQRåLYOMHnje …, oQSULþDNXMHGDPXVOHGLPR…
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Naredite sliko dobrega pastirja s škropljenim tiskom (kot šablono) – JOHMSULSRPRþHN
1/a.
3

3.4.2 Otroci lahko pobarvajo sliko dobrega pastirja (JOHMSULSRPRþHNE).
3.4.3 Igri:
- Zgradite ograjo iz stolov, ovce so naj znotraj, eden igralec (morebiti z ]DYH]DQLPLRþPL MLK
varuje kot »vrata«; nato poskuša tat na skrivaj vdreti … 'REULSDVWLUPXWRSUHSUHþLLQRYFH
pelje ven na pašo.
- Potrebujete dva stola, vrvico, ki bo služila kot vrv za perilo, sponke, eno ruto za YH]DQMHRþL
in en zvon.
Vrv zavežite med dva stola kot pri vrvi za obešanje perila in na njo pritrdite sponke. Igro
iJUDWDGYDRWURNDHGHQSRVNDNXMHREYUYLLQþXYDVSRQNHGUXJLLPDRNURJYUDWX]DYH]DQ]YRQ
in se približuje, da bi ukradel sponke. Ko GREULSDVWLUWRSUHSUHþLVHLJUDNRQþDin sta na vrsti
druga dva otroka…
Zmagovalec: Kateri pastir prepozna tudi najbolj tiho žvenketanje in se takoj odzove?
3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 1 – mlajša skupina.

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

=DUDGLPRþQHJDYSOLYDPHGLMHYLQQDVLþHQRVWLVWDNRLPHQRYDQLPLPDJLþQLPL LJUDþami, imajo
RWURFL VOLNR QHNHJD UHãLWHOMD DOL ]DãþLWQLND, ki LPD QDGQDUDYQH PRþL LQ QLPD QLþ VNXSQega
z biblijskim dobULP SDVWLUMHP 3UL WHK LJUDK LPDMR RGORþLOQR vlogo pri vzgoji otroških
lastnosti stvari, kot so branje misli, gledanje v preteklost in v prihodnost ter premikanje
predmetov z nevidno roko.
»Religiozno VSRURþLOR« WHK LJUDþ s prikritim okultizmom vodi otroke do mišljenja, da je
oznanilo rešitve skozi zgoraj navedene stvari PRåQRVWYVDNHJDþORYHNDN samo odrešitvi.
»Vse kar rabiš, imaš, to je tisto božanstvo v WHEL©7DNRSRXþXMHMRJDPODGH-HGL-viteze.
To je v popolnem nasprotju z našim svetopisemskim tekstom o ovcah, ki rabijo dobrega
SDVWLUMDNHUELEUH]QMHJDELOHEUH]XSQRL]JXEOMHQH1REHQ6XSHUPDQLQQREHQDODVWQDPRþWX
ne zadostujeta. Ta ugovor se pokaže še bolj jasno v liku »Hi-men« (= »on-mož«, »sam svoj je
mož«) izraz »Mesija vesolja« nas nikakor ne pripelje k našemu odrešeniku Gospodu Jezusu.
Kajti »Jezus se ne bori proti hudemu z mišicami, orožjem in nasilnim ravnanjem. Njegovo
orožje je ljubezen, Božja beseda in pripravljenost žrtvovati samega sebe …«
Zato moramo starejšim otrokom nujno objasnitL GD REVWDMDMR QDSDþQL ]DãþLWQLNL LQ MLP
ponazoriti oziroma osvetliti, zakaj so ti »junaki« biblijsko gledano le SODþDQLDOLnajeti pastirji
in s tem le tisti pastirji, ki SULQDãDMR VPUW =QDþLOQRVWL GREUHJD SDVWLUMD *RVSRGD -Hzusa
Kristusa, pa morajo biti predstavljene kot nasprotje.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Problemi: Kdo si pa želi biti predstavljen kot ovca?
Kakšne prednosti imaš kot ovca?
Kdo rad uboga? Katere prednosti ponuja poslušnost?
4.2.2 7HNPRYDQMH.GRSR]QDQDMYHþ]QDQLKSDVWLUMHYY Bibliji?
(Abel, Mojzes, David, Jožef, …)
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4.2.3 Predmetna lekcija: tukaj imam eno jajce, ki se zlahka zlomi. To jajce naj predstavlja
tebe kot »Božjo ovco« … Tukaj je tudi velika ponev, položimo MRþH]VXURYRMDMFH–
]GDM MH MDMFH ]DãþLWHQR ýH EL SD NGR XGDULO po jajcu z velikim kladivom, bi se le-to
UD]SRþLOR LQELELORQHXSRUDEQR$PSDNþHMHMDMFHSRGSRQYLMR, ostane celo.
4.2.4 Igra prepoznavanja: Kdo prepozna glas? (posnemani glasovi na kaseti, katere poznajo
vsi prisotni igralci).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Z otroki preberimo vrstice 3, 4, 14, 15, 27 in odgovorimo na vprašanja: Katere stvari
R]QDþXMHMR GREUHJD pastirja? Kako so ovce vedejo do dobrega pastirja? Pri tem moramo
pouGDULWLQDVOHGQMHWRþNH
c (GLQLUHVQLþQLYUDWDUGobri pastir, zakonit lastnik … (primerjaj s 3.3).
d Dobri pastir gre naprej (spredaj), ovce mu sledijo …
e Gospod Jezus je dobri pastir! On je ta vrata …!
f 1DSDþQLSDVWLU / roparji – volk.
g Dobri pastir daje svoje življenje za svoje ovce, katere pozna po imenu in one poznajo
njegov glas, ter mu sledijo …
Z otroki lahko na osnovi svetopisemskega teksta izdelamo tabelo, kjer predstavimo lastnosti
GREUHJDLQQDSDþQHJDSDVWLUMD
1DSDþQLSDVWLU

Dobri pastir

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Ugotavljamo znana vrata: vrata raja, vrata na Noetovi barki, ki jih je Bog sam zaprl;
vratni podboji pri izselitvi iz Egipta, »Glej stojim pred vrati in trkam …« / ...
4.4.2 Uganka – JOHMSULSRPRþHNF
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 1 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/ATE VRSTE
Za starejšo skupino: Na tablo ali na folijo lahko napišemo Jezusove besede s soglasniki.
Otroci jih morajo le dopolniti (JOHMSULSRPRþHNH).
Za mlajšo skupino: Jezusove besede oblikujemo z ustreznimi simboli oziroma znaki.
5RþQR delo: Otroci naj izdelajo vrata kot zgibanko iz kartona in þH MLK RGSUHMR, so znotraj
napisane Jezusove besede (JOHMSULSRPRþHNG).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

Dobri pastir (Janez 10)
Slika dobrega pastirja s škropljenim tiskom

3RWUHEXMHPR þDVRSLVQL SDSLU YRGHQH EDUYLFH VWDUR ]REQR ãþHWNR FHGLOR EXFLNH ãNDUMH LQ ULVDOQL
papir.
6YRMHGHORYQRSRGURþMHGREURSUHNULMHPRV þDVRSLVQLPSDSLUMHP,]UHåHPR]DþUWDQRãDEORQRGREUHJD
pastirja in jo z EXFLNDPLSULWUGLPRQDULVDOQLSDSLU1DWRSRYOHþHmo v EDUYRQDPRþHQR]REQRãþHWNR
þH]FHGLOR5D]PLNPHGFHGLORPLQVOLNRMHQDMRGGRFP.RVHEDUYDRVXãLãDEORQRSD]OMLYR
odstranimo. Figura je sedaj svetlejša na temnejši podlagi.
3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

Dobri pastir
3DVWLULPDQDORJRþXYDWLVYRMHRYFHýHMHSDVWLUGREHU, bo dobro pazil na svoje ovce. On jih
vse pozna in one poznajo njega. On jih vodi na najbolj zelene SDãQLNHLQþHVHNDWHUDRYFDDOL
kakšno jagnje izgubi, potem jo poLãþHLQSULSHOMHQD]DMQD varno. Gospod Jezus nam pravi, da
je on ta dobri pastir in vsi ki pripadajo njemu, so njegove ovce.

,]SLãLSUYRLQSRWHPQDSUHMYVDNRWUHWMRþUNRGDERã
izvedel, kaj je za nas naredil dobri pastir.
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3ULSRPRþHNH
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2. lekcija

-(=86/8í69(7$
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 1,1–18; 8,12
ZLATA VRSTA:
6SHW MLP MH -H]XV VSUHJRYRULO ª-D] VHP OXþ VYHWD .GRU KRGL ]D PHQRM QH ER KRGLO Y WHPL
WHPYHþERLPHOOXþåLYOMHQMD©
Jn 8,12
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA:
1.1 VSEBINA

Jn 1,1–18 QDVWDNRUHNRþYSHOMXMH Y-DQH]RYHYDQJHOLM-DQH]HYDQJHOLMDQH]DþQH]GRJRGNLL]
Jezusovega življenja, ampak z REUDYQDYRYHþQHJDREVWRMD%RåMHJD6ina, s tem, kako je postal
þORYHN LQ R FLOMX QMHJRYHJD åLYOMHQMD WXkaj na zemlji. Z dejstvom, da Janez to »ekskurzijo«
SRVWDYLQD]DþHWHNVYRMHJDHYDQJHOLMD, nam pokaže pomembnost te tematike. On naredi mejo
med SUDYROXþjo, Jezusom Kristusom in Janezom Krstnikom, ki je QDQHNQDþLQSUHGVWDYOMDO
odsev te UHVQLþQHOXþL
Janez nam pove, od kod SULKDMDOXþ RG%RJDL]YHþQRVWL kaj je njegovo bistvo (življenje) in
kaj je njegova naloga (sveti v temi, razsvetljuje YVDNHJDþORYHND 
Jn 8,12 je v širokem kontekstu obdan z dogodki, katere je potrebno dobro razumeti. Zato
moramo prebrati še Jn 7–9! Ožji kontekst govori o tem, kako so k Jezusu pripeljali ženo, ki so
MR ]DVDþLOL v prešuštvovanju. Gospod takoj spozna, da ga želijo preizkušati in zato se temu
SULPHUQR VUHþD V WRåQLNL. Le-WL VR PRUDOL RVUDPRþHQL oditi od njega. Po tem dogodku Jezus
govori o beseGLOXþLVYHWDNL sije v temi. Opazujte situacijo! Gospod ne odobrava prešuštva
NRWELODKNRPLVOLOLþHELSRYUãQRJOHGDOLQDWHNVW Situacijo primerja s tematiko, ki jo KRþH
razsvetliti. Toda farizeji se ne dajo razsvetliti.
- 59. vrsta – GosSRGDKRþHMRNDmnati.
Potem pa slepemu podari vid – OXþLQ ga reši iz teme.
1.2 OSEBE

-

*Jn 1: Janez Krstnik. Jasno je dana razlika med njim in Gospodom Jezusom (on ni
UHVQLþQDOXþ – JOHMLQOHNFLMRYSUYHPXþEHQLNX
*Jn 8:
Jezus Kristus: kot rHVQLþQD OXþ 2Q pozna vsakega in želi ljudem razsvetliti pot do
Boga.
Farizeji in pismouki.
Drugi Judje v templju (8,2).
Prešuštnica.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Dogodek iz Jn 8 se dogaja v templju v Jeruzalemu (8,2), v tempeljski zakladnici (8,20).
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1.4 ý$6'2*$-$1-$

Dogodek iz Jn 8 se dogaja na dan po šotorskem prazniku (primerjaj s 7,2, 14, 37, 53; 8,1) in
sicer zgodaj zjutraj. Praznik šotorov so praznovali v septembru/oktobru in je trajal 7 dni.
1.5 RAZLAGA POJMOV

*Jn 1,1–18:
- Vrstica 1: Beseda  -H]XV .ULVWXV YHþQD %RåMD EHVHGD
informacija!), Božja
beseda v osebi.
- Vrstica 5: lXþ -H]XV.ULVWXVOXþVYHWDODKNRSRGDULSUDYRGXKRYQRYLGHQMH
- Vrstica 5: tHPD PUDþQRVW  PUDþQRVWVYHWDJUHK (I 4,18).
- Vrstica 11: v svojo lastnino = JH]XVNRWVWYDUQLNLPDSUDYLFRGRWHJDVYHWDþHSUDYMH
od padca v greh pod oblastjo satana (glej Jn 12,31). Morebiti je tu mišljen Izrael kot
Božje ljudstvo na zemlji.
*Jan 8:
- Vrstica 11: »tudi jaz te ne obsojam« = iz tega sploh ni razvidno, da bi Jezus
odobraval prešuštvo. Nasprotno! Tej ženi odpusti njen greh.
- Vrstica 12: ne bo hodil v temi = kGRU VOHGL *RVSRGX -H]XVX PX QL SRWUHEQR YHþ
živeti v grehu. Janez se v svojem prvem pismu navezuje na te besede (glej 1 Jn 5–7;
3,6).

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus je na ta svet prišel koWOXþGDELSUHJQDOWHPRJUHKD (KMHUMHSULVRWQDOXþ, tam
ne more biti tema. Gospod Jezus želi tudi naša življenja narediti svetla, da lahko potem damo
QDSUHMQMHJRYROXþ– v povezavi z Mt 5,14).

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

To zelo abstraktno misel v teNVWX*RVSRG-H]XV OXþVLMH zelo težko predstavljati; majhnim
otrokom pa še bolj. Zato moramo delati na tem, da otroci to dejstvo vsaj registrirajo. Tekst je
še toliko težji, ker ne opisuje nobenih dejanj.
Težo preložimo na nasprotje PHGOXþMRLQWHPR7RVRdoživeli tudi majhni otrociELWLYOXþL
je lepše, prijetnejše in svobodnejše … v temi pa lahko pride do strahu.
Tako imamo tukaj tudi naš glavni cilj. -DVQR SRNDåHPR OXþ VH XNYDUMD V WRSORWR YDUQRVWMR
veseljem … tema pa s strahom, negotovostjo, mrazom …
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 1Rþ MH 2WURN MRþH .DM PLVOLWH, ]DNDM MRþH" ]ELUDQMH RGJRYRURY). Kaj lahko zdaj
naredijo starši? (Pustijo odprta vraWD SULåJDQR OXþ «  9þDVLK MHtudi starejše otroke
strah v temi – ali je tudi vas strah?
7XGL þH] GDQ QDV MH ODKNR VWUDK 3RWHP QH SRPDJD SULåJDWL OXþ QD stikalu. Gospod
Jezus želi – WDNRNRWOXþ – odvzeti naš strah.
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3.2.2 Zatemnimo prostor in prižgemo sYHþR 2WURFL naj opisujejo stanje teme, njihove
REþXWNHob tem in VWDQMHOXþL SDþHSUDYPDMKQH – za nadaljnjo misel glej 3.2.1.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Tudi pri izvedbi lekcije težo prenesemo na to, da otrokom vtisnemo dejstvo, da je Gospod
-H]XVOXþVYHta. Zato to uro predvsem pojmo in razlagajmo zlato vrsto. Boljše, da mlajši otroci
odnesejo s sabo kakšno misel, kot pa GDRGPQRJHJDUD]ODJDQMDQHUD]XPHMRQLþ
Zato s sabo prinesiPRUD]OLþQHSUHGPHWHVYHþRžepno svetilko, sonce (sliko), zvezde (sliko)
… Otroke vprašajmo NDM ODKNR SRþHQMDPR V WHPL YLUL VYHWOREH NDNR UDYQDPR ] QMLPL «
Potem lahko preidemo na zlato vrsto in pri razlaganju uporabimo najosnovnejše ali splošne
L]MDYHROXþL
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Primerna zgodba: izpad elektrike – ura je 22:00 in smo ravno zbrani na sestanku.
Naenkrat postane vse temno, v vsej okolici QLOXþLLQOXQDMH]DREODNRP6 tipanjem se
prebijemo skozi pisarno KLãH LQ GYRULãþD GD SULGHPR GR QDãHJD VWDQRYDQMD ,ãþHPR
VYHþHLQvžigalice … V takšnih situacijah spoznamo, kako zelo VPRRGYLVQLRGOXþL
Otrokom lahko omenimo biblijske zgodbe, Y NDWHULK LJUDWD SRPHPEQR YORJR OXþ LQ
tema.
3.4.2 Otrokom pripravite simbole svetlobne energije, da jih pobarvajo – kopirajte
SULSRPRþHND

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

Pri starejših otrocih lahko predvidevamoGDVRREYHãþHQLRSRYH]DYLOXþWHPD'Rsegli so že
takšno starost, pri kateri lahko temeljiteje UD]PLãOMDMR R OXþL =Dsledujemo lahko dva cilja:
lXþ åLYOMHQMHLQOXþ RULHQWDFLMDGospod Jezus nam želi podariti oboje.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Predmetna lekcija: s sabo prinesite dve rastlini in otroke vprašajte, kakšna je razlika
med njima ter kaj je vzrok za takšen izgled (eno rastlino nekaj dni prej pokrijte s
kartonom [EUH]OXþL], drugo pa postavite na okensko polico).
9 þHP MH Y]URN" PRUHELWL podamo nekaj predlogov, npr. pokažemo karton  /Xþ MH
življenjsko pomembna (na enoVWDYHQ QDþLQ UD]ORåLPR]DNDM UDVWOLQD SRWUHEXMH OXþ –
toda ne samo za rastline …
4.2.2 Predmetna lekcija: pri žepnem UDþXQDOQLNX ]DNULMWH VRQþQH FHOLFH QHRSD]QR  2WURFL
naj ga ponovno usposobijo za delovanje in naj nakažejo, kakšna je povezava – brez
OXþLQHGHOXMH
4.2.3 .DOHþLNURPSir položite SUDYRþDVQRYNDUWRQ]PDMKQROXNQMLFR.DOþHNERUDVHOSURWL
OXþLLQSostal zelo dolg. Oboje prinesite s sabo in razložite poskus. Vprašanje: zakaj je
NURPSLUMHYNDOþHN]UDVHOYWDNãQRVPHU" SURWLOXþL
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4.2.4 Prikažite slike sonca, lune, planetov in podajte informacije o tem zanimivem SRGURþMX
Otroci v teh letih se še posebej zanimajo za te stvari.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Otroke vprašajte þH SR]QDMR NDNãQR ]JRGER L] %LEOLMH Y NDWHUL QDVWRSD OXþ 3DYORYR
VSUHREUQMHQMH ,]UDHOFL Y SXãþavi – ognjen steber 0RM]HV SR VUHþDQMX ] %RJRP …). Potem
preberite tekst iz Jn 1,4–10. Nato razdelite tekst, Y NDWHUHP PDQMNDMR EHVHGH ªOXþ©
ªPUDþQRVW© DOL ªWema«, »življenje« in »svet« (JOHM SULSRPRþHN E). Potem ko otroci tekst
dopolnijo, naprej govorite o Jn 1,10 in prikažite, s kakšnim ciljem je Gospod Jezus Kristus
prišel na zemljo.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Poskus z rastlinami lahko otroci naredijo tudi sami doma. Zato jim razdelite semena
(semena kreše ipd.) in razložite postopek izvedbe (glej 4.2.1).
4.4.2 Uganka (rešitev – Jaz VHPOXþ …) – glej pULSRPRþHNF
4.4.3 Igra: EdeQ L] VNXSLQH PRUD ] ]DYH]DQLPL RþPL LVNDWL GRORþHQH SUHGPHWH SULVSHWL QD
GRORþHQFLOMLSG– mLVHOSRJORELPROXþSRWUHEXMHPR]DRULHQWDFLMR

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Še enkrat razložite pojma »hoditi v temi© LQ ªER LPHO OXþ åLYOMHQMD© R]LURPD YSUDãDMWH NDM
pomenita. Otrokom lahko daste napisan tekst (JOHM SULSRPRþHN F), ki ga naj ilustrirajo z
UD]OLþQLPLVYHWOREQLPLYLUL
35,3202ý.,
3ULSRPRþHNF

6OHGLSXãþLFL
JAZņSEMņ/8ýņSVETA
Ň
BOņNEņMENOJ KDOR
Ň
Ň
Ň
HODILņV
ZAņHODI
Ň
7(09(ýņTEMI ŽIVLJENJA
Ň
Ň
BO ņIMEL
ņ/8ý
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3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

7HNVW]PDQMNDMRþLPLEHVHGDPL
Na prazna mesta v tekstu postavi naslednje besede! 
1 x svet, 2 x tema, 2 x življenje in 6 x ? – SRLãþi pravilno besedo, ki mora biti vpisana 6 x ter
jo napiši na pravilna mesta.

V njej je bilo _________ in _________ je bilo _____ ljudi.
In ______ sveti v ________, a ________ je ni sprejela.
%LOMHþORYHNNLJDMHSRVODO%RJLPHPXMHELOR-DQH]
PrišeOMH]DYROMRSULþHYDQMDGDELSULþHYDORBBBBB___,
Da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on ________,
DPSDNSULþHYDOQDMELRBBBBB___5HVQLþQDBBBBB__, ki
UD]VYHWOMXMHYVHJDþORYHNDMHSULKDMDODQDBBBBBB___.
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3. lekcija

PRIDIGA NA GORI: O MOLITVI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 6,5–15; 7,7–11
ZLATA VRSTA:
»Prosite in vam bo GDQR,ãþLWHLQERVWHQDãOL7UNDMWHLQVHYDPERRGSUOR«
Mt 7,7
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

-H]XV VH MH V VYRMLPL XþHQFL umaknil na goro, kjer jim je govoril o vladanju njegovega
kraljestva na tej zemlji. V pridigi na gori razloži svoje XþHQMHRåLYOMHQMXNMHUVHYHGQR]QRYD
REUDþDQDL]MDYHL]6WDUH]DYH]HLQSRNDåH– prav za prakWLþQRåLYOMHQMHYYVDNGDQMLNX– kako
se naj njegovi sledilci obnašajo.
V svoji dolgi pridigi Jezus govori tudi o molitvi (glej Mt 6,5–15).
8þHQFHVYDULSUHGQDSDþQLPQDþLQRPPROLWYH– kot molijo hinavci. Pove tudi nekaj o kraju,
kje se naj moli in na željRXþHQFHYSRGDªY]RUHFPROLWYe« (glej Lk 11,1).
Molijo naj sami, z vso resnostjo in NUDWNRýHSUDYMHSRNUVWXY6YHWHP 'XKXYHþSRudarka na
prosti, kot pa na formulirani molitvi, ne najdemo v Novi zavezi nobenega predloga, kjer bi
apostol po krstu v Svetem Duhu govoril o PROLWYL 2þHQDã ali jo moOLO 2þHQDã MH SULPHU
QDPHQMHQ QDP QD NDWHUHP ODKNR SUHYHUMDPR VYRMR ODVWQR PROLWHY 1DMSUHM JUH ]D þDVW LQ
Božje kraljestvo (prve tri prošnje), nato sledi prošnja za lastne potrebe, zatem spet tri prošnje
za duhovnost.
Jezus v drugem odstavku o molitvi poudari, da lahko molimo zaupljivo, ker imamo opravka z
OMXEHþLP%RJom, ki z nami misli samo dobro (glej Mt 7,7–11).
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, Božji Sin.
UþHQFL SULGLJDse v prvi vrsti nanaša na njih).
Množica ljudi (Mt 7,28 poslušalci).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Osamljeno gorovje v bližini Genezareškega jezera.
1.4 ý$6'2*$-$1-$

V drugem letu Jezusovega javnega nastopanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 6: soba (podstrešna soba) = osamljen
prostor pod ravno streho in s tem tudi najtišji
prostor v hiši, ali pa shramba – glej sliko o
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-

-

-

-

Vrstica 9: 2þHQDã %RåMHRþHWRYVWYRMHSRVHEQRVW te molitve in je ELORRPRJRþHQR
komaj po Jezusu (primerjaj z Jn 1,12).
9UVWLFDªSRVYHþHQRERGLWYRMHLPH© %RåMHLPHWXLVWRþDVQRSRPHQLRVHERVDPR
Njega SRVYHþHYDWL SRPHQL ga þDVWLti, spoštovati, moliti, hvaliti in Božjemu imenu
GQHYQRGDWLþDVW
Vrstica 10: kraljestvo = Bog je svojemu ljudstvu Izrael v Stari zavezi obljubil
kraljestvo na zemlji, v katerem se bo rodil Mesija, kjer bo kot kralj tudi vladal.
Kraljestvo bo ustanovljeno, postavljeno iz nebes in vodeno (pridiga na gori) po Božjih
QHEHãNLK QDþHOLK. -DQH]MHWRNUDOMHVWYR QDSRYHGDO LQ XþHQFL QDM ]DUDGLWHJD PROLMR
(glej Mt 3,2, primerjaj s satan skuša Jezusa Mt 4,1).
Vrstica 13: »ne vpelji nas v skušnjavo« = prošnja za obstoj pred satanovimi napadi, ki
so prišli nad kristjane ãHSRVHEHMY]DþHWNX novega obdobja odrešenja. Skušnjava (za
slabe stvari) prihaja od satana. Z »vSHOML©MHPLãOMHQR%RåMHGRSXãþDQMH
Vrstica 7, ªýH WRUHM YL ki ste hudobni …« = opozorilo na pokvarjeno, hudobno
naravo þORYHNDSRSDGFXYJUHK

2. VODILNA MISEL
-H]XVXþLNDNRQDMPROLPR
Druge možnosti:
- Na primeru, ki nam ga je Jezus dal, se lahNRXþLPRSUDYLOQRPROLWLLQ v molitvi na
prvo mesti postaviti Boga (glej Mt 6,5–15).
- Bogu lahko vse povemo. (Z vsemi prošnjami lahko zaupno pridemo k Njemu – glej Mt
7,7–11).

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

Otroci še niso zmožni duhovno in miselno razumeti Jezusove pridige. Zato je pomembno, da
izhajamo iz zakladov otroških izkušenj in prenesemo posamezne prošnje v njihovo življenje.
Manj pomembno je teološko ozadje, bolj pomembne pa so SUDNWLþQH SRVOHGLFH .OMXE
VNUþHQMX YVHELQH PRUD XVWUH]DWL Y GRJPDWVNLK (dogma, nauk = nedokazana trditev) okvirih
Svetopisemskega teksta.
%RåMD QDY]RþQRVW QDM ER SRVWDYOMHQD Y RVSUHGMH ýXGRYLWR GHMVWYR GD ODKNR PL OMXGMH
JRYRULPR]%RJRPNRW]ODVWQLPRþHWRPODKNRWXGLRWURNHSULSHOMHGR KYDOHåQHJD VWUPHQMD
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor o »molitvi«: Kako in kdaj moliš? Kaj moliš?
Otroci naj govorijo o svojih izkušnjah – SRJRYRUSUHXVPHULWHQD ª8þHQFLEL radi od
Jezusa izvedeli, kako naj molijo. Jezus jim dá primer, o katerem se želimo XþLWL …«
3.2.2

Pokažite slike o molivcih in njihovih držah ter otroke usmerite h komentiranju le-teh
(JOHMSULSRPRþHN3/a):
- NOHþDWL LQ OHåDWL: %RJ MH JRVSRGDU QDG PDQR 3UHSR]QDYDP QMHJRYR YHOLþLQR LQ VH
pomanjšam, se naredim majhnega pred njim.
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- stati z dvignjenimi rokami: iztegujem se k Bogu. Rad bi nekaj sprejel – ali nekaj dal
(hvalnica).
- sklenjene roke: sam sebe sprejemam kot ujetega, da sebe postavim pred Boga (tišina
pred Bogom).
- stati: oVWDMDPYSULþDNRYDQMXVWRMHSUHG%RJRP9VWDMDPSUHGPRMLP*RVSRGRP
Iz tega zbiraj otroške izkušnje o molitvi.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Gotovo bodo na prvem mestu otroške prošnje. Ali Bog þDNDše kaj drugega od nas? (slava,
KYDODþDVW .
-H]XVMHHQNUDWVYRMLPXþHQFHPSRND]DOSULPHUNDNRVHODKNR]DKYDOLMR
- Vrstice 6,6–10 preberi s poudarkom na besedi 792-(9SUDãDQMH]DRWURNHª7XGLþHQLVWH
YVH UD]XPHOL PRJRþH ODKNR poveste, kaj bi molivec rad?« (On ne prosi, ne hvali, ampak
skrbi, GDªVHER%RJXGREURJRGLOR©GDER%RJþDãþHQGDPXERSRVOXãHQ âHHQNUDWSUHEHUL
– PRJRþHY ªRWURãNHPSrevodu«. Bog bi rad vedno in vsepovsod zavzel prvo mesto, tudi v
PROLWYL .HU VR XþHQFL WDNUDW LQ WXGL mi danes vedno najprej pomislili nase, je Jezus moral
poudariti na WDNãHQ MDVHQ QDþLQ %RJ RG QDV SULþDNXMH da na prvem mestu vprašamo za
njegove želje.
- I]ELUDMKYDOHåQHVWDYNH VSRPRþMRVLPEROQLKNDUWLF 0HGWHPODKNRSRMHã] otroki pesmi o
%RåMLYHOLþLQLQSU0RM%RJMHPRþDQ(JOHMSULSRPRþHNE).
- Preberite 2þHQDã 0W11–13) s poudarkom na besedi »naš/naše/nas«. Šele zdaj nastopijo
naše potrebe: prošnja za vsakdanji kruh, za to, kar rabimo za življenje. To nam ne sme nikoli
postati samoumevno.
9 LVWHP VWDYNX MH ãH YHOLNR YHþMD SURãQMD RGSXãþDQMH NULYGH NULYGD VODED YHVW ODKNR
SRY]URþLWHOHVQREROH]HQ âHOHNRMHPHGPDQRLQ%RJRP LQPHGPDQRWHUPRMLPEOLåQMLP 
vse v redu, nastopijo še druge prošnje: obvarovanje pred hudobnimi LQ QDSDþQLPL stvarmi,
pred nezvestobo Bogu. Še enkrat preberi vrstice 11–13 (pri tem uporabi ]DSRPRþsimbolne
kartice – JOHMSULSRPRþHNF).
- Ta primer molitve LPDQDVORYNLJDXSRUDEOMDYHVVYHW ª2þHQDã©%RJMHSULSUDYOMHQLELWL
QDãRþH.DMWRSRPHQL"– zbirajte predloge, kot so: OMXEH]HQSRåUWYRYDOQRVWSRPRþnasvet,
skupnost, darovi, graje, kazen. Ali je RþHna strani svojih otrok ali pa je proti njim? Tudi, ko
jim ne dá, kar prosijo? (prepovedano jesti sladoled trikrat dnevno; nož je za otroke
prepovedan ipd.) Kdor dobro pozna VYRMHJD RþHWD, ve, da ni potrebno spraševati za vsako
stvar, kajti ve, da bo odgovor na nekatera vprašanja »ne«. Bog ima v mislih tisto, kar je za nas
dobro (preusmeri na Mt 7,7–11).
- Preberite Mt 7,7–11 – prositi, iskati, trkati: moUDPVSUDãHYDWLVHWUXGLWLYORåLWLþDVYQHNDM
Tem bolj spoznavamo %RJDWHPEROMãHVHXþLPo moliti in prositi po njegovi volji8þLPVH
zaupati Bogu, da mi želi dati najboljše.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom dajte NRSLMR VOLNRYQLK NDUWLF þH MH PRJRþH naj dobi vsak eno kartico, da
lažje GRORþLWHYUVWQLUHGLQSULOHSLWHQDOLVW YL pa na podlagi kartic formulirajte prošnjo
in zahvalo (JOHMSULSRPRþNDELQF).
3.4.2

5RþQRGHORªWHOHIRQ©– sestavite telefon (JOHMSULSRPRþHNG).

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

S starejšimi otroki lahko premišljXMHPR R YVHELQL 2þHQDãD LQ QDYHGHPR QDSDþQH PROLWYHQH
drže, vedenje krotkih ljudi takrat in danes. Jezus Kristus jasno kaže, katera množica ljudi
lahko molitveno življenje tudi dokaže. Prava predstava o BoJX MH NOMXþ GR SUDYLOQH PROLWYH
(glej 3.1 in 1.5).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Molitev – kaj je to? kako to delamo? – zbirajte odgovore (eventualno uporabite kartice
z molitvenimi držami – JOHMSULSRPRþHND).
4.2.2 Zaigrajte oziroma predstavite 5. vrstico (javno moliti, se razkazovati, ko moliš) ali 6.
vrstico (moliti v svoji sobi) in se z otroki pogovorite R UD]OLþQLK ªPRlitvenih držah«
(glej Mt 6,5–6).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

- 6L ODKNR SUHGVWDYOMDWH GD -H]XVRYL XþHQFL QLVR YHGHOL NDNR VH pravilno moli? Ali lahko
molimo tudi QDSDþQR? – preberiWH ]DþHWNH VWDYNRY Y 0W –8: »In kadar molite, ne bodite
kakor hinavci … Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri YUDWDLQPROLNVYRMHPX2þHWX
ki je na skrivnem … Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani … Ne postanite jim podobni
...« Povzemite domneve otrok / v celoti preberite besedilo.
- MoJRþHMH PROLWHY2þHQDã otrokom že znana. Dele molitvi razdelite ali pa na nekaj pripnite
in po pomembnosti razvrstite.
Izid: Božje potrebe pridejo vedno na prvo mesto. Vse, kar je na svetu, je zaradi Boga,
ustvarjeno skozi njega in za njega ª792-(©SRGþUWDMte) – glej SULSRPRþHNH A.
- Preberite nekaj primerov iz Psalmov, kako ti ljudje slavijo Boga: Ps 8, 9, 34, 47, 66, 94, 104,
105, 113, 115, 123, 138 ali pa najdite lastne stavke, odlomke.
- 1D GUXJR PHVWR SULGHMR PRMH SRWUHEH /DKNR VH XþLPR RG -H]XVD NDM MH ]D QDV
najpomembnejše: kruh za telesno življenje, RGSXãþDQMH zD YHþQR åLYOMHQMH obvarovanje (ne
vpelji) v življenju z Bogom. Ali rabimo kaj YHþ"*RVSRGRYDPROLWHYMHNRQþDQD1DVORYª2þH
naš, ki si v nebesih« pove, da lahko z Bogom govorimo o vsem, tako NRW V VYRMLP RþHWRP
(glej tudi 3.3).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 BoJMHVYHWLQþDND«.DWHUHPROLWYHQHGUåHWRSRXGDUMDMR"%RJMHOMXEH]HQ.DWHUL
GHOLWRSRXGDUMDMR"/HNFLMR]DNOMXþLte s skupno molitvijo.
4.4.2

Pojme: OBOŽEVANJE, ZAUPANJE, HVALNICA, POSLUŠNOST,
'1(91( 3275(%( 2'38âý$1-( %,7, 35,35$9/-(1 2'38âý$7,
OBVAROVANJE razporedi k delom molitve (JOHMSULSRPRþHNH%).

4.4.3

Pogovor o zlati vrsti (glej 6).

4.4.4 Raziskovalci: Delovni list 3 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pokažite ilustracije in otroke spodbudite, da ugotovijo, za katero svetopisemsko vrsto gre.
3URVLWHLãþLWHLQWUNDMWHVRSRL]NXVLLQYSUDãDQMD1LQXMQR, da pri molivcu bo rezultat, ampak
brez njegovega truda pri þDVXLQPRþL, ne bo rezultata.
- 3URVLWLPRUDPRWDNRGROJRGRNOHUQHGRELPRRGJRYRUD PRJRþHMe odgovor tudi NE).
Iskati moramo, dokler ne najdemo. Trkaj, dokler bo nekdo tudi slišal (glej SULSRPRþHNI–
eventualno kopiraj na folijo).
7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE

Ti si najvišji!

Zaslužiš si hvalo in
slavo!

Želimo si, da bi ves svet
spraševal po tebi! Ti si
Gospod vsega sveta!
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Vse si lepo ustvaril!
Vladaš nad vsem!

3ULSRPRþHNF

»Daj nam danes naš
vsakdanji kruh!«

»Odpusti nam naše
dolge!«

Tudi mi želimo odpustiti
Obvaruj nas pred
svojim dolžnikom!
nevarnostjo, da bi bili
tebi nezvesti!

3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNH

A

B

2þHQDãNLVLYQHEHVLK

LJUBEZEN / ZAUPANJE

SRVYHþHQRERGLWYRMHLPH

OBOŽEVANJE / HVALNICA

Pripelji vse ljudi do tega, da te naj slavijo!

Pridi tvoje kraljestvo.

PONIŽNOST

Ti si Gospod! Ti vladaj!

Zgodi se tvoja volja kakor v
nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš
vsakdanji kruh;

POSLUŠNOST
DNEVNE POTREBE

Daj nam, kar danes rabimo za življenje!

in odpusti nam naše dolge,

2'38âý$1-(

kakor smo tudi mi odpustili
svojim dolžnikom;

BITI
PRIPRAVLJEN
2'38âý$7,

+RþHPRRGSXVWLWLWLVWLP
ki so bili krLYLþQL do nas!

in ne vpelji nas v skušnjavo,
WHPYHþ reši nas hudega.
OBVAROVANJE

Ne pusti nam zaiti v nevarnost,
da bi ti bili nezvesti.

Mt 6,9–13

3ULSRPRþHNI

PROSITE!

,âý,7(
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TRKAJTE!

4. lekcija

PRIDIGA NA GORI: O LAKOMNOSTI IN SKRBEH
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 6,19–21, 24–34
ZLATA VRSTA:
»,ãþLWHQDMSUHM%RåMHNUDOMHVWYRLQQMHJRYRSUDYLþQRVWLQYVHWRYDPERQDYUåHQR«
Mt 6,33
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus se v svoji pULGLJL REUQH QD VYRMH XþHQFH R]LURPD na bogate in siromašne ljudi (za
pridigo na gori glej 3. lekcijo, 1). Svari jih pred poželenjem in skrbmi, ki življenje vernika
pripeljejo v nevarnost. Naprej poziva svoje poslušalce, naj si ne nabirajo deQDUQH PRþL
oblasti, ki tako ali tako Y YHþQRVWL nima nobenega pomena in je brez vrednosti. Jezus ljudi
opozori QDPROMDNLXQLþXMHGUDJRFHQDREODþLODQDUMRNLXQLþXMHNRYDQFHLQPHWDO ]DNODG
WLVWHJDþDVD =DNODGWXGLSUHGWDWRYLQLvaren. Ti prežijo vsepovsod, predrejo zid, ker je le-ta
iz opeke in ukradejo vse, kar najdejo in vse, kar ima vrednost. Gospod opozarja, da je boljše
]ELUDWLYHþQH]DNODGHNLQHPRUHMRELWLXQLþHQLDOLSDXNUDGHQL
Nadalje opozarja: »Ne bodite zaskrbljeni!« Vé, kako zelo ODKNRVNUEXQLþLYHUR Izjava »Ne
bodite zaskrbljeni!« nikakor ne pomeni: »Ne delajte! Prekrižajte roke!« Ampak s tem želi
povedati, naj smo delavni, skrbni za svoje izide, vendar nam o tem ni potrebno tuhtati in
strašiti samega sebe. Gospod nas želi opomniti na nevarnost, da bi se prekomerno skrbeli za
obleko in hrano ter pri tem pozabili na stvarnika. Z opozorilom o pticah in lilijah na polju, za
NDWHUH2þHYQHEHVLKGQHYQRVNUEL želi Jezus povedati, da Bog prevzema skrb za naš živež.
»Saj vaš nebeški OþHYHGDYVHWRSRWUHEXMHWH©7XQHJUH]DL]SROQLWHYQDãLKåHOMa in zahtev,
ampak za to, kar rabimo za življenje.
6DPRHQDVNUEMHXSUDYLþHQD– izpolnitev %RåMHYROMH=DWR*RVSRGSUHGODJDª,ãþLWHQDMSUHM
Božje kraljestvo!« Kar pomeni: Jezusu pripravi prvo mesto v svojem življenju. Le to bo
napolnilo tvoje srce z njegovimi zakladi.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, Božji Sin.
UþHQFL SULGLJDse v prvi vrsti nanaša na njih).
Množica ljudi (Mt 7,28 poslušalci).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Osamljeno gorovje v bližini Genezareškega jezera.
1.4 ý$6'2*$-$1-$

V drugem letu Jezusovega javnega nastopanja.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

9UVWLFDPROMLQUMD XQLþXMHWD dragocen material, dragocen nakit in kovance.
Vrstica 19: tatovi vlamljajo in kradejo = hišni zid je iz opeke. Z lahkoto lahko predrejo
zid, da pridejo do dragocenosti.
Vrstica 20: zakladi v nebesih = zaklad, ki ne more izgubiti svojo vrednost; zbira ga ta,
NLLãþHVYRMHERJDVWYRv poslušnosti Bogu.
Vrstica 21: zaklad / srce = v prenesenem pomenu SRPHQL]DNODGWRNDUþORYHNQRVL v
srcu: dobro ali slabo (Mt 12, LQNþHPXJDSHOMH
Vrstica 24: mamon = SRVHGRYDQMHUD]OLþQLKVWYDULbogastva, razvade …
Vrstica 25: ne skrbite = ne tuhtajte, ne strašite se.
Vrstica 27: komolec = mera, približno 45 cm.
9UVWLFDOLOLMD SROMVNDOLOLMDUGHþDYHWUQLFD
Vrstica 30: trava na polju = plevel, tudi poljska lilija spada v skupine trav. Oboje se pri
žetvi zmelje, posuši in porabi za kurjavo.
Vrstica 33: LãþLWH = naše mišljenje, volja, zaposlitev.

2. VODILNA MISEL
Ali ti je Bog najpomembnejši? Druge možnosti:
- Postani bogat na pravilnih krajih.
- Bogastvo (vse »želim imeti«) zapelje v življenje »živeti brez Boga«.
- 3UHYLGQRSUHGPRþMRGHQDUMD
- Bog se skrbi za nas!
- Bogu pripada prvo mesto v našem življenju.

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

Na splošno pri otrocih zelo zgodaj opazimo, da bi radi imeli vse. Žal pri njih opazimo tudi
VWRSQMXMRþRREOLNRODNRPQRVWLþHSUDYQLQREHQHga pomanjkanja v njihovi družini.
Zato je pomembno, da otrokom na osnovi primerov pokažemo, kako pravilno ravnati s svojim
]DNODGRP REOHNHLJUDþHLQãSRUWQLSULSRPRþNL LQNDNRVHODKNRSULYDGLMR dajanja, darovanja.
Tema »ne skrbite« naj bo za mlajše otroke zasnovana na življenjskih, vsakdanjih primerih, saj
skrbi in strahove poznajo iz šole, družine, bolezni … Veliko otrok bo tema »ne skrbite«
razbremenila in jo bodo prenesli tudi v prakso.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Opazovanje slike: Pokažite sliko z otrokom, ki nosi najnovejšo in najdražjo obleko
po modi in je vseeno žalosten. Med pogovorom poskušajte ugotoviti, katere posledice
nastanejo, ko se otrokom izpolnijo skoraj vse želje.
3.2.2

Doma napolniWHYUHþR]RWURãNLPLVNUEPi, kar SRPHQLGDQDNDUWRQþNHQDSLãLWH skrbi,
ki bi jih ODKNR LPHOL RWURFL 3RWHP NR YVDN RWURN L]YOHþH eno skrb, se pogovorite z
otroki o tej skrbi. Na koncu jih vprašajte, kako se njihove skrbi odražajo v njihovem
življenju.
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dogodek pripovedujte v naslednjem vrstnem redu:
- situacija na gori:
-H]XVVYRMRSULGLJRXVPHUMDQDVYRMHXþHQFHPQRåLFDOMXGLSDSRVOXãD
- svarilo pred lakomnostjo in prošnja, da svoje življenje ne bi porabili za to, da
bi hoteli biti bogati:
.DNRVHWRRGUDåDSULQDVNRQDYVDNQDþLQKRþHPRGRVHþLGRORþHQHVWYDUL"
- vabilo, prizadevati si za nekaj, kar ostane pred Bogom in nikoli ne izgubi na
vrednosti:
Otrokom predstavimo stvari, ki niso minljive in se najdeMRYQHEHVLK YHþQRåLYOMHQMH%RåMD
ljubezen …).
- vabilo »ne skrbite« predstavimo na podlagi barvne folije ali knjige s slikami
(glej tudi SULSRPRþHND).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite kopije SULSRPRþND E NDU naj izpolnijo (za starejše otroke pri
mlajši skupini).
Jezus želi biti v tvojem življenju na prvem mestu. Kaj je bilo pri tebi do zdaj
najpomembnejše?
1D þUWR QDSLãL VWYDUL NL WL RQHPRJRþDMR GD bi dal Jezusu prvo mesto v svojem
življenju:______________________________________________________________
ýHERãGDO-H]XVXSUYRPHVWRYVYRMHPåLYOMHQMX, ERãVUHþHQ

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

Bogastvo, lakomnost, želja po denarju dandanes otrokom niso neznane stvari. Otroci bodo
opozorilo pred »rad bi imel« upoštevali in razumeli.
Ne smemo narediti napake, da bi brez utemeljitve govorili proti bogastvu, lastništvu in imetju,
saj je lahko nekdo bogat in vseeno ni lakomen. Obstajajo kristjani, ki so bogati in s svojim
denarjem služijo Bogu in njegovim stvarem. Zato otrokom rajši razložite, da nevarnost zaradi
bogastva leži v QDSDþQHPUDYQDQMX
Drugi odstavek govori o »ne skrbite!« Ker nekateri otroci lahko to razumejo kot »stati križem
rok«, takoj razložite pomen izjave »ne skrbite«, kar pa nikakor ne pomeni: ne delajte, naj bo
kot je, ampak pomeni, da se je treba preskrbeti za vsakdan (šola ipd.  LQ SUHSUHþLWL GD ELVL
delali skrbi, ki nas strašijo ter hkrati ogrožajo našo vero. Otrokom dajte možnost, da povejo
SUDNWLþQHL]NXãQMHL]VYRMHJDåLYOMHQMDRªQHVNUELWH©
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Na kaj pomislimo ob besedi lakomnost? Z otroki se pogovarjajte o pomenu tega pojma
in jih vprašajte, kakšne posledice ima?
4.2.2 Kdaj je nekdo bogat? Kako se obnaša bogataš? Kako bi se ti obnašal? S katero
nevDUQRVWMRPRUDERJDWLQUDþXQDWLYVYRMHPåLYOMHQMX"
4.2.3 Kakšna je razlika med delati si skrbi in skrbeti za neko stvar?
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Vsak otrok naj ima svoje Sveto Pismo ali pa jim prekopirajte svetopisemski tekst in z njimi
predelajte vsako vrsto. Svarilo pred lakomnostjo »problem bogatašev«:
- Vrstica 19: »prepoved nabiranja« = zakladi na zemlji so podvrženi minljivosti. Bogastvo
lahko zapelje do tega, da živimo brez Boga. Povejte QHNDM SUDNWLþQLK SULPHURY LQ VH
pogovarjajte o njih (ne moralizirajte).
- Vrstica 20: »zapoved nabiranja« = nebeški zakladi niso podvrženi minljivosti. »Nabirajte si
]DNODGHYQHEHVLK©QHREVWDMDQREHQQHEHãNLEDQþQLUDþXQ, v katerega bi lahko nalagali, toda
imamo cilj, da bi bili izpolnjeni z Božjimi stvarmi. To so nebeški zakladi – z otroki se
pogovorite, katere stvari so to: Iz 33,6; Ef 3,16; Ef 1,17.
- Vrstica 21: »Katera stvar L]SROQMXMHWYRMHVUFH"© VþLPVHQDMYHþLQQDMUDMãLXNYDUMDã"
- Vrstica 24: »ali – ali«: nHPRJRþHMHVOXåLWLGYHPD JRVSRGDUMHPD ] LVWR OMXEH]QLMR ª9LVHWL
med dvema gospodarjema« vodi do raztrganosti, nezadovoljstva in neRGNULWRVUþQRVWLGRVHEH
Pogovorite seNDNRVHYSUDNWLþQHPåLYOMHQMXRGUDåDªYLVHWLPHGGYHPDJRVSRGRPD©
- Vrstica 25: »Skrb za hrano in obleko«: Kdor v svojem življenju skrbi samo za svojo
zunanjost in to postavi na prvo mesto, bo Boga hitro izgubil SUHGRþPL. Pogovorite se: Kje je
meja naše skrbi za hrano in obleko? Kako se to odraža v našem vsakdanjiku? Pogovor lahko
nadaljujete o otroški modi in kako se otroci obnašajo do tega.
- Vrstice 26–30: »Božja skrb v dvojnem pogledu«: – JOHMSULSRPRþHND.
c Bog skrbi za nas GD GRELPR REOHNR þHSUDY zastari in bo kot rastlina na njivi enkrat
XQLþHQD
d Bog VNUELGDODKNRGRELPRYHþQR åLYOMHQMH þHSUDY VL WHJD QLVPR ]DVOXåLOL 3RJRYRU
Zakaj smo kljub temu tako maloverni in tako malo zaupamo Jezusu?
- Vrstici 31–32: »Bog ve, kaj mi rabimo!«: pravilna skrb je odgovorna skrb. 1DSDþQRMHLPHWL
bojazljive skrbi in si poskušati zagotoviti življenje brez Boga. Pogovor: Kaj zares rabimo in
NDMQH".DNRUDYQDPRVVYRMLP]DNODGRPLQNDNRVHODKNRQDXþLPRVNURPQRVti?
- 9UVWLFDªHGLQDRSUDYLþOMLYDVNUE©
c Kako pridem v Božje kraljestvo?
d Kako lahko služim Gospodu?
e Kako lahko izpolnim njegovo voljo?
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom razdeliWHNRSLMHSULSRPRþNDFNLMLK naj izpolnijo.
4.4.2 Slikovna uganka – SULSRPRþHNG (rešitev: 6 = 50 SIT, 5 = 100 SIT, 3 = 500 SIT, 2 =
1000 SIT, 1 = 5000 SIT).

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Zlato vrsto napišite na tablo ]PDQMNDMRþLPLEHVHGDPL, ki jih naj otroci dopišejo.
ª,ãþLWH QDMSUHM .…………… ………………. in njegovo …………………. in vse to
………….. ……… ……………….«. Mt 6,33
35

35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE

Jezus želi biti na prvem mestu v tvojem življenju. Kaj je bilo pri tebi do zdaj
najpomembnejše?

1DþUWRQDSLãLVWYDULNLWLRQHPRJRþDMRGDbi dal Jezusu prvo mesto v svojem
življenju:____________________________________________________________________
ýHERãGDO-H]XVXSUYRPHVWRYVYRMHPåLYOMHQMX, ERãVUHþHQ
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3ULSRPRþHNF

5DG EL LPHO QD þUto napiši Rad bi podaril:
svoje želje): ______________ _________________________
________________________ _________________________
______________
________________
______________
________________
______________
________________
______________
__________________
_________________
____________________
Skrbi me za: ______________
_______________
______________
______________
________________
__________________
_________________________
_________________________

Zaupam Jezusu, saj on vé, kaj
potrebujem!
_______________
_______________
________________
__________________
_________________________
_________________________

3ULSRPRþHNG

Slikovna uganka

1

2

3

4

5

6

Od kod poznaš te slike?
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5. lekcija

PRIDIGA NA GORI: OZKA IN ŠIROKA POT
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 7,13–14
ZLATA VRSTA:
»Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo
najdejo.«
Mt 7,14

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Naš tekst je del pridige na gori GRVSRGD-H]XVD-H]XVSRNDåHXþHQFHPNDMMHELVWYR
kaj je pomembno. Razloži jim, da niso greh le dejanja, ampak tudi QDSDþQH PLVOL
Gospod v pridigi na gori popravlja QDSDþQH SUHGVWDYH IDUL]HMHY LQ XþLWHOMHY SRVWDYH
GHOQR WXGL XþHQFev) o Mesiji. Jezus Kristus ni prišel, da bi jih rešil zunanje prisile
(Rimljanov), ampak da jih odreši grehov. Pridiga na gori kaže na pomembne –
notranje vrednosti, ki jih s sabo prinese vladanje kralja Jezusa Kristusa. V
prispodobah, ki jih uporabi Jezus v zadnjem delu svoje pridige, postane jasno, da vsak
ki želi imeti skupnost z Gospodom, potrebuje odrešenika.
Biblija veliko govori o poteh. Celotno življenje posameznika lahko opišemo
NRWSRW1DUD]OLþQLKPHVWLKY6WDULLQ1ovi zavezi vidimo, da ima Bog
QDþUW]DYVDNHJDþORYHND (glej Ps 139,3; Ps 37,5; Prg 20,24). On nas zato
SR]LYDGDVHRGORþLPR]DSRW]%RJRP%LEOLMDMDVQRNDåHGD obstajata le
dve poti, tretje – nevtralne poti ni.
Vrhunec biblijskih izjav o poteh najdemo v Jn 14,6 kjer sam Gospod Jezus pravi: »Jaz
VHPSRW©3ULWHPPRUDPRELWLSR]RUQLQDWRGDYSULGLJLQDJRULQLYNOMXþHQHYDQJHOLM
RNULåXDPSDN*RVSRGSR]LYDNWHPXGDPXRGORþQRVOHGLPR
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, Božji Sin.
8þHQFL SULGLJDVHYSUYLYUVWLQDQDãDQDQMLK .
Množica ljudi (Mt 7,28 poslušalci).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Osamljeno gorovje v bližini Genezareškega jezera.
ý$6'2*$-$1-$

V drugem letu Jezusovega javnega nastopanja.
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- Vrstica 13: ozka vrata = ozka pot (glej sliko mestnih vrat ĺ).
- Vrstica 13: široka vrata = široka mestna vrata.
- Vrstica 13: poguba = umreti/ živeti ORþHQRRG%RJD.
- Vrstica 13: kdo so ti »veliko«? = množica Izraelskega ljudstva;
danes tisti, ki živijo brez Jezusa Kristusa.
- Vrstica 14: kdo so ti »malo«? XþHQFLGDQHVQRYRURMHQLNristjani.
- Vrstica 14: tesna pot – pri mlajših otrocih se lahko pojavi vprašanje:
»Kje je ta pot?« Pokažemo, da to pomeni vero v Gospoda
Jezusa Kristusa (njemu slediti, predati življenje).

2. VODILNA MISEL
.GRUKRþHåLYHWL]*RVSRGRP-H]XVRPVHPRUDRVHEQRRGORþLWL]DSUDYRSRW
Druge možnosti:
- SUHG YVDNLP þORYHNRP sta GYH SRWL ]D HQR SRW VH PRUD RGORþLWL 9VDN MH
SRVWDYOMHQSUHGRGORþLWHY
- Gospod Jezus je pot k Bogu.

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

Ta lekcija ni enostavna za mlajše otroke. Besedila se morate lotiti zelo previdno.
Imate opravek z zelo kratkim, toda ]HORªPRþQLP©EHVHGLORPŠe najmanj pa želite z
besedo poguba pri otrocih vzbuditi strah. Morali bi z vso resnostjo govoriti o dveh
poteh in z ljubeznijo otroke povabiti k odrešeniku Jezusu. V tem starostnem obdobju
SRQDYDGL VWDUãL RGORþDMR QDPHVWR RWURN 2WURFL SD PRUDMR QMLKRYH RGORþLWve
sprejemati. Ampak ljubezni GRGRORþHQHRVHEHVWDUãL ne morejo zapovedati. Zaupanje
v Jezusa Kristusa se lahko in se rodi v srcih otrok, ker Božji Duh deluje skozi Božjo
besedo.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Misijska zgodba »Madugu«: 0DGXJXVHPRUDRGORþLWLDOLER
s svojo bolno nogo šel do misijske postaje. Tam sliši evangelij
in svoje življenje zaupa Jezusu (nemška knjiga z misijskimi
zgodbami »Fünf wichtige Entscheidungen = Pet pomembnih
RGORþLWHY).
3.2.2

Potovanje: pridem do kažipota0RUDPVHRGORþLWL.DWHURSRWERPãHO"

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Uporabite ilustracijo Gospoda Jezusa in postopoma razvijajte NRQþQRVOLNR]XSRUDER
posameznih slik – SULSRPRþHN D (slike skopirajte na folijo ali jih pripravite za
flanelasto tablo; nato jih na primer VSRPRþMRSUHSRJLEDQMDVHVWDYLWH v celotno sliko).
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c Široka pot
Vzemite osnovno folijo in pustite, da jo otroci opišejo (na sredini slike je prepad, v
ozadju je pRNUDMLQDLQVSUHGDMþLVWLQD) in nato dodajte osebe – 1. del.
Slika bo zaživela. ª9VHRVHEHVHURGLMRYWHPSRGURþMXLQVR]DUDGLSUHSDGDORþHQLRG
lepe pokrajine v ozadju«. To prispodobo zdaj zelo pazljivo prenesite na duhovno
SRGURþMH SRVDPH]QLND LQ SRVWDYLWH v kvadratke napise (široka pot, poguba, greh,
nebesa) – 2. del. Pri tem izhajajte iz padca v greh in eventuelno uporabite analogno
sliko.
»Bog nas ne puVWLVDPHäHY]DþHWNX MHþORYHNXSRQXGLOSRWNLPXRPRJRþDGDER
imel spet skupnost z Bogom. Tudi za nas danes obstaja pot. Kako izgleda ta pot?
Kako pridemo na to pot? Kdo hodi po tej poti?«
d Ozka pot
Uporabite sliko – 3. del (ozka pot, križ) in govorite o prej zastavljenih vprašanjih.
Preberite vrsti v Mt 7,13–14 in pustite otrokom, da ti dve vrsti povežejo s sliko.
Poudarite, kako Bog v svoji ljubezni ponuja pot odrešitve. Zato je moral Božji Sin
umreti. On sam, Jezus Kristus, MH]DQDVSRWN2þHWX dodajmo v kvadrate napise).
Zatem govorite RWHPNDNRSRPHPEQR VH MH RGORþLWL 9VDN GDQ PRUDPR VSUHMHPDWL
RGORþLWYH YYUWFXYãROLSULLJUL ýHåHOLPRSULWLQDR]NRSRWPRUDPR VNR]L R]ND
vrata – križ. Kaj to pomeni? Zakaj je le nekaj oseb na ozki potL".DPYRGLMRQDSDþQH
poti (na primer gremo v planine in zgrešimo cilj)?
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite kopijo slike, ki ste jo uporabili za razlago (brez oseb) –
SULSRPRþHNE. Osebe lahko otroci vrišejo sami in sliko pobarvajo.
3.4.2 3RJRYRURQDSDþQLKSRWHKNDPYRGLMRQDSDþQHSRWL" SULPHUYRåQMD]DYWRP
– QDSDþQLFLOM 3ULYRåQML]DYtom se lahko obrnemo. Kako pa je z našo potjo
življenja? Kako izvemo za pravo pot? (primerjava Biblije z zemljevidom).
Medtem lahko zapojemo nekaj pesmi, ki govorijo o našem svetopisemskem
tekstu.

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

Tej starostni skupini poudarite, kako pomembno je, da v življenju sprejmemo pravilne
RGORþLWYH 7D OHNFLMD MH SULPerna za to, da otrokom prikažete, da je le ena pot, ki
SULSHOMHNFLOMX,VWRþDVQo prikažiteSUHGYVHPYHUQLPRWURNRPGDQDVQHNDMVWDQHþH
želimo slediti Jezusu Kristusu. Na ozki, težki poti, na primer »žanješ« zasramovanje
LQQRUþHYDQMH3RWpo kateri KRGLYHOLNDPQRåLFDMHODåMDDPSDNWRNDUSRþQHMRYVL
drugi, ni nujno pravilno.
Biblija QDUD]OLþQLKPHVWLKSULPHUMDWi dve poti (glej na primer Ps 1).
Ker je v tej lekciji na podlagi svetopisemskega teksta zelo jasno poudarjeno, da je
potrebno sprejetL RGORþLWHY EL ELOR GREUR RWURNRP GDWL PRåQRVW ]D ªGXãHEULåQLãNL©
pogovor.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 PRJRYRURUD]OLþQLKSRWHKv katerem želite pokazati, da se v vsakdanu vedno
]QRYD PRUDPR RGORþLWL NDåLSRW SURPHWQL ]QDNL ]HPOMHYLG ...). Lahko se
pogovarjate tudi o situacijah, ko ste se izgubili. Kakšne so bile posledice tega?
4.2.2 Uganka: Pomembna prošnja – SULSRPRþHNF
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za vsakega otroka skopirajte VYHWRSLVHPVNL WHNVW MLP GDMWH GYH UD]OLþQL EDUYLFL LQ
nekaj þDVa GD SRGþUWDMR SRMPH ki spadajo skupaj (na primer: ozka vrata, življenje,
malo ...). Pri tem boste ugotRYLOL PRþQD QDVSURWMD ª.DM åHOL *RVSRG -H]XV V WHP
povedati? Pred tem, ko boste V SRPRþMR slik (glej SULSRPRþHN a) QDWDQþQHMH
razložili svetopisemski tekst, dovolite otrokom, da sami predlagajo, kako bi lahko
ponazorilLWDRGORPHN PRJRþHMLPGRYROLWH, da narišejo na tablo).
V pogovoru poglobite vprašanje: Kako poskušajo ljudje priti preko »prepada«?
(religija SRVNXVþORYHNDGDELRQVDPvzpostavil ponovno pot k Bogu / dobra dela /
zakramenti ...).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Misijska zgodba (glej 3.2.1).
4.4.2 Delovni list »1DSDþQR DOL SUDYLOQR?« – katera izjava se nanaša na ozko
oziroma široko pot? Odgovori dDMHMR L]KRGLãþD ]D SRJODEOMDQMH glej
SULSRPRþHNG).

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
1DVSURWXMRþHVLSULGHYQLNHNLVHQDQašajo na pot in vrata, prikažite ]UD]OLþQLPLJLEL
LQQDXþLWH otroke. Ko bodo vrsto ponavljali na pamet, jim bodo ti gibi pomagali in jih
bo že posamezen gib spomnil na to, kako se vrsta nadaljuje.
Zlata vrsta se lahko dobro zapomni tudi kot pesem.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

Vrišite osebe in sliko pobarvajte!
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3ULSRPRþHNF

Pomembna prošnja
=DPHQMDM]QDNHVþUNDPL

8ý M E G 6  P 6 D,  V 6 J 6 P 6 T,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _,
V6 D  ME P 6 a A V N   T E Z 
__ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Z A a A D  M 6 J  H  6 V a A Ž N  K 6 V.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ps 27,11
=I
6=O
=S
a=R

3ULSRPRþHNG

1DSDĀQR DOL SUDYLOQR"
1DWDQþQRSUHEHULYVHVWDYNHNLJRYRULMRRR]NLLQãLURNLSRWL
9VHQDSDþQHVWDYNHSUHþUWDM
Široka pot
Od rojstva naprej gredo vsi ljudje po široki poti.
To je najboljša pot v nebesa.
Za to pot se moUDPR]DYHVWQRRGORþLWL
+XGLþdá mir vsem, ki gredo po tej poti.
1DNRQFXþDNDQHVNRQþQRYHVHOMH
Vsak lahko dela to, kar misli, da je dobro.
Obstaja tudi veliko ljudi na tej poti, ki delajo veliko dobrega in
se trudijo, da bi vse naredili prav.
Ozka pot
Vsak þlovek nekega dne pride avtomatsko na to pot.
7RMHHGLQDSRWYYHþQRåLYOMHQMH.
Biblija nam govori o tem, kako pridemo na to pot.
Veselje je hoditi po tej poti.
Po tej poti hodi veliko ljudi, ker so skoraj vsi ljudje kristjani.
Samo Gospod Jezus je vrata, skozi katera pridemo na to ozko
pot.
Samo ljudje brez greha hodijo po tej poti.
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6. lekcija

PRIDIGA NA GORI: HIŠA NA SKALI IN PESKU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 7,21, 24–27
ZLATA VRSTA:
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor
XUHVQLþXMHYROMRPRMHJD2þHWDNLMHYQHEHVLK«
Mt 7,21
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

V zadnjem delu pridige na gori Gospod Jezus poudari, kako pomembno je izpolnjevati voljo
QHEHãNHJD2þHWDLQVYRMHSRVOXšalce opozarja, naj so pametni (vzporedna vrsta Lk 6,46–49).
Dva moža, en pameten in en nespameten, gradita hiši. Pameten mož misli naprej in poskrbi za
GREHUWHPHOM]DWRVYRMRKLãRJUDGLQDVNDOL.RSULGHPRþDQQDOLYLQVRSRSODYHDOLQDVWDQH
velik vihar, ne bo tej hiši QLþãNRGRYDORNespameten mož pa gradi svojo hišo na nestabilnem
temelju, na pesku. In ta hiša ne bo mogla obstati ob prej omenjenih naravnih silah in se bo
]UXãLODWHUERSRSROQRPDXQLþHQD
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, Božji Sin.
8þHQFL SULGLJDVHYSUYLYUVWLQDQDãDQDQMLK 
Množica ljudi.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Osamljeno gorovje v bližini Genezareškega jezera.
ý$6'2*$-$1-$

V drugem letu Jezusovega javnega delovanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 21: nebeško kraljestvo (glej 3. lekcijo).
Vrstica 21: XUHVQLþXMHYROMRPRMHJD2þHWD VHUDYQDWLSR%RåMLEHVHGL
Vrstica 26: nespameten = ne pameten, neumen ali nor.

2. VODILNA MISEL
1HåHOLPRELWLOHSRVOXãDOFL%RåMHEHVHGHDPSDNWXGLXUHVQLþHYDOFL
Druge možnosti:
- Jezus Kristus (skala) je najbolj varna podlaga za naše življenje.
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-

Bodimo pametni – ali niso kristjani velikokrat nespametni?
Pred ljudmi se lahko kažemo kot trdna hiša, toda Gospod vidi naš temelj.
Ali bo naše življenje obstalo pred sodnim Božjim prestolom?

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

9GDQDãQMHPþDVXRWURFL]HORQDWDQþQRRSD]XMHMRNDMMHRGUDVOLPSRPHPEQRQDþHPJUDGLMR
VYRMH åLYOMHQMHQSUQD GHQDUMXNDULHUL ]GUDYMX 9HQGDU ] QDSDþQR JUDGQMR ODKNR ]HOR KLWUR
XQLþLPRWHPHOMH=DWRMHSRPHPEQRGDVYRMHåLYOMHQMH KLãR JUDGLPRna pravem temelju, na
Gospodu Jezusu in da se ravnamo po njegovi besedi.
3RVOXãDWLLQXUHVQLþHYDWLSRPHQLJUDGLWLQDVNDOR
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Pogovor o gradnji hiše: Gotovo ste že videli kako se gradi hiša, kaj se pri tem
potrebuje in koliko ljudi je potrebno npr. les, cement, kamenje, opeka, arhitekt, zidar
(dovolite otrokom naštevati).
S sabo lahko prinesete tudi sliko o gradnji hiše in otroci naj naštevajo, kaj vse vidijo
na sliki.

3.2.2

Dve hiši sta popolnoma enaki (eventualno lahko s sabo prinesete dve, iz lego kock
narejeni hiši, ki se razlikujeta le v temelju) 3XVWLWH RWURNRP QDãWHYDWL YVH PRJRþH
stvari in poudarite tiste stvari, ki so enake pri obeh hišah. Hiši se razlikujeta le v eni
stvari – v temelju, na katerem sta zgrajeni.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Gospod Jezus je svojim poslušalcem razložil, kako pomembno je, da ne samo da poslušajo,
ampak da to tudi uporabljajo v vsakdanjem življenju. Zato je uporabil priliko, ki se lahko
pripoveduje zelo jasno.
Tudi mi lahko vzporedno govorimo o gradnji obeh hiš in ob pravem trenutku pokažemo
ustrezno sliko (glej pripRPRþHND). Kaj vse moramo upoštevati pri gradnji hiše?
c Sliki 1: ,VNDQMH SDUFHOH SRMDVQLWH NDNR VNUEQR ]LGDU SRLãþH XVWUH]QR PHVWR ]D JUDGQMR
Parcela je zelo pomembna, zato zidar žrtvuje »dolge poti« za zidarski material, ceno, delo in
þDV'UXJL]LGDUVHQHREUHPHQMXMHWROLNRJOHGHSDUFHOH1MHPXMHSRPHPEQROHþLPKLWUHMãH
GRNRQþDQMHKLãH 
d Sliki 2: Gradnja hiše (prikažite, koliko truda je vloženega v gradnjo. Na kaj vse mora zidar
misliti? Obe hiši sta na prvi pogled enaki, razlikujeta se le v temelju, torej oba zidarja sta
YORåLODYJUDGQMRYHOLNRWUXGD.DNãQRYHVHOMHNRMHJUDGQMDNRQþDQD? Zdaj lahko oba zidarja
uživata v tem, kar sta zgradila).
e Nevihta (veter šumi, dež prasketa na oknih, vrata in okna je potrebno zapahniti, dežuje tudi
na okenske rolete. Sliki 3: oba moža se zelo potrudita, toda – SULHQHPVHKLãD]DþQHSRGLUDWL 
Sliki 4.
f Kaj želi Jezus Kristus s tem povedati? Še enkrat poudarite razliko med dvema možema in
nato preusmerite pozornost otrok na našo življenjsko hišo. Kdor sedaj in tukaj posluša ter
izpolnjuje, kar pravi Gospod Jezus, tega Jezus primerja s pametnim možem.
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Utrjevanje lekcije s pesmijo »Na pesku hiše« in primernimi gibi.
3.4.2 Otroci naj še enkrat primerjajo dva moža. Lastnosti obeh mož napišemo na tablo – glej
SULSRPRþHNE
3.4.3 Odigrajte zgodbo v narejenem peskovniku in dovolite otrokom, da vam oni
pripovedujejo zgodbo. Material: velika, ne globoka, vodoodporna posoda; dva modela
hiše; kamen; pesek; voda (glej tudi 4.2.1).
3.4.4 Raziskovalci: Delovni list 6 – mlajša skupina.

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

9VDNHJDþORYHNDVHODKNRLQVHGiSUHYDUDWL7XGLRWURFLVHODKNRYQHGHOMRREQDãDMRGUXJDþH
kot med tednom. Predvidevate lahko, da nekateri otroci prihajajo v cerkev in v nedeljsko šolo
VDPR]DWRNHUMLKVWDUãLSULSHOMHMRR]LURPDNHUMHYQHGHOMRWRRELþDMQR9HOLNRVRåHVOLãDOLL]
Biblije in si zapomnili. Koliko od tega pa udejanjijo? To velja tudi za tiste otroke, ki pravijo,
da so že Božja last. Vi jim želite QXGLWLSRPRþSULWHPGDQHERGRWHJDSUL]QDYDOLOH]XVWLLQ
da jim Gospod ne bo nekega dne rekel, da jih ne pozna.
9WHMSULOLNLQDãHJD*RVSRGDJUHQDPUHþ]DWRNDUQLYLGQR– temelj. Ne gre za zgrajene hiše.
Po zunanjosti sta hiši izgledali enaki, toda razlikovali sta se v temelju, v tem, kar je nevidno.
Zato si morate prizadevati, da otroke vodite ne samo k poslušanju Božje besede, ampak tudi k
XUHVQLþHYDQMX OH-te. Starejše otroke lahko seznanite tudi s tem, da pred Božjim prestolom
lahko obstoji le tisti, ki svoje življenje postavi na temelj »Jezusa Kristusa«.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 V veliko posodo položite velik kamen (najprimernejša bi bila
polovica opeke). Zraven nasipajte vlažen pesek, tako visoko
kot je kamen oziroma opeka. Pesek ne sme zavzeti vsega
praznega mesta v posodi. ,]OHJRNRFNDOLLJUDþ]JUDGLWHGYH
hiši (eno na kamen in eno na pesek). Nato iz druge posode
vlijte na hiši vodo. Hiša, ki bo stala na pesku, se bo
]DþHODSRJUH]DWL primerjaj s 3.4.3).
4.2.2 Na tleh stojita dve hiši. Ena stoji na pesku, druga pa na skali (JOHMSULSRPRþHNF). V
to razpredelnico naj otroci zapišejo lastnosti peska in skale. Na primer:
Skala
trdna
neprepustna
trdno stoji
trda
ne popusti pod silo

Pesek
krhek
zelo prepusten
pUHPLþHQ
mehak
popusti pod silo
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo najprej slikovito pripovedujte otrokom (glej 3.3) in jim nato pustite, da preberejo
vrstice.
Dva moža postavite eden nasproti drugemu in zraven pokažite dve sliki – SULSRPRþHNG
Slika 1: Hiši stojita QDUD]OLþQLKWHPHOMLK(QDKLãDVWRMLQDVNDOL %RåMDEHVHGDYRVHEL-H]XVD
.ULVWXVD JOHM  .RU   'UXJD KLãD VWRML QD NUKNHP WHPHOMX RVHEQH LGHMH PRþ
ravnodušnost …). Pri tej hiši se pojavijo trije elementi, ki prihajajo iz vseh strani (napadi v
vsakdanjem življenju, preizkušnje – QHVUHþXMHPRVHOH]GREULPLVWYDUPL%RåMDVRGED =DWR
je temelj našega življenja zelo pomemben (glej 1.5 in 4.1).
Slika 2: Ta dva moža se ne razlikujete v tem, kar sta slišala, ampak v tem, kar sta naredila z
Božjo besedo, ki sta jo slišala. Gospod Jezus želi na koncu svojega dolgega govora razodeti,
da je potrebno to slišano besedo udejanjiti (glej tudi Ef 2,20–22; Jak 1,22, 25). Gre za to, da
Božjo voljo delamo, ne le slišimo. 6OLãDQRPRUDLPHWLWHPHOMYQDãHPVUFXYVUHGLãþXQDãHJD
bitja in naj bo to, kar delamo, vidno. Poglejte tudi druge izjave tega govora (pridiga na gori)
LQSRXGDULWHWHLGHMHL]SUDNWLþQLKåLYOMHQMVNLKSULPHURY
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Prikažite nasprotje med skalo in peskom in se z otroki pogovarjajte o naslednjih
vrsticah iz Biblije ter jim dovolite, da jih vpisujejo v hiši – JOHMSULSRPRþHNF
SKALA: Prg 10,25b, 12,3b, 12,7b; Ps 125,1; Mt 7,21b; Lk 11,28; Mk 13,31b; Rim
2,13b; 1 KOR 3,11; Ef 5,17; Jak 1,22.
PESEK: Prg 10,25a, 12,3a, 12,7a; Mt 7,21a, Mk 13,31a; Rim 2,13a.
4.4.2 Pogovarjajte se o razliki med kristjani, ki se samo imenujejo tako in imajo veliko
znanja iz Biblije ter tistimi kristjani, ki so pravi in zvesti kristjani.
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 6 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
2EUD]ORåLWHSRPHPEQRPLVHO ªGHODWL YROMR PRMHJD 2þHWD©  V SRPRþMR SULOLNH 'D EL RWURFL
razumeli povezavo s priliko, napišite zlato vrsto v hišo na skali – JOHMSULSRPRþHNe.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

Mož A

Mož B

 pameten

 nespameten

 gradi svojo hišo na temelju (trden
temelj)

 gradi svojo hišo na pesku (brez
þYUVWHJDWHPHOMD

 naravne sile (poplave, neurja, nalivi,  naravne sile (poplave, neurja, nalivi,
vihar)
vihar)
 hiša trdno stoji!
zakaj?
 NHUMHELOD]JUDMHQDQDVNDOL þYUVW
temelj)

 hiša se zruši
zakaj?
 NHUQLLPHODþYUVWHJDWHPHOMD YRGD
odplavi pesek pod hišo)

Udejanjanje:
 mož A sliši besede Gospoda Jezusa
in se ravna po njih

Udejanjanje:
 mož B sliši besede Gospoda Jezusa,
vendar se ne ravna po njih, ampak
zaupa vase

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG

3ULSRPRþHNH
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Delovni list 6 – mlajša skupina

1. Vsak igralec mora imeti figuro in nekaj barvic. Vsi
igralci bodo potrebovali kocko.
1DMSUHMMHWUHED]JUDGLWLWHPHOM3RYUVWLPHþLWH
NRFNRýHYUåHãDOLODKNRSREDUYDãHQRþUNR
YEHVHGL7(0(/-.RSREDUYDãYVHþUNHODKNRGDã
figuro na kvadrat številka 1 = START.
1DWRVH]DþQHWHNPRYDQMHGRYUKDKLãH,JUDOHFVH
lahko pomakne za toliko polj, kot je vrgel na kocki.

Tako evangelist Matej opisuje v Bibliji Jezusovo zgodbo. Najdi besede v kvadratih in
jih pobarvaj.
»Zato je VSAK, ki POSLUŠA te moje besede
LQMLK85(61,ý8-(SRGREHQ35(8'$51(08
možu, ki je ZIDAL svojo hišo na SKALO. Ulila se
je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se
zagnali v to HIŠO, in vendar NI PADLA, ker je imela
temelje na skali. Kdor pa te moje BESEDE posluša
LQMLKQHXUHVQLþXMHMHSRGREHQ1(63$0(71(08
možu, ki je zidal hišo na PESKU. Ulila se je ploha,
pridrlo je VODOVJE in zapihali so vetrovi; zagnali
so se v to hišo in padla je in njen PADEC je bil velik.«
P
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7. lekcija

PRILIKA O SVATBI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 22,1–14
ZLATA VRSTA:
»… pridite, ker je že vse pripravljeno.«
Lk 14,17b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Prilika o svatbi je tretja po vrsti od prilik. V zadnji dneh svojega delovanja se Jezus z vso
ostrino REUDþD QD YODGDMRþL VORM OMXGVWYD Ni govora YHþ R SULGRELYDQMX QMHJRYHJD QDURGD
Prilika nam na posebHQQDþLQSRNDåHNDMVHODKNRR]LURPD kaj se bo zgodilo. V priliki o svatbi
nam Gospod pokaže, kakšno bo nebeško kraljestvo, ki je ponujeno Izraelskemu narodu.
Ampak ljudstvo ponudbo zavrne. Tudi ponovno povabilo ljudstvo zavrne in kraljeve
služabnike celo umorijo. Kralj z vojsko pobije morilce, njihovo mesto pa dá zažgati. Povabilo
je sedaj dano tujcem, grešnikom in poganom. Ker so vabilo sprejeli, bodo udeleženci na
svatbi (nebeško kraljestvo).
Resno opozorilo je gost brez svatovske obleke, za katerega je preostala le še tema (pekel).
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus – govori predvsem »pobožnim« Judom.
- Kralj – slika za Boga.
- Prvi služabniki oziroma hlapci – preroki.
- Naslednji služabniki – apostoli.
- Povabljeni – izbrani – ljudstvo Izrael.
- Slabi in dobri – grešniki, zavrženi, pogani (tudi mi).
- Gost brez svatovske obleke – po imenu »kristjan«.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jezus Kristus govori to priliko v jeruzalemskem templju.
ý$6'2*$-$1-$

Nekaj dni pred križanjem.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 2: svatba – slika za vzpostavitev mesijanskega vladanja.
Vrstica 3: sklicati povabljene – na vzhodu je navada, da ljudi povabijo na
prireditev veliko prej pred samim dogodkom. Datum še ni WRþQR GRORþHQ, toda
SRYDEOMHQL VL QDM Y]DPHMR SURVWL þDV LQ QDM þDNDMR .R MH YVH pripravljeno za
praznovanje, so gosti pozvani oziroma REYHãþHQL
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-

-

-

Vrstica 4: voli, teleta – to nam kaže na zelo bogato pojedino.
Vrstica 4: vse je pripravljeno – SRRELþDMXVOHGL ãHGUXJRYDELORQXMQRSRYDELOR
Prenos: vse je pripravljeno ]DQDãHYHþQRRGUHãHQMH; usmeritev k Jezusovi smrti za
nas.
9UVWLFDQMLYDNXSþLMD– slika za materializem in poslovnost, to pomeni, da imajo
þDVza druge stvari.
Vrstica 6: osramotiti in pobiti služabnike – tako so ravnali s preroki. To je tudi
pred-slika, NDMERþDNDORDSRVWROH.
Vrstica 7: vojska – primerjava, ki nam da misliti na vojsko Rimljanov, ki je pod
Vespasijem in Pitom leta 70 n. št. pobila veliko Judov in požgala Jeruzalem.
Vrstica 10: na poti – ceste – slika za tujce, ki ne spadajo k izraelskemu narodu,
torej pogani.
Vrstica 10: svatovska dvorana se je napolnila – od Izraelcev zavrženi Božji Sin je
postal odrešenik sveta.
Vrstica 11: svatovska obleka – Bog sam daje svatovsko obleko, kar je slika za
ªVYHWRREOHNR© ªSODãþSUDYLþQRVWL© (primerjaj z Iz 61,10 in Zah 3,5). Predstavlja
SUDYLþQRVWNLMR%RJGDMHSR-H]XVX.ULVWXVX
Vrstica 12: ki ni imel svatovske obleke – je slika za »kristjana«, ki na zunaj spada
k cerkvi, ampak v resnici ni sprejel odrešenje po Jezusu Kristusu.
9UVWLFD  MH PROþDO – nam jasno pokaže, da je þORYHN sam kriv, ker nima
svatovske obleke (tako si je izbral).
Vrstica 13: jok in škripanje z zobmi – opis prekletstva.
Vrstica 14: veliko je poklicanih, a malo izvoljenih – »veliko« lahko v judovskem
JRYRUX SRPHQL ªYVL© *RVSRG -H]XV NOLþH YVH DPSDN vsi ne verujejo in vsi ne
bodo rešeni. Ni odvisno od posebnega razpoloženje, ampak od nevere, ki uvUãþD
osebo med ne izvoljene'UXJDþHSRYHGDQR.GRUYHUXMHMHLzvoljen.

2. VODILNA MISEL
Bog nas vabi.
Druge možnosti:
- Pridite, vse je pripravljeno!
- Izrael zavrne povabilo. Bog ga zato dá poganom (primerno samo za starejšo
skupino).

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

Kot je omenjeno že v 1.1, gre tukaj za priliko o sodbi Judov. Ta pomen mlajši otroci ne
morejo razumeti, zato ta vidik ni primeren za uporabo.
S pripovedovanjem prilike lahko otrokom pokažete, da nas Bog vabi, da bi enega dne bili pri
njem, da je po Jezusu Kristusu vse pripravljeno in da moramo sprejeti povabilo.
Iz svojega vsakdanjika otroci poznajo ra]RþDUDQMH, npr. vabilo na rojstni dan. Na takšnem
primeru jim lahko prikažete ra]RþDUDQMH LQ V WHP kraljevo – Božjo jezo, ko ljudje zavrnejo
njegovo ponudbo.

55

3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pogovor o svatbi – poroki. Kaj vse pri tem potrebujemo? Na kaj mora misliti gost –
povabljeni? (Obleka, darilo itd.).
3.2.2 Simona je žalostna, ker Bojan ne sprejme njenega povabila na njen rojstni dan (glej
SULSRPRþHN 7/a). Koliko bolj mora biti žalosten Bog, þHQHNGRSRYHª1(©QMHJRYHPX
povabilu?
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedovanje s slikami v naslednjem vrstnem redu – JOHMSULSRPRþHNE:
- Slika 1: kralj želi prirediti poroko ]D VYRMHJD VLQD =DþQHMR VH SULSUDYH 6OXåDEQLNL YDELMR
goste, da se naj pripravijo na poroko (na kaj pomislimo, ko dobimo tako povabilo? – veselje,
þDVWLWG .
- Slika 2: kR VR SULSUDYH NRQþDQH kralj ponovno pošlje svoje služabnike. Povabljeni zdaj
lahko pridejo, ampak ti zavrnejo povabilo. Služabniki to povedo kralju.
- Slika 3: kralj pošlje nove služabnike, NRW GD VH QL QLþ ]JRGLOR âH HQNUDW izbrane goste
SULMD]QRLQURWHþHSRYDEL
- Slika 4: pridite, vse je pripravljeno (pokažemo pripravljeno dvorano).
- Slika 5: povabljenim ni mar za povabilo, gredo za svojimi opravili. Povabila ne upoštevajo.
- Slika 6: tL VOXåDEQLNL VH YHþ QH YUQHMR GD Ei kralju povedali slabo vest. Pretepeni so in
prezirani, na koncu umrejo v svojih ranah in poškodbah. Kraljevo potrpljenje je na koncu.
Postane jezen in kaznuje morilce (brez slike).
- Slika 7: kralj pošlje še ene služabnLNHNLQDMSRYDELMRYVHWLVWHNLMLKVUHþDMRQD FHVWL7L
sprejmejo povabilo LQ SULGHMR WDNR NRW VR EUH] VYHþDQH REOHNH LQ EUH] GDULO  2G NUDOMD
zastonj prejmejo ustrezno obleko.
Uporabno: povabilo in svatovska obleka (oGSXãþDQMH) je ponujeno tudi nam, le sprejeti
moramo to.
- Slika 8: kralj stopi v dvorano, pozdravi svoje goste in odkrije gosta brez svatovske obleke.
Ta meni, da ne potrebuje kraljevega darila in meni, da je dovolj dober za poroko (nebesa).
Vržejo ga ven, na poroki ne more ostati.
Uporabno: povabljeni so vsi – vendar ne bodo vsi prisotni. V nebesa se ne moreš pretihotapiti.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

.RSLUDMWHLQSRYHþDMWHSUHGORJR– SULSRPRþHNF%HVHGHL]UHåLWHLQ]DOHSLWHQDYUDWD
Sliko naj otroci pobarvajo.

3.4.2

Raziskovalci: Delovni list 7 – mlajša skupina.

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

Pri tej starostni skupini v priliki predstavimo pomen svetosti in Božje delovanje nad njegovim
narodom. Po Judovski zavrnitvi evangelija, je evangelij postal svetovna misija, tako da Božje
povabilo danes prehaja na nas – glej tudi 3.1.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 OtrokomNLGDOMãLþDVSULKDMDMRNverouku, je znano že precej zgodovine o Izraelu. Pot
Boga (zgodovina) s svojim narodom je javna. Prav tako zavrnitev povabila in tudi
posledice tega.
Prehod: s priliko o svatbi pokaže Jezus Kristus poslušalcem, kaj se je zgodilo pred
QMHJRYLPþDVRPLQNDMVHãHER]JRGLOR – JOHMSULSRPRþHNG.
4.2.2 Glej 3.2.2.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte kot pri 3.3 z naslednjimi dopolnitvami – JOHMSULSRPRþHNE:
V priliki so uporabljene primerjave. Kralj je Bog, ki svoj narod, Jude, vabi v nebeško
kraljestvo (življenje pod njegovim vladanjem).
- Slika 2: kralj pošlje svoje služabnike = Bog pošlje preroke k svojemu narodu.
- Slika 3: ljudstvo ni poslušalo prerokov, Bog je poslal apostole.
- Slika 4: po Jezusu Kristusu je vse pripravljeno zD RGUHãHQMH 9VDN VH PRUH RGORþLWL þH
sprejme povabilo.
- Slika 5: opozorilo, da bo narod apostole preganjal in umoril (Štefan, Jakob, Pavel, itd.).
- Slika 6: Gospod Jezus s priliko oznanja obsodbo, ki bo prišla nad Izrael. Leta 70 n. št. so
5LPOMDQLXQLþLOLJeruzalem. Bog daje s tem oznanilom obsodbe priložnost za spreobrnitev in
pokoro. Izrael tega svarila ni vzel resno.
- Slika 7: povabljeni odgovarjajo poganom, nacijam – narodom. Tudi k nam je prišel
evangelij, ker so ga Judje zavrnili. Kaj mi danes naredimo z Božjim povabilom?
- Slika 8: vsak gost mora imeti VYHþDQRREOHNR glej 1.5 – svatovska obleka). Na razpolago jo
dobijo pri SULUHGLWHOMXSRURNHýORYHNEUH]VYHþDQHREOHNHMHHQDNNULVWMDQXNLYVHVSUHMPHLQ
priznava, kar je povedano o veri, Bogu in Jezusu Kristusu. Na zunaj se obnaša kot kristjan
(povejte SRGUREQRVWL DPSDNQLQLNROLSURVLO]DRGSXãþDQMHLQQLVSUHMHO-H]XVD Kristusa kot
svojega osebnega Gospoda in odrešitelja. Veruje, da mu je dovolj to, kar je. Njegov konec je
resno opozorilo vsem.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otroci naj izpolnijo delovni list in se pogovorite o tem – JOHMSULSRPRþHNH
4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 7 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Zlato vrsto je potrebno pojasniti (SULSRPRþHNF). V pogovoru še enkrat obrazložite, kaj za
nas pomeni povabilo in kdo je pripravljen za pot v nebesa, tako da si je že vse pripravil.
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNH

9SULOLNLSRLãþLWH primerjave

Kaj pomeni: 
Kralj
Služabnik
3RURþQDGYRUDQD
Ljudje z ulice
Svatovska dvorana
(Iz 61,10; Zah 3,4)

=
=
=
=
=

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

.DWHUDRSUDYLþLODLPDMRRWURFLLQRGUDVOLGDQHV"
Obkroži stvari, ki so lahko ovira, da ne
sprejmemo Božje povabilo!

V Luki 14,15–24 najdemo podobno priliko:
 9VL SD VR VH ]DþHOL Y HQ JODV
RSUDYLþHYDWL 3UYL mu je rekel: »Njivo sem
kupil in si jo moram ogledat; prosim te,
LPHMPH]DRSUDYLþHQHJD©
19 Drugi je dejal: »Pet jarmov volov sem
kupil in jih grem preizkusit; prosim te, imej
PH]DRSUDYLþHQHJD©
20 Spet drugi mu je rekel: »Oženil sem se
in zato ne morem priti.«
 6OXåDEQLN VH MH YUQLO LQ WR VSRURþLO
svojemu gospodarju. Tedaj se je hišni
gospodar razsrdil in dejal svojemu
služabniku: »Pojdi brž na mestne ceste in
ulice in pripelji sem uboge in pohabljene,
slepe in hrome.«

Za premislek: .DNãQHVRSRVOHGLFHþHQHVSUHMPHPR%RåMHSRYDELOR"
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3ULSRPRþHNG
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Preberi Lk 14,15.
Te tri slike opisujejo priliko. K vsaki sliki spadata
dva od šestih navedenih stavkov. Poveži jih.
En stavek bo govoril o tem, kaj je ta prilika
pomenila Jezusovim poslušalcem, drugi pa,
kaj pomeni prilika za nas danes.
Siromašni,
bolni, hromi
Judovski
voditelji

Božja ponudba
odrešenja
njegovemu
ljudstvu.

Ljudje, ki imajo
izgovore, zakaj
QRþHMR
odgovoriti Bogu.

2ELþDMQLOMXGMHNRW
mi, ki sprejemajo
Božje odrešenje.

BODI ISKREN
Bodi iskren do Boga! V odgovor njemu, vpiši
VYRMHUHVQLþQHPLVOL
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Božja ponudba
odrešenja vsem
ljudem.

Poslal sem svojega Sina, da
umre zate. Zdaj je on živ in ti
želi ponuditi novo življenje.
Želim te spoznati, želim ti
pokazati, kako je treba živeti,
želim biti tvoj prijatelj.
Bog
Dragi Bog ______________
________________________
________________________
________________________

8. lekcija

PRILIKA O DESETIH DEVICAH
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 25,1–14
ZLATA VRSTA:
»Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«
Mt 25,13

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

7DSULOLNDVSDGDN-H]XVRYLPJRYRURPRSRVOHGQMLKþDVLK-HYPLVHOQLSRYH]DYL]0W–
14. Govori o tradicionalni nalogi družice YWLVWHPþDsu, ko je le-ta morala iti ženinu naproti in
skupaj z njim iti po nevesto in potem QDSRURþQHPVODYMXLWL]QHYHVWRYKLãRåHQLQD7HåLãþH
]JRGEHOHåLQDSULSUDYOMHQRVWLGUXåLFHGDSULþDNDåHQLQDþHWXGLMHþDVþDNDQMDGROJ3HWGHYLF
v naši zgodbi ni pripravljenih, kajti nimajo olja za svoje svetilke. Njihova »nespametnost« jim
RQHPRJRþLXGHOHåERQDSRURþQHPVODYMX 13. vrsta nam razloži priliko: »Bodite pripravljeni
za prihod Gospoda Jezusa!«
1.2 OSEBE

- Jezus .ULVWXVLQQMHJRYLXþHQFL
V priliki:
- Pet preudarnih in pet nespametnih devic
- Ženin
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Okolica templja v Jeruzalemu.
ýAS DOGAJANJA

Ta govor se nanaša na poslednji þDVSUHG]DGQMLPSUD]QLNRPSDVKe.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

Vrstica 1,2: GHYLFH  GUXåLFH QHSRURþHQH SULMDWHOMLFH QHYHVWH 5D]OLND PHG
»preudarnimi« in »nespametnimi« se vidi v obnašanju. Preudarna je ta, ki vnaprej
poskrbi za prihodnost in s sabo vzame dovolj olja za svetilko.
Vrstica 3: VYHWLONHNLVRMLKYWLVWHPþDVXXSRUDEOMDOLVRELOHtako majhne, da jih je
ELORSRWUHEQRKLWURVSHWQDSROQLWL=DWRVRYUþL]ROMHPvedno spadali zraven.
Vrstica 7: pripravLWL VYHWLONH  MLK RNUDVLWL ROMH RþLVWLWL RG SRVXãHQLK RVWDQNRY
stenja, stenj skrajšati …
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-

Vrstica 12: poznati = v smislu prepoznati in pri(po)znati. »Tuji ste mi v svojem
razmišljanju in v svojih dejanjih. Ne morem imeti nobene skupnosti z vami.«

Temeljna opažanja:

Slika desetih devic je najprej slika izraelskega ljudstva. Slika petih nespametnih devic ustreza
ljudem, ki so omenjeni v Heb 6,4: Bili so razsvetljeni (primerjaj z Mt 7,21) in so že »okusili«
nekaj od Gospoda Jezusa, vendar ga niso sprejeli (glej Jn 1,12 in primerjaj z Jn 1,9).Tu ne gre
za novo rojene kristjane NDMWL QRYR URMHQL NULVWMDQL FHUNHY VR R]QDþHQL NRW .ULVWXVRYD
nevesta (primerjaj z Ef 5,30–32) in niso predstavljeni v podobi devic.
Priliko lahko ob primerni priložnosti in posredno uporabimo tudi za spreobrnjene kristjane. Za
vse pa vsebuje opozorilni klic za pripravljenost – VSUHMHWL SULKDMDMRþHJD =D WR MH SRWUHEQD
SULSUDYDLQPRUDELWLRSUDYOMHQDSUDYRþDVQRýDV]DªSULSUDYR©MHGDQHVLQWRMHVSUHREUQMHQMH
NDMWLWRVHYHþQH bo moglo zgoditi, ko bo ženin, Gospod Jezus, že tu. Ponovni Jezusov prihod
ERSRND]DONGRMHUHVQLþHQNULVWMDQ7LVWLNLVHOHLPHQXMHMRNULVWMDQLLQWLVWLNLQLVRGRåLYHOL
novega rojstva, ne bodo »prišli v nebesa«.

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus ponovno pride – þDNDMWHQDWR
(Jezus Kristus nas tukaj spominja, da bo on ponovno prišel, da bi vzel k sebi vse, ki so se
SULSUDYLOL 1REHGHQ NL *RVSRGD UHVQLþQR OMXEL VH QH ER QDYHOLþDO þHUDYQR ER PRUDO GROJR
þDNDWL LQ VH QH ER L]SULGLO 9VDN rHVQLþQL NULVWMDQ VH SULSUDYOMD LQ åLYL WDNR NRW MH YãHþ
Gospodu Jezusu.

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

9VH åLYOMHQMH VH VRRþDPR V þDNDQMHP LQ SULþDNRYDQMHP þDNDQMH QD SUYL ãROVNL GDQ QD
SRþLWQLFHQDERåLþQDR]GUDYOMHQMH«ýDNDQMHSRPHQLLPHWLSULKRGQRVWLQXSDQMH7RWXGL]D
RWURNH QL QLþ WXMHJD 1DVSURWQR PQRJRNUDW REVWDMDMR FHOR SUHWLUDQD SULþDNRYDQMD NL
YHOLNRNUDW YRGLMR N UD]RþDUDQMX 9HOLNR OMXGL KLWUR L]JXEL YROMR LQ SRJXP WHU Y þDNDQMX QH
vLGLMRQREHQHJDVPLVOD7XNDMODKNRQDYHåHPRQDWRGD%RJåHOLQDãHSRWUSHåOMLYRþDNDQMHLQ
SULSUDYOMHQRVW2EOMXELOSDMHGDVHERWRþDNDQMHL]SODþDOR.DNRODKNRWRþDNDQMHVPLVHOQR
izkoristimo?
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 =JRGEH NR VR RWURFL PRUDOL þDNDWL ª3ULSRYHGXMWH NGDM VH MH YDãH þDNDQMH L]SODþDOR
.DMVWHVHPHGþDNDQMHPPRUDOLXþLWL"©
3.2.2 3RYH]DWL ] åLYOMHQMHP RWURN 7RPDå þDND QD DYWREXV 2ELVNDWL åHOL 0LKDHOD ýDV
þDNDQMD VH PX ]GL åH SUHFHM GROJ *UH GR ãSRUWQHJD LJULãþD – le nekaj hiš naprej.
Medtem, ko se je tako poglobil v igro, pride avtobus. Ko on to opazi, je že prepozno.
7RPDåMHYLGHOVDPRãH]DGQMHOXþLDYWREXVD.DMMHELODQDSDNDSUL7RPDåX".DNãQH
posledice je imelo to?
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

*OHMSULSRPRþHND
c Praznuje se poroka: Kako danes praznujemo – tako NRWYSUHWHNORVWL" 9-H]XVRYHPþDVXMH
ena poroka trajala 7 dni. Ko je ženin prvi dan prišel po nevesto, so ga družice oziroma device
v vrsti spremljale s svetilkami – slika 1. Pri tej svatbeni navadi, ko so šli po nevesto na njen
dom, so device morale s seboj prinesti svetilke, ker ženin nikakor ni smel biti v temi. Svetilke
VRPXPRUDOHVYHWLWLYYHVHOMHLQþDVW7RGDSHW GHYLFMHELORQHVSDPHWQLKODKNRPLVHOQLKLQ
QLVRY]HOHYUþHv z rezervnim oljem).
d DHYLFHþDNDMR– slika 2YVL]DVSLMR þDVNGDMSULGH-H]XVQDPQL]QDQ3RPHPEQRMHGD
smo budni in da pazimo).
e äHQLQSULGH*ODVQRY]NOLNDQMHRESROQRþLYVLVH]EXGLMR'HYLFHKLWURSULSUDYLMRVYHWLONH
– RþLVWLMRVWHQMLQGROLMHMRROMH– slika 3. Toda pet devic se ne more veseliti, kajti zmanjkalo
jim je olja. Kaj naj storijo?
f Pet devic v potrebi – slika 4: Kje naj dobijo olje tako hitro? Ostale device jim ne morejo
SRVRGLWLROMDNDMWLVDPHJDUDELMR=DWRJUHGRYPHVWRYHQGDUYWHPþDVXSULGHženin.
g Prepozno – slika 5.RMHWHKSHWGHYLFNRQþQRSULSUDYLORVYRMHVYHWLONHVRSULãOHGRKLãH
åHQLQD WRGD SUHSR]QH VR 9UDWD KLãH VR ]DSUWD 1H PRUHMR YHþ YVWRSLWL ]DWR PRUDMR RVWDWL
zunaj v temi.
h Uporaba oziroma aplikacija: Preberite 13. vrVWR7RVSRURþLOR*RVSRGD-H]XVDQDPSRYH,
da bo ponovno prišel LQY]HONVHELYVHWLVWHNLJDOMXELMRLQSULþDNXMHMR6YRMHXþHQFHWDNUDW
LQQDVGDQHVVYDUL%RGLWHEXGQL3ULSUDYLWHVHSUDYRþDVQRLQSUDYLOQRQDWDªþDV©3RVNUELWH
za to, da vaše svetilke gorijo. Kako delamo to? Dovolite otrokom odgovoriti. – Mi sami smo
VYHWLOND ]DWR VH PRUDPR GDWL RþLVWLWL -H]XVX .ULVWXVX  RGSXãþDQMH  2Q QDP SRGDUL QRYR
življenje, da lahko svetimo.
Opomba: Jezus Kristus naj vidi mojo prižgano svetilko, ko bo prišel.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

5RþQRGHORª'HVHWGHYLF©– JOHMSULSRPRþHNE

3.4.2

Raziskovalci: Delovni list 8 – mlajša skupina.

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

3ROHJ SRMPRY þDNDWL EXGQRVW SUHSR]QR (glej tudi 3.1), ODKNR SUL VWDUHMãL VNXSLQL PRJRþH
dodamo tudi nekatera druga opažanja te prilike (glej 1.5), vendar je QHåHOLPRSUHYHþL]þUSDWL
V SRVDPH]QLPL PDOHQNRVWPL *UH ]D SR]LY QD EXGQRVW ,VWRþDVQR ODKNR RSR]RULPR QD
nevarnost, da nekateri ljudje mislijo, da ERGR ]DUDGL NUãþDQVNH Y]JRMH LQ WDNãQHJD QDþLQD
åLYOMHQMDGHOHåQLWHVYDWEHYHQGDUYRGORþLOQHPWUHQXWNXQLVRSULSUDYOMHQL
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o pomenu ure: WRþQRVWUD]SRUHMDQMHþDVDYR]QLUHGWHUPLQL«äLYOMHQMHEUH]
ure bi za nas danHVELORQHPRJRþH,QNOMXEWHPXVHQDMSRPHPEQHMãLGRJRGNLQHGDMR
þDVRYQR GRORþLWL D  XUD VPUWL E  SRQRYQL SULKRG *RVSRGD -H]XVD =DNDM" 'RYROLWH
otrokom odgovoriti.
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4.2.2 Katere dogodke smo zamudili? Kaj so bili vzroki? (nekaj nas je zamotilo, nismo si
]DSLVDOL QLVPR PLVOLOL QD WR ]EROHOL VPR QHVUHþD – razlika med vzroki, katere smo
VDPLSRY]URþLOLLQWLVWLPL]DNDWHUHQLVPRVDPLNULYL 
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Kar QDP%RJåHOLSRYHGDWLRþDVXSRQRYQHJDSULKRGD-H]XVD.ULVWXVDQDPMH*RVSRG-H]Xs
povedal v priliki (objasniti pojem »prilika«) – glej tudi 9. lekcijo, 1.5.
5D]ORåLWHQDHQDNQDþLQNRWSULWRþNLLQSUHEHULWHWHNVW.GRMHåHQLQ".MHERVYDWED".GR
so device? (Nevesta tukaj ne igra nobene vloge).
Nespametne device

Preudarne device
- so povabljene
- pridejo
- imajo svetilke za svatbeno povorko
- postanejo utrujene in zaspijo
- VHSUDYRþDVQRSUHEXGLMR
- nimajo olja v rezervi
- imajo olje za dolivanje
- naredile so sramoto ženinu
- SRþDVWLMRåHQLQDVVYRMLP
spremstvom
- razžalostile ženina s svojo
- dokaz, da so bile dobro pripravljene,
površnostjo in lahkomiselnostjo
da bi ugajale ženinu
- ostanejo zunaj
- praznujejo na svatbi
9SUDãDQMHJOHGHPRþLQDãHVYHWOREHR]LURPDOXþL9VHNDU*RVSRG-H]XVD DOL6YHWHJD'XKD 
åDORVWL QDUHGL QDãR VYHWORER ]DPUDþHQR 8PD]DQLMD JUHK ]DWHPQL PRMR VYHWLONR
6SRNRUMHQMH EUDQMH 6YHWHJD 3LVPD LQ PROLWHY VR ªþLVWLOD© NL þLVWLMR VYHWLONR 7D sredstva
RPRJRþLMRGDPRMDVYHWLONDVYHWLVYHWOR]D-H]XVD.ULVWXVDLQPXNDåHGDJDSULþDNXMHP
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Za utrditev prilike lahko nekaj teh biblijskih vrst preberemo: Mt 5,14–15; Ef 4,30; Flp
2,15–16; 1 Tes 5,19.

4.4.2

Naredite uro z zlato vrsto (glej 6).

4.4.3

Raziskovalci: Delovni list 8 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Naredimo uro z zlato vrsto.
Opomba: ª%LWL EXGQL© QH SRPHQL GD QH VPHPR YHþ WUGQR VSDWL DPSDN SRPHQL ELWL
pripravljen v vsakem trenutku VHVUHþDWL]-H]XVRP
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7. 35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

Približno 9 cm širok in natanko 30 cm dolg trak iz bolj trdega papirja naj bo
rezan na devetih mesti v razmaku 3 cm tako, da se bo trak s slikami devic
prepletal. Pri tem se preudarne device prekrijejo, ker so na svatbi, nespametne
pa ostanejo vidne.

Pri pomanjšanih slikah
upoštevajte druge mere.

68

3ULSRPRþHNF
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9. lekcija

PRILIKA O SEJALCU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 4,1–20
ZLATA VRSTA:
»Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.«
Lk 11,28b

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
Vzporedni vrsti: Mt 13,1–23
Lk 8,4–15
1.1 VSEBINA

Ne dolgo zatem, ko si je izbral dvanajst XþHQFHY MH -H]XV .ULVWXV XþLO RE *enezareškem
MH]HUX=DUDGLYHOLNHPQRåLFHMHVWRSLOYþROQGDELJDSRVOXãDOFLEROMHLQODåMHUD]XPHOL
V tej priliki o sejalcu Jezus pripoveduje, kako seme, ki je posejano v rD]OLþQH YUVWH WDO
(zemlje), UD]OLþQR REURGL. To je neka vrsta semena, ki je enakomerno posejano v zemljo,
vendar ga zemlja sprejme na štiri UD]OLþQHQDþLQH
- seme, ki pade na pot, pozobajo ptice;
- seme, ki pade na kamnita tla, hitro požene vendar ne razvije korenin, zato ga sonce hitro
ožge in posuši;
- seme, ki pade med trnje, se zaduši;
- seme pa, ki pade v dobro zemljo, vzklije in raste ter prinaša obilo sadu.
Ko Gospod QD NRQFX RVWDQH VDP ] XþHQFL LQ JD YSUDãDMR R SRPHQX WH SULlike, jim razloži
posamezne elemente te prilike QDQDVOHGQMLQDþLQ
- Seme je Božja beseda
- Zemlja (tla) so naša srca.
- Seme, posejano ob poti so tisti, katerim satan vanje vsejano Besedo takoj izruje.
- Seme, posejano na kamnita tla so tisti, ki Besedo slišijo, jo z veseljem sprejmejo, toda
njihovo navdušenje nad Besedo je le kratkotrajno, saj Beseda v njih ni pognala korenin.
- S semenom posejanim med trnje se primerjajo tisti, ki Božjo Besedo sprejmejo, vendar
skrbi in bogastvo tega sveta zadušijo v njih to vsejano seme.
- S semenom posejanim v dobro zemljo pa se primerjajo tisti, ki Božjo Besedo
slišijo, jo sprejmejo in prinašajo sad.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus.
8þHQFL.
Velika množica ljudi.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Mesto dogajanja je Genezareško jezero, ki ga lahko imenujemo tudi »Galilejsko morje«. Ob
tem jezeru MH -H]XV SRYHGDO YHþLQR VYRMLK SULGLJ Nekatera SRGURþMD ob tem jezeru so zelo
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DNXVWLþQD, še posebej tam, kjer jezero obdajajo hribi. Ko je Jezus stal – ali sedel – YþROQX ga
MHPQRåLFDQDREUHåMXVOLãDODWDNRNRWþHELELODYJOHGDOLãþX DNXVWLND 
ý$6'2*$-$1-$

Gospod Jezus je verjetno to priliko pripovedoval nekje v ]DþHWNXVYRMHJDjavnega delovanja.
V Markovem evangeliju je to celo prva prilika, ki jo je Jezus povedal. Seveda je Gospod
Jezus v prispodobah oziroma prilikah govoril že prej, vendar samo farizejem, sedaj pa se je
]DþHOYSULlikah REUDþDWLWXGLk PQRåLFDP8þHQFLGRWHGDj niso kaj dosti doživeli z Jezusom –
v prvi vrsti so ga videli ozdravljati bolne ljudi.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 2: prilika (prispodoba) =
1. Kaj je prilika?
Stvari in pojmi iz vsakodnevnega življenja se v prispodobah primerjajo z duhovnimi
resnicami. Seveda se ne morejo primerjati neposredno vse stvari – YHþLQRPDJUHWXNDMOH]D
NRQþQRPLVHO, ki se želi poudariti in izpostaviti.
2. Zakaj je Jezus uporabljal prilike?
Do sedaj je Jezus v prilikah govoril le pismoukom (primerjaj Mk 3,22). Utemeljitev poda v
Mk 4,10.
Bog je v preteklosti velikokrat govoril svojemu ljudstvu Izrael, ampak njegov poziv h kesanju
(z redkimi izjemami) je vedno znova ostajal neopažen. Zaradi tega je Bog umaknil svojo
ponudbo milosti – en dokaz je tudi govorjenje v prilikah. Prilike so se v preteklosti
uporabljale zato, da so stvari prikrile. Po drugi strani pa so se uporabljale tudi za to, da so
razjasnile GXKRYQHUHVQLFH SULPHUVRþXWMH XVPLOMHQL6DPDULMDQ 
- Vrstica 3: setev v Palestini = ta primer setve nam lahko zvenLPDORþXGQR, ampak v Palestini
sejejo dejansko pred oranjem, zato pa lahko pade seme kamorkoli.

2. VODILNA MISEL
Božjo Besedo slišati, sprejeti in prinašati obilo sadu!
- naš del: biti voljni sprejeti njega in njegovo besedo, mu dovoliti, da dela v nas in se
ukvarjati z njim.
- Božji del: nas pripravlja, seje svojo Besedo in dá rasti …
Druge možnosti:
- Seme obrodi samo na dobri zemlji.
- Vse je odvisno od pravilnega poslušanja! Kako poslušaš – slišiš ti? Kakšne so posledice
tvojega poslušanja?

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

Odnos otrok do vrtov – dela na vrtu GR ]HPOMH LWG GDQGDQHV QL YHþ WDNãHQ, kot je bilo
]QDþLOQR]DSRVOXãDOFHWDNUDWQHJDþDVDZato moramo skozi pogovor ali eventualno tudi skozi
kakšno delo, ponovno vzpostaviti ta odnos.
Še posebej to slednje pri otrocih posebno poudarimo tako, da bodo skozi delo doumeli
oziroma spoznali, kaj jim želimo povedati.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 S sabo prinesite slike njiv, žitniKSROMSWLþHYRVDta in zberite mnenja otrok. Razjasnite
pojme, kot so setev, sejati. Vse to potem navežite na zgodbo.
3.2.2 Uporabite SULSRPRþHN9/a in dopustite otrokom, da opišejo slike ter razjasnite pojme.
3.2.3 S sabo prinesiWH UD]OLþQH SUHGPHWH npr. zemljo za rože, seme, klasje, kamne …
in se pogovarjajte o tem, odgovarjajte na vprašanja in pogovor preusmerite na zgodbo.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3RWHPNRVSRPRþMRSULSRPRþNDD razložite naloge (delo) sejalca, razložite priliko (pri tem
lahko uporabite predhodna mnenja iz pogovora z otroki kakor tudi predmete, ki ste jih prinesli
s sabo).
,]KDMDMRþL] WHJDGDXþHQFLQLVRUD]XPHOLSULOLke o sejalcu in so prosili Jezusa, naj jim priliko
razloži, tudi vi s svojimi besedami razložite Jezusovo razlago te prilike.
Poudarite, da »poslušanje – sprejetje – prinašanje sadu« najprej pomeni slišati o Jezusu in
njega sprejeti.
Tukaj lahko otroke nagovorite oziroma VRODKNRQDJRYRUMHQLþLVWRRVHEQR
Tudi najmlajšim otrokom lahko postane jasno, da drugi ljudje opazijoþHSULSDGDPR-H]XVX
(-H]XVQDPUHþQRþHQSUSUHSLUDPHGEUDWi in sestrami – mir je sad Duha).
ýH]DUDGLOHWQHJDþDVDQHPRUHWH sejati zunaj na gredi, dajte seme YORQþNH
za cvetlice. Vsak otroNQDMQDSROQLORQþHN]]HPOMRLQSRVHMHQSUNUHãRY
ORQþHN/RQþNHnaj potem vzamejo domov in skrbijo za posejana semena.
ýHQLPDWH PRåQRVWLGDELLPHOYVDNRWURNVYRMORQþHN, vzemite HQRYHþMR
posodo in skupaj posejte seme.
V tem zaboju za rože poskušajte ponazoriti vse štiri primere prilike o sejalcu:
V enem kotu posejte neposredno na dno posode, v drugem na prod, v tretjem
YJRãþDYRLQYþHWUWHPQDGREUR]HPOMR
Eden od otrok ali od sodelavcev naj vzame zaboj domov in skrbi za posejana
semena.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

/RQþNH DOL ]DERM QDM RWURFL QDVOHGQMLþ SULQHVHMR V VDER SRJRYDUMDMWH se o rezultatih
rasti / o sadu.

3.4.2 Raziskovalci: Delovni list 9 – mlajša skupina.

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

3UL YHþML VNXSLQL SRL]NXãDMWH vse štiri slike prilike o sejalcu prenesti v oziroma QD þORYHãNR
življenje.
Pravilno poslušanje (preslišati slaEH LQIRUPDFLMH L]OXãþLWL GREUH poslušati, prisluhniti s
NRQFHQWUDFLMRLQUD]PLVOHNRP MH]DRWURNHQDãHJDþDVD YþDVLKWXGL]DRGUDVOH ]HORWHåNR
Slabo poslušanje vodi k slabemu obnašanju.
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovarjajte se R ªVDGX© V SRPRþMR slik, ki jih prinesete, npr. slika jablane z jabolki,
slika žitnega polja, vinske trte … Kaj je sad? Kako nastane? Pogoji za nastanek sadu itd.
4.2.2

Pogovarjate se o delu na njivi, na vrtu (kakšne so izkušnje otrok), o setvi – vse to
potem preusmerite na zgodbo.

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Po vstopu v zgodbo povejte SULOLNR V SRPRþMR SULSRPRþND D. Otroci naj razvrstijo
posamezne VOLNHNSULSDGDMRþL]JRGEL2GJRYDUMDMte na pripombe otrok, mnenja in vprašanja.
Skupaj preberite zgodbo iz Biblije in poskušajte odgovoriti na nastala vprašanja.
Kaj je seme? Kdo je kot seme, posejano na pot? Kdo je kot seme, posejano na skalo? Kdo je
kot seme, posejano med trnje?
Lahko se pogovarjate tudi o tem, kako prenDãDPRSWLFHVRQþQRSULSHNRLWG
ýHMHmožno glede na število otrok, jih razdelite v štiri skupine, odigrajte vse štiri slike prilike
o sejalcu in razložite vse štiri možnosti sprejetja semena.
Na primer k sliki 2:
Karmen sliši Božjo Besedo, je navdušena in veliko obeta. Ko pa v razredu naleti na probleme
(se ji posmehujejo), njena navdušenost hitro mine.
Tako kot pri mlajši skupini, mora biti tudi starejši jasno, da gre za pravilno poslušanje, za
sprejetje Jezusa v svoje življenje in za to, da se to naše poslušanje in sprejetje Jezusa odraža
tudi v našem življenju. Pri tem razložite tri simbole (JOHMSULSRPRþHNE).
Da otrokom pojasnite sad, lahko preberete Gal 5,22 in se pogovarjate z njimi o tem.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 ýHYDPRVWDQHãHNDMþDVD VLFHU naredite to pri naslednji uri), k štirim slikam prilike o
sejalcu (JOHMSULSRPRþHND) razvrstite VOHGHþHSRMPH
k prvi: poslušati in ne slišati,
k drugi: poslušati in biti navdušen,
k tretji: poslušati in otrdeti,
NþHWUWL poslušati – sprejeti – in prinašati obilo sadu
4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 9 – starejša skupina.
5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6.1

S starejšimi otroki odgovorimo na vprašanje: Zakaj te poslušanje in sledenje Božji
EHVHGLRVUHþXMH GHODVUHþQHJDQRWUDQMH]DGRYROMXMH ? Glej Jn 5,24, Ps 119,9, 11, 165.

6.2

Povežite simbole in zlato vrsto. Vsak otrok naj naredi R]QDþHYDOQLN ]D EUDQMH %RåMH
besede. Na eno stran naj nariše simbole, na drugo pa naj napiše zlato vrsto. Ko bodo
imeli WD R]QDþHYDOQLN v Bibliji, jih bo le-ta spominjal na to, da naj Biblijo ne le
berejo/poslušajo, ampak tudi sprejemajo/ohranijo in vpeljujejo v svoje življenje.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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10. lekcija

35,/,.$26/8Õ$%1,.8.,1,0$5$/2'3867,7,
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 18,21–35
ZLATA VRSTA:
ª3UHQDãDMWH GUXJ GUXJHJD LQ RGSXãþDMWH GUXJ GUXJHPX þH VH LPD NDWHUL NDM SULWRåLWL SURWL
kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuãþDMWH©
Kol 3,13
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Peter je vprašal Jezusa, kako pogosto naj odpusti svojemu bratu, ki je grešil zoper njega – do
sedemkrat? Gospod mu je odgovoril, da ne samo sedemkrat, ampak sedemdeset krat
sedemkrat. To pomeni: nHVDPR]HORSRJRVWRWHPYHþYHGQR]QRYD
Da bi bolje SRMDVQLOPXMH-H]XVSRYHGDOSULOLNRRNUDOMXNLMHKRWHOQDSUDYLWLUDþXQVVYRMLPL
služabniki. Dolg nekega služabnika je bil neznansko velik. Zato je kralj želel prodati njega,
njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel. Služabnik je tedaj padel pred kraljem na kolena in ga
prosil za milost. KrDOMMH]DþXWLOVRþXWMHVHJD usmilil in mu dolg odpustil.
7DNRM]DWHPMHVOXåDEQLNVUHþDOHQHJDVYRMLKVRVOXåDEQLNRYNLPXMHELOGROåDQYHOLNRPDQMãR
vsoto denarja. Zgrabil ga je, davil in od njega zahteval, naj mu takoj povrne ta denar. Dolžnik
je padel predenj in ga prosil za potrpljenje. Vendar služabnik ni imel usmiljenja, ni hotel
þDNDWL LQ JD MH YUJHO Y MHþR GRNOHU QH SODþD FHORWQH YVRWH .R VR WR YLGHOL drugi ostali
VOXåDEQLNLVRELOLåDORVWQLLQRWHPSRURþDOLNUDOMX.UDOMMHSRNOLFDOQHXVPLOMHQHJDVOXåDEQLND
LQJDYSUDãDO]DNDMVHQLXVPLOLOVYRMHJDVRVOXåDEQLNDVDMMHWXGLQMHPXELODRGSXãþHQDYVD
krivda, ker je prosil za to. Tako bi lahko tudi on odpustil krivdo svojega soslužabnika. Zato je
NUDOML]URþLOQHXVPLOMHQHJDVOXåDEQLNDPXþLWHOMHPGRNOHUQHSODþDYVHJDGROJD=D]DNOMXþHN
QDVåHOL*RVSRG-H]XVRSR]RULWLGDERQHEHãNL2þHWDNRVWRULOVWLVWLPLNLiz srca ne odpustijo
svojemu bratu.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus.
- Peter.
V priliki:
- kralj,
- VOXåDEQLN YHUMHWQR YLVRNL XUDGQLN R]LURPD XSUDYLWHOM NL MH PRUDO QDSUDYLWL UDþXQ R
VYRMHPILQDQþQHPGHOX 
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

1L QDWDQþQLK SRGDWNRY – glede na Mt 17,24 je možno, da je Jezus bil V VYRMLPL XþHQFL Y
Kafarnaumu ob Genezareškem jezeru QDSRGURþMX*DOLOHMH.
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Gospod Jezus je v zadnjem letu (letu nasprotovanja) svojega javnega delovanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 21: odpustiti = podariti, oddati, osvoboditi, popustiti, spregledati krivdo,
oprostiti, pokriti.
Vrstica 22: sedemdesetkrat sedemkrat = nHJUHWROLNR]DãWHYLORWHPYHþ]DVSRURþLOR
GDPRUDPRYHGQR]QRYDRGSXãþDWL
Vrstici 24 in 28: dolg GHVHW WLVRþ WDOHQWRY VWR GHQDULMHY   SUYL GROåQLN bi moral
SODþDWL RJURPHQ ]QHVHN. 1 talent = 6000 denarijev, 10.000 talentov = 6 milijonov
denarijev. Da si lahko predstavljamo višino tega dolga, moramo pomisliti, da je bil 1
GHQDULM GQHYQR SODþLOR HQHJD GHODYFD Da bi zaslužil en talent, je moral tak delavec
delaWLSULEOLåQROHW5HFLPRGDMHHYURYGQHYQRSODþLOR– potem bi danes ta dolg
]QDãDO  PLOLMDUGH HYURY 'HVHW WLVRþ WDOHQWRY MH torej nerealna vsota in se ne dá
primerjati z dolgom drugega dolžnika, ki je dolgoval 100 denarijev, kar bi danes
znašalo približno 3000 evrov. S tem osvetlimo bistvo prilike.
Vrstica 25: prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse – QD GRORþHQLK PHVWLK Stare
zaveze piše, da lahko Hebrejec proda sam sebe kot sužnja, oziroma, da pri dolgovih
lahko vzamejo otroke kot sužnje, žene pa niso smeli prodati. Iz tega lahko sklepamo,
da je Gospod Jezus vzel primer iz poganskega sveta.
Vrstica 30: vrgel v MHþR = prvi dolžnik ne more revnejšemu uradniku groziti, da mu bo
prodal družino, ker je bila cena sužnjev med 500 in 2000 denariji. Zaslužek bi torej bil
YHþML RG GROJD  GHQDULMHY  Zato ga je vrgel v zapor, kar je na Bližnjem vzhodu
ELORRELþDMQR, saj so potem lahko zbrali denar pri sorodnikih.
Vrstica 34: PXþLWHOML  Y 3DOHVWLQL VLFHU QL ELOR RELþDMQR GD VR QHNRJD L]URþLOL
PXþLWHOMHPYHQGDUSDMHWRELORRELþDMQRna Vzhodu. 0XþHQMDVRVHSRVOXåHYDOL, ko so
od pokvarjenih upraviteljev dežel želeli izvedeti, kje skrivajo poneverjeni denar.
Vrstica 35: »tako bRWXGLPRMQHEHãNL2þHVWRULO]YDPL «©%RJSULþDNXMHRGYVHKNL
živiMR Y QMHJRYHP NUDOMHVWYX GD VL PHGVHERMQR RGSXãþDMR GUXJDþH ERGR ND]QRYDQL
2G VYRMLK RWURN SULþDNXMH GD UD]PLãOMDMR NRW -H]XV LQ VL PHGVHERMQR RGSXãþDMR (I
4,32; Kol 3,13).

2. VODILNA MISEL
%RJåHOLGDRGSXãþDPRGUXJGUXJHPX
Druge možnosti:
x =DUDGLYHOLþLQH%RåMHJDRGSXãþDQMDVPRSULSUDYOMHQLRGSXãþDWLGUXJLP.
x 9SULPHUMDYL]%RJRPMHQDãDNULYGDQHVNRQþQRYHOLNDYHQGDUje %RåMDPLORVWYHþMD
x Bog bo kaznoval tiste, ki ne želijo odpustiti.

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

7HåLãþH WH OHNFLMH MH RGSXãþDQMH 6NRUDM YVDNRGQHYQR VH ]QDMGHPR Y VLWXDFLMDK NR PRUDPR
nekomu odpustiti. $OLSDPRUDPRQHNRJDSURVLWL]DRGSXãþDQMHLQþDNDWLGDVSUHMPH

80

RSUDYLþLORWHUREUDWQR9VDNRPHGsebojno razmerjHMHRGYLVQRRGRGSXãþDQMD
.DNãHQMHRG]LYQHNDWHULKRWURN"ª9UQLOWLERP©$OLSDVHWXGLSULQMLKNDåHª-H]XVRYQDþLQ
UD]PLãOMDQMD©" 9VHNDNRU åHOLPR SRXGDULWL NDNR MH ELO -H]XV YHGQR SULSUDYOMHQ RGSXãþDWL
Vedno znova je bil pripravljen odpustiti.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Na primer zgodba QDWHPRªRGSXãþDQMH©ª=GDj pa mi je dovolj,« vpije Simon, »Anja
YVHXQLþL©ª2SURVWL DPSDNQLþWDNHJDQLVHPVWRULOD©]DMHFOMD$QMDª9VDNLþUHþHãLVWR
– RSURVWL7RPLQLþQHSRPDJDIzgini!« Simon je besen. V tem trenutku v sobo vstopi
mama …
3.2.2 Primerjava slik: otroci naj primerjajo dve sliki (JOHMSULSRPRþHND); na eni se otroka
prepirata, na drugi pa si podajata roki.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Omenite ozadje zgodbe: Petrovo vprašanje in Jezusov odgovor. Nato pripovedujte priliko v
treh NRUDNLKSULþHPHUODKNRNDåHWHVOLNH JOHMSULSRPRþHNE):
c .UDOMHYR YHOLNR RGSXãþDQMH (v. 23–27): služabnik, ki je v dolgovih, nikakor ne more
poravnati teh dolgov. Kralj mu grozi, da mu bo vzel vse – celo njegovo družino. Služabnik
SURVL]DRGSXãþDQMH.UDOMVHJDXVPLOLLQPXRGSXVWLYHVGROJ
d Služabnikova zloba (v. 28–30): sprememba prizora – VOXåDEQLNNLPXMHELORRGSXãþHQR
VUHþDVRVOXåDEQLNDNLPXMH dolžan nekaj denarja – vendar je vsota veliko manjša od vsote, ki
jo je on bil dolžan kralju. Soslužabnikove prošnje niso pomagale – GDO JD MH YUHþL Y MHþR
3RXGDULWH QDVSURWXMRþ VL RG]LY GYHK PRå NR jima je nekdo bil dolžan. Prvi služabnik se ni
QLþHVDUQDXþLORGNUDOMHYHJDXVPLOMHQHJDUDYQDQMD
e Strašna kazen (v. 31–35): drugi so opazili neusmiljeno ravnanje prvega služabnika. So
åDORVWQL LQ REYHVWLMR NUDOMD .UDOM SRNOLþH VOXåDEQLND LQ JD YSUDãD þH VH MH XVPLOLO VYRMHJD
soslužabnika, kot se je on usmilil njega. Zlobni služabnik ne odgovori. Kralj se zelo razjezi in
JDL]URþLPXþLWHOMHP (primerjaj z 1.5).
Uporaba %RJåHOLGDGUXJGUXJHPXRGSXãþDPR =PHUDM PRUDPR SRPLVOLWL QD WR NROLNRMH
%RJRGSXVWLOQDP%RJERND]QRYDOWLVWHJDNLQHRGSXãþD1HYHPRSDNDNãQD ta kazen bo.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 S primerjavo ilustrirajte velikost dolga (glej 1.5)þHELQDUHGLOLVWROSL]NRYDQFHYEL
bil stolp drugega dolžnika visok 15 m, stolp prvega pa 9000 m. – Kaj vse nam je Bog
RGSXVWLOYSULPHUMDYLVWHPNDUPLRGSXãþDPR"
3.4.2 Ker je ta prilika še posebej primerQD ]D SRXþQR LJUR EUH] EHVHG MR RWURFL ODKNR
zaigrajo.
3.4.3

3RQD]RULWHYRGSXãþDQMD: na folijo (ali tablo) napišite dolg, ki nas bremeni, npr. prepir,
zmerjanje, zlobne besede, podlost, kraja «1DWRQDMQHNDWHULRWURFLUHþHMR ª2GSXsti
mi, ker sem se sprl s teboj« ipd. in potem zbrišite besedo prepir s table. 2GSXãþDQMH
izbriše dolg.

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

Otroci se pogosto sprejo že zaradi malenkosti. Neizpolnjena obljuba, laž, oblastnost,
]DVPHKRYDQMHNUDMDLQãHYHOLNRGUXJLKVWYDULKLWURSRY]URþLjo prepir med dvema otrokoma.
.GRSDSRSUHSLUXQDUHGLSUYLNRUDNNVSUDYL"3RJRVWRMH]HORWHåNR]DþHWL3UHSLUVHYHGQR
znova pojavlja. Ampak otroNRPERYHGQRODåMHRGSXãþDWLLQSR]DEOMDWL*RWRYRWXGLYDPQL
vedno lahko biti prvi, ki naredi korak k spravi. S to priliko želimo otroke spodbuditi, da
RGSXãþDMR R]LURPD RSURãþDMR NRW nam je odpustil QDã QHEHãNL 2þH vse dolgove po smrti
svojega Sina (primerjaj s 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Razlaga pojmov: predstavljajte si, da morate nekomu razložiti pojma »odpustiti« in
ªRGSXãþDQMH© (primerjaj z 1.5)þHWDRVHEDQHYHNDMSRPHQLWD.DMELMLPSRYHGDOL"
4.2.2 Iz lastnih izkušenj povejte, kako vam je nekdo delal krivico in razložite, kako ste
ravnali v tej situaciji.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Otrokom dajte kopijo svetopisemskega teksta, v katerem naj SRGþUWDMR GHOH NMHU JRYRULMR
UD]OLþQH RVHEH jim razdelite vloge in naj prizor zaigrajo (pripovedovalec, kralj, prvi
služabnik, drugi služabnik, ostali služabniki). Potem, ko razložite pojme in posebnosti,
položite NURJHLQSXãþLFHQa grafoskop (ali pa jih pripnite na desko) – JOHMSULSRPRþHNF in
otrokom povejte, naj jih uredijo. Pri tem jim bo postalo jasno, da se je služabnik res vedel
QHPRJRþH
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Uporabite glavno misel prilike, tako da zamenjate kroge s SULSRPRþND F s krogi
SULSRPRþND G ] QDPHQRP GD VH ]DYHPR %RåMHJD RGSXãþDQMD R]LURPD se drugi
]DYHMRQDãHJDRGSXãþDQMDOtroci lahko napišejo svoja imena v pet desnih krogov na
SULSRPRþNXG. Ob tem pojasnite:
k prvemu krogu – vsak þORYHNMH]DUDGLVYRMHJDJUHKDNULYSred Bogom in je od njega
ORþHQ(Rim 3,22);
k drugemu krogu – Bog je GDO VYRMHJD 6LQD LQ V WHP SODþDO QDš dolg. Kdor pride k
QMHPXPXERRGSXãþHQR -Q16–18);
k tretjemu krogu – vedno bodo obstajale situacije, ko nam bo nekdo nekaj dolžan;
N þHWUWHPX NURJX – do te osebe moramo biti usmiljeni. Bog vidi naše ravnanje (Ef
4,32);
k petemu krogu – Bog kaznuje tiste, ki niso usmiljeni; ne vemo pa, kakšna bo ta kazen
dejansko videti (za Božje otroke tu ne gre za to, ali so odrešeni ali ne).
4.4.2 5RþQRGHORY]YH]Lz zlato vrsto (glej 6).
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 10 – starejša skupina.
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5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Naredite kopije SULSRPRþNDH za vsakega otroka (po možnosti jih poveþDMWHWDNRGDERGR
roke naravne velikosti). Otroci lahko izrežejo obe roki (zaradi stabilnosti jih lahko prej
nalepite QDNDUWRQ 3DOþQLSUHJLb naj izrežejo dovolj globoko, da lahko roki vtaknejo eno v
drugo. Starejši otroci lahko sami napišejo zlato vrsto na zunanjo in notranjo stran roke (vrsto
pred kopiranjem prekrijte).

35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

odpustiti?
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3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG
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3ULSRPRþHNH
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11. lekcija

PRILIKA O FARIZEJU IN CESTNINARJU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 18,9–14
ZLATA VRSTA:
»Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Lk 18,14b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus Kristus je s svojLPLXþHQFLQDSRWLY-HUX]DOHP9WHMSULOLNLVHREUQH k poslušalcem, ki
so imeli sami sebe za brezgrajnH LQ VR GUXJH ]DQLþHYDOL Farizej in cestninar sta prišla v
tempelj molit. Gospod Jezus oceni njuni UD]OLþQL molitvi.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus in njegovi poslušalci, med katerimi jHELORWXGLQHNDMVDPRSUDYLþQLK
V priliki (v 9): farizej in cestninar.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jezus je bil na poti v Jeruzalem, najbrž nekje v Galileji. Prilika se odvija v templju v
Jeruzalemu.
1.4 ý$6'2*$-$1-$

V zadnjih mesecih pred smrtjo Gospoda Jezusa.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

Vrstica 9: prilika = prispodoba (glej 9. lekcijo 1.5, 17. lekcijo 1.5 in 18. lekcijo 1.1),
primerjava, ki je vzeta iz vsakdanjega življenja. 2GHMVWYLKLQVWDOLãþLKåeli pridigati in
XþLWL] Božjega vidika.
Vrstica 10: farizej = (v heb. jeziku – odposlanec) skupina ljudi med židovskim
ljudstvom NL MH LPHOD YHOLN SROLWLþQL LQ YHUVNL YSOLY =DKWHYDOL VR SRSROQR
izpolnjevanje zakonov in tradicije. Na farizeje niso gledali kot na hinavce, ampak kot
pobožne ljudi, ki so si z vso resnostjo prizadevali za Boga in njegovo voljo.
VrsWLFD  FHVWQLQDU  SRREODãþHQ (zaupnik) od Rimske države. Cestninarji so
SRQDYDGLSRVNXãDOLSULGRELWLQDMYHþML PRåHQGRELþHNL] svojega poklica. Kot narodni
in verski izdDMDOFL VWLN ] QHþLVWLPL  VR ELOL L]NOMXþHQL L] GUXåEH VWDOL VR QD LVWL
VWRSQLþNLVWDWRYLSRERåQL-XGMHVRVHMLKL]RJLEDOL
Vrstica 12: post = zdržati se od hrane, kot viden znak žalosti ali kesanja. Post je bil za
Žide velik dan sprave. Po farizejih je post pridobil velik ugled. Postili so se ob
SRQHGHOMNLKLQþHWUWNLK5D]Wrgana obleka, pepel in pobeljeni obrazi so spadali zraven.
Vrstica 12: desetina = vsak Žid je moral prinesti desetino od sadnega pridelka in
žrtvovati mlado žival (od tega so Leviti živeli). Farizeji so dajali desetino od vsega,
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-

kar so pridobili, da bi tako zagotovili, da niso uživali QLþesar, kar ni bilo upoštevano
SULGHVHWLQL WXGLYUWQD]HOLãþDNLVRSR]DNRQXELODVYRERGQD 
VUVWLFD  RSUDYLþHQ  prikladen, primeren za Boga na podlagi priznanja grehov,
VSUDYOMHQYUHGSUDYLþHQ Y%RåMLKRþHK

2. VODILNA MISEL
3UHG%RJRPQLSUDYLþQRVWi zaradi dobrih del ali lastnega naprezanja.
Druge možnosti:
- Vsak mora dati samega sebe in dovoliti, da ga Bog izmeri na svojem metru.
- Bližnjega ne sodim jaz, ampak Bog.

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

Mlajši otroci lahko prepoznajo SRQRVQHJD EDKDþD  LQ SRQLåQHJD EHUDþD 7D SRWUHEQD
poenostavitev pa ne sme postati samo moralna razlaga in tDNR YRGLWL GR QDSDþQH razlage
sYHWRSLVHPVNHJDVSRURþLODPrilika govori o Bogu. Tako sodi Bog. Pozor! Otroci lahko pridejo
GRQDSDþQLK]DNOMXþNRYþHQHSUDYLþHQ FHVWQLQDU NL MH ]QDQ prevarant, izstopa kot pozitivna
RVHED SUDYLþQL Iarizej pa kot negativna RVHED 6DPRSUDYLþQo in ponosno držo farizeja
moramo postaviti v nasprotje uvidevni in ponižni drži cestninarja.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Intervju s farizejem: »Oprostite, ste minister ali kralj? Ljudje se pred vami klanjajo in
YDV þDVWLMR© - »Jaz sem farizej.« - »Mi lahko prosim to razložite?« … - »Aha, zdaj
razumem, vi si zaslužite biti spoštovan.«
3.2.2

Scenski prizor: najprej odigrajte obe molitveni drži brez obrazložitve in nato zberite
spontane izjave otrok.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Jezus je povedal priliNR R SRERåQHP þORYHNX 6vetopisemski tekst do 12. vrstice otrokom
razložite na njim razumljiv naþLQª7DFHVWQLQDU©WRMHGUXJ þlovek v tej zgodbi. (Cestninarje
WLVWHJD þDVDQHVPHPRSULPHUMDWL]GDQDãQMLPLFDULQLNL Nato nadaljujte s pripovedovanjem
13. vrstice. Otroci naj ponovijo obe molitvi in jih primerjajo. Preberite vrstico 14a. Zakaj
pride do takšne ocene Jezusa Kristusa? Kaj je bilo narobe s farizejevo molitvijo? On je molil z
vso resnostjo. Molitev še enkrat preberite in pri tem poudarite besede tako, da poveste glagole
v prvi osebi (jaz se zahvaljujem, jaz nisem, jaz se postim, jaz dajem, jaz dobim), potem pa
SRþDNDMte QD UHDNFLMR RWURN 7D þORYHN se ni Bogu zahvaljeval, ampak mu našteval, kako je
dober. Ponosen je nase, saj misli, da je boljši od drugih ljudi (to je bilo res), ampak pri tem je
SR]DELOGDMHSUHG%RJRPWXGLQDMEROMãLþORYHNJUHãQLN1HRSD]L da je njegovo bahanje in
]DQLþHYDQMHGUXJLKOMXGLJUHK0HQLGDne potrebuje YHþ%RåMHJDRGSXãþDQMDLQSRPRþLVDMMH
dober mož (]DLOXVWUDFLMRJOHMSULSRPRþHND).
- $OLQLVPRWXGLPLYþDVLKfarizeji? Ali nismo SRQRVQLQDWRGDYHPRYHþL]%LEOLMHNRW
nekateri naši prijatelji, da ne gledamo slabih filmov, da ne preklinjamo …? Takšnim
ljudem Bog ne more odpustiti.
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-

Preberite še enkrat cestninarjevo molitev; on prizna, da je grešnik in ker je samo
þORYHN, si zasluži Božjo kazen, vendar upa na milost. Ne primerja se s slabšimi ljudmi,
QLþse QHRSUDYLþXMHS takšnimi ponižnimi je Bog usmiljen.

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj odigrajo priliko (vstop v tempelj – molitev – odhod domov obeh mož).
3.4.2 Likovno delo: otroci naj pobarvajo oba PRåD Y UD]OLþQLh molitvenih držah (glej
SULSRPRþHNE). Ob tem se še enkrat pogovorite z otroki o molitvenih držah.
3.4.3

Pogovor o shemi (SULSRPRþHNF) v povezavi z zlato vrsto.

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

Ker je prilika najbrž otrokom že znana, mora biti glaYQDWRþNDãHSRVHEQRL]SRVWDYOMHQD. Naša
ocena je odvisna od merila, s katerim se merimo oziroma s katerim smo merjeni.
Primer: Najboljši športnik v razredu je YSULPHUMDYL]ROLPSLMVNLPXGHOHåHQFHPQLþ
'UXJDWRþND3ULªSRERåQLK©OMXGHKREVWDMDQHYDUQRVWVDPRSUDYLþQRVWLLQGRPLãOMDYRVWL]DUDGL
posebnih »pobožnih« dosežkov (npr. dobro poznavanje Biblije) in ponos zaradi ponižnost.
Farizeji mislijo, da lahko glHGH QD ]DNRQ LQ SRVOXãQRVW RGORþDMR NDWHUR PHULOR SUDYLþQRVWL
þORYHNODKNRGRVHåHPovzdigovanje lastne SUDYLþQRVWLYRGLGRWHJDGD%RåMHSUDYLþQRVWLne
Y]DPHPRYHþUHVQR glej tudi 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 MOLITI – kaj je to? Iz odgovorov zaznamujte naslednje pojme: zahvaliti, priznati,
SURVLWLKYDOLWLþDVWLWL
4.2.2

Otrokom pokažite sliko (SULSRPRþHN D) in ob tem zberite mnenja otrok ter na
koncu izpostavite UD]OLþQHPROLWYHQHGUåH

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preberite ali napišite farizejevo molitev (v 11 in 12) in zastavite vprašanja:
- Ali farizej zahvaljuje? (Prava zahvala daje þDVWGDMDOFXQHSDVDPHPXVHEL).
- $OLNDMSUL]QD" 3UL]QDVYRMHGREURGHOR7RQLODå3UL]QDGDMHSUHG%RJRPSUDYLþHQ
– medtem se primerja s slabšim, stoji v dobri lXþLin je slep za lastne napake).
- Ali kaj prosi? (Kdor je sam o VHEL SUHSULþDQ GD MH SUDYLþHQ LQ da dela SUDYLþQR QH
potrebuje RGSXãþDQMDVSORK ne potrebuje Boga v svojem življenju).
- $OL KYDOL þDVWL %RJD" 1MHJRYD GUåD LQ Pišljenje je polno napuha. Napuh sramoti
%RJD)DUL]HMþDVWLVDPVHEHLQJRYRULYVNODGX]QDþHORPVDPRRGUHãLWYH).
Preberite ali napišite cestninarjevo molitev (v 13) in zastavite vprašanja:
- Ali cestninar zahvaljuje? (Posredno se zahvali za usmiljenje, ki ga Bog nudi in milost,
na katero upa).
- Ali kaj prizna? (Prizna, da je grešnik. Kdor se namesto z ljudmi primerja z Božjim
merilom, mora priznati, da je grešnik – primerjaj z Rim 3,23).
- $OL NDM SURVL" 3URVL ]D RGSXãþanje, milost. Takšno PROLWHY þH MH resna, Bog vedno
usliši).
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Ali hvali, þDVWL%RJD" S ponižnostjo þDVWLVYHWHJD%RJD%RJ VHþXWLSRþDãþHQHJDþH
kdo v njem vidi edinega odrešitelja, samega sebe pa proglasi za nevrednega).
Pogovorite se o znakih farizejstva pri nas (kako mi mislimo o drugih; kako izgleda
domišljanje R NUãþDQskem življenjskem slogu; zakaj hRþHPR QHNDM VWRULWL ]D %RJD) in o
pravilni molitveni drži ter Božjem odgovoru.
-

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

Pogovorite se o SULSRPRþNXF LQYVWRSQLþNH Ypišite dobra dela farizeja (pobožno
življenje, post, prostovoljni prispevki).
V levi spodnji kvadratek napišite »PONIŽNI GREŠNIK«, v desnega pa ªý/29(.
POLN NAPUHA«. Obnašanje obeh mož izzove razlLþQR Božjo reakcijo.

4.4.2

Z otroki se pogovorite o vprašanju »Kako pridemo do pravilne
samoocene?« Ne z lastnim merilom ali primerjanjem z
drugimi, ampak tako, da dovolimo, da Bog ob nas prisloni
Božje merilo – Sveto Pismo. Kako Bog vidi naše življenje?

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567E
Zadnja vrsta te prilike se po vrstnem redu YNOMXþL na koncu kot navodilo. Povišati se = se
narediti velikega, pomembnega; ponižati se = ne imeti visokega mnenja o samem sebi, predati
se Bogu, zaupati Bogu, ne pa samemu sebi (JOHMSULSRPRþHNF).
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNF
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12. lekcija

ZAHEJ
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 19,1–10
ZLATA VRSTA:
ª6LQþORYHNRYMHQDPUHþSULãHOLVNDWLQUHãLWNDUMHL]JXEOMHQR©
Lk 19,10
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus je na svoji zadnji poti v Jeruzalem. 9pNDMJDWDPþDND kajti VYRMLPXþHQFHPje malo
pred tem QDMDVHQQDþLQQDSRYHGDOVYRje trpljenje, smrt in vstajenje (Lk 18,31–34).
3ULãHOMHY-HULKRLQWDPVUHþDOFHVWQLQDUMD=DKHMD=DKHMPRåQL]NHSRVWDYHVHGLQDGUHYHVX
GD EL YLGHO -H]XVD .ULVWXVD 7D JD SRNOLþH SR LPHQX) z drevesa in ga želi obiskati na
QMHJRYHPGRPX9SULVRWQRVWL-H]XVDVH=DKHMRGORþLSRSUDYLWLLQSRUDYQDWLVYRMHQHSUDYLþQR
ravnanje6OHGHþDJezusova opomba kaže na to, da je bil njegov obisk pri Zaheju v odrešenje
Zahejeve družine. Ta dogodek ustreza smislu Jezusovega prihoda na zemljo (v 10). Njegov
obisk pri Zaheju so nekateri pobožni Židje ocenili zelo negativno. 6DPRSUDYLþQLQHUD]XPHMR
da Jezus Kristus skrbi za grešnike.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus.
- Zahej, bogat višji cestninar, mož majhne postave (glej 1.5).
- Množica (skupni pojem za može, žene, otroke, bolne, pobožne Jude; v 7 »ko so to
videli, so vsi godrnjali …«).
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Jeriho: palmovo mesto na rodovitni ravnici ob Jordanu (približno 250 m pod morsko
gladino), SUHVNUEOMHQR ] YHþMLmi studenci, oaza zahodno od Jordana, približno 25 km
vstran od Jeruzalema (JOHM  OHNFLMR SULSRPRþHN D). V mestu je živelo veliko
duhovnikov in cestninarjev (sedež cestninskega urada).
- Zahejeva hiša.
ý$6'2*$-$1-$

Nekaj dni pred smrtjo Gospoda Jezusa.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

9UVWLFDYLãMLFHVWQLQDU FHVWQLQDUMLVRELOL]DQLþHYDQLLQVRELOLHQDNRYUHGQLFHVWQLP
roparjem, ker so delali za zatiralce (Rimljane). Cestninarji so veljali za simbol
nepoštenosti, grabežljivoVWL LQ PDãþHYDOQRVWL (glej 11. lekcijo, 1.5). O njih se je
govorilo, da so to ljudje, ki so izdali svoj narod, domovino in vero. Izven tega so na
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-

-

-

-

FHVWDK SULãOL Y VWLN WXGL V SRSRWQLNL WUDQ]LWQL SRWQLNL  LQ VR ]DWR YHOMDOL ]D QHþLVWH
Njihova naloga je bila pobiranje davkov. Država sama ni pobirala davka ali cestnin,
DPSDNMHGRORþLODSRGURþMDNLVRVHQDWR]DGDOMãLþDVGRGHOLODQDMEROMãHPXSRQXGQLNX
Tako MHFHVWQLQDUSRVNXVLOSULGRELWLþLPYHþMLGRELþHN Zahej je bil višji cestninar, torej
nadzornik samih cestninarjev.
9UVWLFDGLYMDVPRNYD L](JLSWDL]YLUDMRþHsrednje YHOLNRGUHYR]PRJRþQRNURãQMR
LQ QL]NLPL YRGRUDYQR L] GHEOD UDVWRþLPL YHMDPL WR ªUD]JOHGQR PHVWR© QD NDWHUR VH
zlahka povzpneš, je zaradi svojega gostega vejevja nudilo tudi dobro sNULYDOLãþH.
Vrstica 7: godrnjali – »8VWDYLO VH MH SUL JUHãQHP þORYHNX!« – opazovalci so bili
QHMHYROMQLMH]QLRJRUþHQLNHUVHMH-H]XVGUXåLOVþORYHNRPSULPL]L, ki po njihovih
predstavah ni ustrezal postavi in se ga je kot grešnika treba izogibati.
VUVWLFD  þHWYHUQR = storjena krivica se je morala po Mojzesovi postavi praviloma
poravnati, ponavadi se je povrnilo dvojno (2 Mojz 22,1–16). Zahej pa je storil to, kar
je bilo mišljeno za najhujši primer (2 Mojz 21,37).
Vrstica 9: odrešenje = rešitev, odpXãþanje, novo razmerje z Bogom.
Vrstica 9: Abrahamov sin = Zahej prejme kot pripadnik Židovskega ljudstva
blagoslov, ki ga je Bog obljubil Abrahamovim potomcem.
9UVWLFD  6LQ þORYHNRY = oznaka iz Dan 7,13 (prerokba o Jezusu Kristusu), Jezus
Kristus se poimenuje približno 80-NUDWNRW6LQþORYHNRYBožji Sin, NLMHSRVWDOþORYHN
in RGUHãLWHOMþORYHãWYD SULPHUMDMV 1 Kor 15,47).

2. VODILNA MISEL
-H]XV.ULVWXVLãþHL]JXEOMHQHOMXGLGDELMLKUHãLO.
Druge možnosti:
- Jezus Kristus spreminja ljudi.
- .GRULãþH-H]XVD.ULVWXVDJDERQDãHO
- Krivda te naredi osamljenega.

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

=JRGER R =DKHMX SR]QDMR PQRJL RWURFL þHSUDY MLP GUXåEHQH UD]PHUH zagotovo niso tako
znane. Zato lahko ta dogodek SULSRYHGXMHWH V NROLþLQR ]DNXOLVQLK LQIRUPDFLM SULPHUQR WHM
starosti in se tako približate namenu zgodbe (glej v 10). Za otroke primerna posodobitev
cestninske dejavnosti bi lahko bila primerjava z vstopnino ob obisku živalskega vrta ipd. Šele
SODþLORGRORþHQHJD]QHVNDRPRJRþLYVWRS WDNUDWSRWRYDQje skozi deželo oziroma kraj).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Neposreden vstop: »Marija, od kod imaš novo obleko?« »Mama mi jo je kupila.«
»Kako pa to?« »Dobili smo denar od Zaheja.« »Od Zaheja? Kako pa se je to zgodilo?«
3.2.2 Pogovor o skupinski problematiki cestninarjev: Zakaj se nekaterih ljudi ne mara? (pri
FHVWQLQDUMLKQHSRãWHQL]QDþDMVRGHORYDQMH]5LPOMDQLNLVRVRYUDåQLNLQDURGDQHPRþ
ljudi proti cestninarjem …) Kaj iz tega sledi za cestninaUMH" RVDPOMHQRVWL]REþHQRVW
]DQLþOMLYRVW…).
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3.2.3 Pogovor – pustite otrokom, da pripovedujejo o zadnjem obisku, katerega so se zelo
veselili. ª9 QDãL ]JRGEL GREL HQ PRå RELVN ]D NDWHUHJD VSORK QL SULþDNRYDO GD EL
sploh kdaj prišel v njegovo hišo. 7DNRMHELOWDPRåSUHFHMSUHVHQHþHQ …«
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za ilustracijo uporabite flanel slike in SULSRPRþHND.
Slika 1: Zahej – njegov poklic, QDQDSDþQHQDþLQH SULGREOMHQRERJDVWYR]DQLþHYDQþORYHN.
Slika 2: Jezus Kristus pride v Jeriho – njegovo zadnje potovanje (zadnja možnost za Zaheja).
Slika 3: velika priložnost za malega Zaheja – njegova želja videti Jezusa Kristusa.
Slika 4: Jezus Kristus kmalu pride mimo – napet trenutek (opišite Zahejeve misli).
Slika 5: Jezus Kristus se ustavi pod drevesom – njegov pogled, njegov klic (po imenu),
njegova želja oziroma nujna prošnja (»hitro« in »danes moram«).
Slika 6: Zahej ga vzame v svojo hišo – njegova poslušnost in veselje, odziv opazovalcev.
Slika 7: druženje ob mizi z Jezusom Kristusom – pogovor, Zahej v prisotnosti svetega,
vsevednega Božjega Sina; PRJRþH=DKHMSUYLþGRåLYL prisotnost þORYHNDNL JDEUH]SRJRMQR
ljubi, ki ga sprejema takšnega, kakršen je, ga posluša in mu želi pomagati.
Slika 8: Zahej doživi spremembo – njegova izpoved, njegova pripUDYOMHQRVWUD]þLVWLWLs svojo
krivdo, njegovo spremenjeno ravnanje – še posebej pri svojem poklicu.
Uporaba: obstoj želje doživeti Jezusa Kristusa (Mt 7,7), ta je prišel iskat izgubljene (Lk
19,10). Kdor sprejme Jezusa Kristusa, postane Božji otrok (Jn 1,12).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Igra »cestninska postaja«: Del otrok naj igra starega Zaheja, preostali del pa
spremenjenega Zaheja (tu se lahko še enkrat izpostavi, da je Jezus Kristus na Zaheju –
na ljudeh storil vidno spremembo).
3.4.2 Otrokom razdelite kopLMRSULSRPRþNDE]]ODWRYUVWRNL jo naj pisano pobarvajo. Pri
tem se še HQNUDWSRJRYRULWHRNOMXþQLYUVWLFLY]JRGEL o Zaheju.
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 12 – mlajša skupina.

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

S starejšimi otroki lahko še dodatno razdelate notranje stanje Zaheja (primerjaj s 3.1).
Poudarimo, da nas denar dolgotrajno QHRVUHþXMHkajti þORYHN QSU=DKHM lahko v notranjosti
vseeno postane nemiren in osamljen (glej 19. in 20. lekcijo). Pomembna je tudi misel o
povrnitvi. Zahej pokaže, kako se storjena krivica lahko popravi (glej 1.5 in 4.4.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otrokom dajte blago spodbudo s sliko 1 (JOHM SULSRPRþHN D) in VOHGHþLP
vprašanjem: Kako kaj izgleda življenje gospoda »Nedolžneža«?
4.2.2 3RJRYRURQH]DNRQLWLRERJDWLWYL.DNRVHSRþXWL nekdo, ki ima denar ali ostale stvari,
NL VL MLK QL SULGRELO SR SUDYLþQL SRWL" SUHKRG N YVDNRGQHYQHPu poslovanju
cestninarja).
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k 3.3:
K sliki 2: QDWDQþQHMãLRSLVPHVWD-HULKR (glej 1.3).
K sliki 3: notranja stiska Zaheja (glej 4.1) – zakaj si tako zelo želi videti Jezusa Kristusa?
K sliki 5 þeprav se je cestninar dobro skril, ga je Jezus Kristus videl. Pozna ga. On je
vseveden Božji Sin, ki pozna vsako srce.
K sliki 6: kako se odzovejo opazovalci (v 7) in zakaj se tako vedejo?
K sliki 7: skupaj z otroki premišljujte o tem, kaj si je Zahej med pogovorom z Jezusom mislil.
K sliki 8: poudarite popravljanje storjene krivice (glej tudi 4.4.1).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Aktualni primer k vzornemu vedenju »spremenjenega« Zaheja (doživljaj iz prostega
þDVD (QHPXGHNOHWXWDWYLQDYWUJRYLQLQHSXVWLPLUX2WHPJRYRUL]YRGMRVNXSLQH
Dekle nato vse uredi. Nazadnje povrne znesek iz svoje žepnine. Notranje osvobojena
in spremenjena gre domov. – Jezus Kristus nam želi pomagati, da bi temna mesta v
našem življenju postala svetla.
4.4.2 ,]GHORYDQMHþDVRSLVQHJDþODQNDQDVOHGQMLGDQSRURþD revija »JERIHO«. Otroci lahko
v skupiQDK QDSLãHMR SRURþLOR 0RUHELWL MLP predlagate nekaj zamisli – CESTNINAR
SE VISOKO POVZPNE. ª=DKHMMHYþHUDMGRåLYHOVYRMQDMYLãML dan. Iz radovednosti
MH VSOH]DO QD GUHYR +RWHO MH YLGHWL SRWXMRþHJD SULGLJDUMD -H]XVD =JRGilo se je nekaj
neverjetnega …«
Kasneje ODKNR SRURþLOD primerjate z GRORþHQLK YLGLNRY .DWHUR SRURþLOR YVHEXMH
mnogo biblijskih dejstev? Katero je najbolj izvirno? Katero besediOR]HORWRþQRRSLãH
družbeno stanje?
4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 12 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(956TE
Potrebno je – glede na starost otrok – razložiti pomen izraza »þORYHNRY Sin«. Smisel zlate
vrste (glej SULSRPRþHNE) se izkaže s povezavo same zgodbe o Zaheju. »… iskat in rešit
kar je izgubljeno« se lahko ilustrira tudi s primerom izgubljene drahme (glej 17. lekcijo).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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.RQþDMWHVSUHPHPEHWDNRGDOLNHQDGHVQL
strani pobarvaš!
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13. lekcija

PRILIKA O TALENTIH
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 25,14–30
ZLATA VRSTA:
».GRU MH Y QDMPDQMãHP ]YHVW MH ]YHVW WXGL Y YHOLNHP NGRU SD MH Y QDMPDQMãHP NULYLþHQ MH
NULYLþHQWXGLYYHOLNHP«
Lk 16,10
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Prilike skozi prikaz vsakdanjih sporov pri (sodobnih) poslušalcih ]EXGLMR GRORþHQR
SULþDNRYDQMHYHOLNRNUDWSDGUDåLMR z nenavadnimi rešitvami ali odprtim koncem. Nagovorjeni
imajo tako prosto pot, da lahko »brez rizika« premislijo dosedanjH VWDOLãþH LQ VSUHMPHjo
RVHEQRRGORþLWHY
Prilike postavijo naše misli in obnašanje, na katerih je osnovano naše življenje, v dvom. To
GRSRYHGRYDQMH LQ SRQXMDQMH SRPRþL VSDGD N nalogam odgovornega ravnanja z biblijskimi
prilikami; kdor sprejme ta izziv, lahko spozna del Kristusa.
Mt 25,14–30 (vzporedni odlomek Lk 19,11–27) MH Y NRQWHNVWX ]DGQMHJD þDVD LQ SRVORYLOQLK
govorov našega Gospoda, ki prav tako osvetljujejo veliko sodbo (Mt 25,31–46). Je ena od treh
prilik, ki poudarjajo stalno pripravljenost in se raztezajo od budnosti vernih ter njihove
zvestobe do þDVDJezusovega trpljenja in njegovega ponovnega prihoda.
Ta prilika med drugim ponuja naslednje tematske dodatke:
- potreba biti poslušen in Jezusu služiti tudi v njegovi odsotnosti;
- pomembno je, da uporabljamo talente, ki nam jih je dal;
- *RVSRGSULþDNXMH, da smo budni, torej v pripravljenosti vse do njegovega ponovnega
prihoda, da bi lahko na sodbi obstali;
- želi, da ªþDVþDNDQMD©preživimo tako, da drugim govorimo Božji ponudbi in darovih.
Nadgraditev Mt 25,14 v smiselnih stavkih:
Vrstica 14: L]URþLO = mi stojimo pred Gospodom kot služabniki GUDJRSODþDQLVXåQML LQ]DWR
moramo podarjene »talente« modro ter VDPRNULWLþQR SR ODVWQL ]PRåQRVWL  QH VDPR ]D QMLK
skrbeti, ampak jih WXGLDNWLYQRXSRUDEOMDWL*RVSRGMHSUDYLþHQLQGREURVUþHQVDMQLNRPXUQH
QDSUWLYHþ (talentov) kot zmore; nikogar ne preobremenjuje, da bi moral obupati, nikogar pa
WXGLQHSRGFHQMXMHGDPXQHELSRVWDORGROJRþDVQR9VLLPDMRGRYROMþDVD]DXþHQMH … kako
ravnati z zaupanim.
Vrstica 15: odpotoval = tu je pomemben ponovni Gospodov prihod.
Vrstice 16–18: služba = podlaga je zaupanje / Gospodova zvestoba / Božja zvestoba!
2GORþLWHY: dva služabnika se takoj odpravita na delo, tretji pa je na žalost ªYDUþHQ© v
negativnem smislu, ni bil dovolj zvest blagoslovu.
Vrstice 19– REUDþXQ SR GROJHP QHGRORþHQHP þDVX = prva dva služabnika sta
obravnavana kot dobra, zvesta služabnika – ne zato, ker VWDSULGHODODGRELþHN DPSDN
NHUVWDWDOHQWH]YHVWRLQSRVOXãQRXSRUDEOMDOD7DNRWXGL*RVSRGQHþDNDRGYVHKenak NRQþQL
znesek, ampak enako zavzemanje. Ta dva je pohvalil LQ GRELOD VWD ªVYRMH© SODþLOR WHU sta
»nagrajena« še ] YHþMLPL QDORJDPL PRþQHMãLP ]Dupanjem. Gospod ne le, da ju obdrži v
službi, ampak jima dovoli, da sta deležna »njegovega veselja«. Dvojna kazen tretjega
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služabnika (zemeljska in pekel) kaže na to, da se mi kot Božji služabniki ne moremo
(nekaznovano) obnašati kakor želimo (evangelizacijski vidik). Kdor zadrži talente samo zase,
ne škoduje le Božjemu delu, ampak tudi samemu sebi.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus : kot zavrnjen krDOM,]UDHODLQWUSHþL.ULVWXV
- 8þHQFL
V priliki (primerjaj s 1 Kr 18,36; Apd 27,23):
- Gospodar, ki odpotuje »iz dežele« in se vrne ãHOHSRGROJHPþDVX.
- Služabniki (Božji služabniki): v ožjem smislu so mišljeni pismouki (vsaj v mislih
takratnih poslušalcev), saj jim je bilo veliko zaupano s pravilnim razlaganjem Božje
besede: dva sta zvesta, marljiva, tretji pa len, hudoben služabnik.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Na Oljski gori, nasproti Jeruzalema (glej Mt 24,3).
1.4 ý$6'2*AJANJA

Ta prilika spada k zadnjim Jezusovim govorom v tednu pashe, prav tako v zadnjih dneh pred
NULåDQMHP PRJRþHWRUHNDOLVUHGD 
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

Vrstica 15: dal = vso posestvo, premoženje, vendar tudi podporo.
Vrstica 15: talent = v gr. jeziku »talent« = 1 stot od 60 min = 6000 denarijev þe
pomislimo, da je delavec dnevno zaslužil 1 denarij – primerjaj z Mt 20,2 – in je s tem
moral vzdrževati svojo družino, potem en talent v primerjavi s tem predstavlja pravo
premoženje; zaslužek ]DYHþNRWOHt neprekinjene delovne dobe).
Vrstica 17: pridobiti = GRVHþLQHNDM]QDSRURPERUERYORåHQLPWUXGRP, tveganjem.
Vrstica 18: skril = lahko pomeni nekaj spraviti na varno, da bi se pazilo in varovalo;
po pravilu rabinov je zakopavanje bilo najbolj varen naþLQ YDURYDQMD SUHG WDWRYL 
kdor je sposojeno takoj zakopal, je bil osvobojen odgovornosti. Lahko pa tudi pomeni,
da nekaj skrivaš, tajiš …
Vrstica  REUDþXQ  SRORåLWL UDþXQ SUHY]HWL RGJRYRUQRVW ELWL WRþHQ LQ SULSUavljen,
imeti red, izvršiti red, pokriti stroške …
Vrstica 21: zvesti = zanesljiv, iskren, stanoviten, siguren … je (v podrobnosti)
združeno z zaupanjem.
Vrstica 21: malem / veliko = zanimivo, da ne govori preprosto o »malo« in »veliko«.
Vrstica 22: »veselje svojega gospodarja« = gre za tvojo udeležbo pri veselju Gospoda
Jezusa, gr. besedi »chara« = veselje in »chais« = milost sta zelo povezani ĺYHVHOMH
kot odgovor na Božji milostni dar.
Vrstica 25: zbati se = tu se govori o strahu in ne o strahospoštovanju (zato je gospodar
predstavljen kot »trd«, ne pa NRWVYHWLQSUDYLþHQ 
Vrstica 30: najzunanjejša WHPD QRþ  v nasprotju z Bogom = onstran vse svetlobe,
mesto prekletstva in EROHþLQ primerjaj z Ef 6,12 in Kol 1,12).
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2. VODILNA MISEL
Naš Gospod v nebesih nam (prekomerno) daje, da bi lahko bujno rasli v njegovo slavo.
Druge možnosti:
- Gospod Jezus nam (skozi priliko) kaže, da se ]YHVWRED]DþQHYPDOHP YVDNGDQ in je
ena najpomembnejših dejavnikov za službo po njegovi zapovedi.
- Gospod Jezus ne ocenjuje (v prvi vrsti) naše ravnanje po tem, kaj delamo, ampak
kako delamo.
- Gospod Jezus nagradi zaupanje in iz WHJDL]KDMDMRþR]YHVWRER
- *RVSRG-H]XVLãþHVDGYQDãHPåLYOMHQMX
- Gospod Jezus ponovno pride – ali JDDNWLYQRþDNDPR"

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

Pri razlagi tega teksta otrokom se ne bi smeli RVUHGRWRþDWL QD ND]QRYDQMH hudobnega
služabnika, ampak na Gospodovo zvestobo do zvestih. Pri tem pa moramo upoštevati, da je
mlajšim otrokom težko ostati zvest eni stvari, sploh za dalj þDVa. »Mama, katero igro bi se
lahko (še) igral?« in druga vsakdanja vprašanja, ki jih otroci zastavljajo svojim mamam.
Še posebej Y þDVX DGYHQWD LPDPR SULORåQRVW GD RWURNRP SULNDåHPR GHO EODJRVORYD
SRWUSHåOMLYHJDþDNDQMD QDodrešenika).
Otroci imajo radi spremembe, s katerimi je povezana pozitivna želja po lastnih aktivnostih.
Tako je lahko vznemirljivo vprašanje: »Kaj vse lahko naredim z denarjem (za igro)?« - »Kaj
vse nam je podaril Gospod Jezus? In kaj lahko s tem naredimo?«
Mlajši otroci živijo v þDVXª]GDM©LQªWXNDM©zato povezava iz prilike, da Jezus pride znova na
zemljo, YQMLKSRY]URþLNRPXQLNDFLMVNRRYLUR
Tudi odnos gospodar – služabnik ali suženj je za to starostno skupino neustrezen, saj se pri
njih pojavi konflikt. V tej povezavi bi moraOLUD]ORåLWLSUHYHþSRMPRY QSUsuženjstvo …).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Otroci naj uganejo ime knjige v Bibliji, v kateri je zapisan današnji tekst (glej
SULSRPRþHND). Rešitev: Matej.
3.2.2

Igramo se: priskrbite si slike, NL SULND]XMHMR UD]OLþQH poklice. Vsak otrok naj izbere
kartico s sliko in odigra YORJR WHJD SRNOLFD Y REOLNL SDQWRPLPH 3UL WHP QLþ ne
govorite in drugi otroci morajo uganiti, kateri poklic je otrok predstavil. Pri tem
povežite z zvestobo in zanesljivostjo SULGRORþHQHPSRNOLFX

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

-

-

Pripovedujte zgodbo (primerjaj z 1.1) primerno navedenim korakom, v kratkih in
otrokom primernih izjavah, ki jih na nekaterih mestih prekinite z namenom, da bi
otroci ]DNOMXþLOLVWDYHN (JOHMSULSRPRþHNE).
Zgodba RPRJRþD, da jo lahko prikažemo (vidno) z gibi in (]YRþQR) z JODVRYLULWPLþQL
instrumenti lahko posnemajo npr. jahanje, cingljanje denarja ob razdelitvi talentov,
NRSDQMHMDPHREUDþXQDYDQMHWDOHQWRY«
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-

6 SRPRþMR URN lahko denar prikažete z drgnjenjem prstov: usmerjeni kazalec za
gospodarjevo nalogo, ploskanje za pohvalo oziroma zaušnica za kazen.
Za utrjevanje lahko na tabli pripravite paralelno zgodbo (spodaj le nakazano):

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otroci naj naredijo denar in ga zalepijo na majhno mošnjo. Denar naredijo tako, da
postavijo kovance pod papir in jih naslikajo tako, da po njih drgnejo z barvico (glej
SULSRPRþHNFYXþEHQLNX).

3.4.2

,JUDPRVHLãþLWH]DNRSDQ]DNODG þHje možno, organizirajte v smislu lova po cerkvi).
Na koncu se še enkrat pogovorite z otroki o skrivanju talentov.

3.4.3

,JUDPRVHUDVWRþDGUXåLQD (ta igra je primerna za starejše otroke pri mlajši skupini) –
QDMGLWHþLP YHþEHVHGQLK]YH] NRW VR QSU ãROVND WRUED ãROVNLDYWREXV YHþHUQD ãROD
itd. Z otroki se dogovorite R L]KRGLãþQL besedi in trajanju igre. Nato izpišite vsako
EHVHGQR]YH]R=DYVDNRSUDYLOQREHVHGQR]YH]RGRELMRWRþNR. Zmagovalec je tisti, ki
VHMHVSRPQLOQDMYHþbesednih zvez GRELOQDMYHþWRþN.

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

Pri starejši skupini mora biti upoštevano glavno dejstvo: V kateri osebni situaciji se nahaja
Jezus? Komu pripoveduje priliko? Koga posebno nagovarja Matejev evangelij? Kakšno vlogo
imajo poslušalci? Samo tako lahko priliko prenesemo na današnje življenje otrok.
V Matejevem evangeliju ni navedeno, da morajo služabniki z danimi talenti delati (kar pove
Luka v svojih zapisih). Zato je v RþHK ljudi takratnega þDVDREQDãDQMH]YHVWLKVOXåDEQLNRYQH
vzorno, ker so v zavestni situaciji ravnali lahkomiselno z zaupanimi oziroma sposojenimi
talenti (glej 1.5); namesto, da bi jih spravili na varno, so tvegali pri trženju s talenti in tako bi
lahko izgubili kvoto prvotne vrednosti.
Zato je toliko bolj presenetljiva Jezusova ocena teh služabnikov. Med drugim je bil napad na
XþHQMH UDELQRYREHQHP VSRURþLOR poslušalcem, naj NULWLþQR SUHPLVOLMR R ODVWQHP SUHSULþDQMX
in obnašanju *RVSRG MH åHOHO QMLP LQ QDP UD]ORåLWL QDVOHGQMH *RVSRG %RJ UDþXQD GUXJDþH
NRWþORYHN2QQHUHDJLUDSRþORYHãNLORJLNL– ljudje npr. sprašujejo: »Zakaj je kaznovan, saj
se je ves þDV REQašal legalno?« ali pa »Zakaj nekdo dobi še zraven, þH tako ali tako ima
QDMYHþ?« (glej Mt 25,28).
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%RåMDSUDYLþQRVWVHkaže prav YWHPNRYVDNHPXSRSODþD glede na to, koliko je pripravljen
tvegati glede na svoje zmožnosti. (Prvi zvesti služabnik je s svojimi talenti tvegal QDMYHþkajti
þH EL L]JXELO EL izgubil QDMYHþ in bil za to tudi odgovoren). Zgolj neformalna izpolnitev
obljub, MHþLVWRþORYHãNR]DYDURYDQMHLQMHQDSDþQRY%RåMLKRþHK
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: Predstavljajte si, da vam nekdo zaupa nekaj zelo dragocenega … Kako bi se
SRþXWLOL"Kaj bi storili? (glej tudi 3.2).
4.2.2

Pogovor o »pomenu denarja«: Kdo / kaj je natisnjeno na kovancih? Tudi mi smo
vtisnjeni! Katere izraze za denar in njihovo razlago poznate? (keš, lova …).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Z otroki predelajte WHNVWVSRPRþMRYSUašanj, kot so:
Tukaj se posoja … GHQDU .RPX" .GDM" .DNR GROJR" 3R NDNãQLK NRUDNLK" ýHPX"
Zakaj? Kateri rezultati so pridobljeni? Posledice …?
4.3.2

Vprašanje
c Gospod ima veliko nalogo. Katero?
(vrstica 14)
d Kako razdeli svoje premoženje?
(vrstica 15)
e…

Odgovor

4.3.3

Primerjajte tako imenovano nasprotno priliko (JOHM SULSRPRþHN F) z originalno in
nato izdelajte priliko v pogovoru z uvodom: »Gospod Jezus je rekel naslednje …«
Najprej poizkusite prenesti situacijo tedanjega þDVD QD situacijo danes, s katero se
RWURFL ODåMH VRRþLMR Verjetno MLP ER SRWHP MDVHQ SRPHQ WH SULOLNH 1D WD QDþLQ MLP
lahko poVWDQHMDVQRGDLPD%RJGUXJDþQDQDþHOD NRWMLKLPD QHYHUHQ þORYHNLQod
QDVSULþDNXMHGDQDãHåLYOMHQMHREOLNXMHPRSRQMHJRYLKQDþHOLK.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Akcija »vsi sodelujemo«: Želimo predstaviti naše talente in z njimi delati tako, da še
GUXJHSULGRELPR]D*RVSRGD-H]XVD0RJRþHELODKNRXUHVQLþLOL naslednje zamisli:
o Nekaj otrok naj izdela lepa pisana vabila za sošolce, prijatelje itd. Pri
XUHVQLþHYDQMXLGHMHMLPSULVNRþLWHQDSRPRþ
o Drugi naj premišljujejo, kako bi bila pripravljena »Pozdravna nedeljska šola«
]DQRYHXGHOHåHQFH7XMFLVHPRUDMRSRþXWLWLNRWGRPD
o Kdo bo naredil reklamne plakate in kdo vabila?
o Kdo bo vabil, pomagal in kdo bo delil vabila?
4.4.2

3RJRYRU R YSUDãDQMLK .MH VR REVWDMDMR  QDãD ªGHOD©" .DNR SULGRELP PRþ
SRWUSHåOMLYRVWLQY]WUDMQRVW".DMERþH NRWOHQslužabnik) izgubim, se izneverim? Kaj
PLODKNRSUHSUHþL, da bi dobil sad?

4.4.3

Zgodba k vprašanju: »Zastopanje odsotnega gospodarja«:
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$OHNVDQGHU 9HOLNL MH ELO PRJRþHQ YODGDU 3UL VRGEL QL SR]QDO XVPLOMHQMD 1D GDQ
VRMHQMD MH YHGQR YHOLþDVWQR VHGHO QD VYRMHP VRGQHP prestolu, s katerega je sodil in
vojaki so stali okrog njega. Ujetnike so enega za drugim privedli pred njega. Kazni so
bile vedno strašne. Nekega dne je vladar veliko mož kaznoval s smrtno kaznijo, ko je
na vrsto prišel 17-OHWQLIDQW,]JOHGDOMH]HORPODG9VLSULVRWQLVRQDSHWRþDNDOLNDNR
VH ER RGORþLO vladar. Kar naenkrat se je Aleksander Veliki RPHKþDO Sklonil se je k
fantu in ga vprašal: »Kako ti je ime?« - »Aleksander, gospod,« je zašepetal fant.
$OHNVDQGHU PRJRþHQ YODGDU JD MH SRJOHGDO LQ JD L]]YDO ª*RYRUL JODVQR© »Aleksander, gospod!« je ponovil fant. Aleksander Veliki je bil prijetno ganjen, ko je
ugotovil, da nekdo nosi QMHJRYR LPH 9SUDãDO MH ªýHVD je obsojen ta fant?« - »V
]DþHWNXERMDMHSREHJQLO©9VDNMHYHGHOGDMHWRQDMKXMãLYRMDãNLSUHVWRSHN6RGEDEL
VH PRUDOD JODVLWL 60571$ .$=(1 9ODGDUMHYH RþL VR VH VNUþLOH Y JXER 6WURJR MH
pogledal fanta. Vstal je s svojega sodnega prestola, stopil do fanta, ga pogledal
naravnost YRþLLQ mu velel: »Mladi prijatelj, v prihodnosti spremeni svoje vedenje ali
pa svoje ime!«
ýH VH PL LPHQXMHPR NULVWMDQL, po imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa, potem
nosimo veliko bolj vredno ime, kot takrat ta mladi vojak. Gospod Jezus bi rad, da bi (v
njegovi odsotnosti) dajali vso slavo njegovemu imenu …

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
- Za mlajše otroke:
Naredite prstan – REURþ VLPERO]YHstobe) in na sprednjo stran
napišite: KDOR JE V NAJMANJŠEM ZVEST … na notranji
strani pa napišite,1.'2591$-0$1-â(0.5,9,ý(1 …
Nato z otroki naredite velik prstan – REURþYNDWHUHPERODKNR
PDQMãLREURþvisel. Na sprednji strani napišite: … JE ZVEST
TUDI V VELIKEM. Na notranji strani pa: … JE .5,9,ý(1
TUDI V VELIKEM. Oboje se lahko potisne skozi srce ali obesi,
da se vidi napis Luka 10,16.
- Za starejše otroke:
UgankaUHãLWHY=9(6790$/(035$9,ý(199(/,.(0! (JOHMSULSRPRþHN 13/d).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

Nasprotna prilika
-H NRW SUL þORYHNX NL MH RGSRWRYDO L] GUåDYH SRNOLFDO VYRMH VOXåDEQLNH Ln jim
L]URþLO VYRMH SUHPRåHQMH HQHPX MH GDO SHW WDOHQWRY GUXJHPX GYD LQ WUHWMHPX
enega, vsakemu po njihovih sposobnostih in tako odpotoval.
Takoj zatem je ta, ki je dobil pet talentov, odšel na borzo in z njimi trgoval. Ker so
ELOL WHåNL þDVL MH L]JXELl tri (…) zaupane talente. Prav tako je drugi služabnik
izgubil en talent, ker je zaupal neznanemu trgovcu in ta ga je prevaral. Ta pa, ki je
dobil en talent, je odšel k zboru rabinov in skopal jamo v zemlji ter zakopal denar
svojega gospodarja, da bi bil varen pred lakomniki in bi premoženje njegovega
gospodarja (vsaj) ostalo.
0LQLOR MH YHOLNR þDVD LQ JRVSRGDU VH MH YUQLO N VOXåDEQLNRP WHU ] QMLPL QDUHGLO
REUDþXQ,Q]JRGLORVHMHGDMHWDNLMHGRELOSHWWDOHQWRYSUHGJRVSRGDUMDSULQHVHO
2 (…) in rekel ª*RVSRGDU L]URþLO VL PL SHW WDOHQWRY LQ åHOHO VHP SRYHþDWL WYRMH
SUHPRåHQMH DPSDN NHU ELOL VR KXGL þDVL VHP NOMXE YVHP PXNDP REGUåDO VDPR
dva«. Njegov gospodar mu je odgovoril: »Lahkoverni služabnik …«
(Na koncu je tretji služabnik pohvaljen in nagrajen, ker je ravnal po predpisih in
zaupano premoženje obvaroval; dobil je še ostale talente od prejšnjih dveh
služabnikov…).
3ULSRPRþHNG

UGANKA
8JDQLSUDYLOQHĀUNHLQMLKYSLåLQDĀUWHQDWRSDWHĀUNHSUHQHVLYNYDGUDWNHY
NULçDQNL'RELOERåSRPHPEQRL]MDYRNLVHMRQDXĀLPRL]/N
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14. lekcija

35,/,.$29,12*5$'8,19,1,í$5-,+
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 12,1–12
ZLATA VRSTA:
ª.DMWL%RJMHWDNROMXELOVYHWGDMHGDOVYRMHJDHGLQRURMHQHJD6LQDGDVHQLKþHNGRUYHUXMH
YDQMQHSRJXELDPSDNLPDYHþQRåLYOMHQMH©
Jn 3,16

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
-

Vzporedni vrsti: Mt 21,33–46
Lk 20,9–19

1.1 VSEBINA

3R SULKRGX Y -HUX]DOHP LQ ªþLãþHQMX© WHPSOMD MH -H]XV VNR]L GYH SULOLNL OMXGVWYR ãH HQNUDW
SRNOLFDOQDSRNRUR3UYDMHSULOLNDRYLQRJUDGXLQYLQLþDUMLK1DPHQLMRYUKRYQLPYRGMHPLn
velikašem med Izraelskim narodom.
Prilika govori o možu, ki je zasadil vinograd in ker je odpotoval iz dežele, je vinograd dal v
]DNXSYLQLþDUMHPQDMJDREGHOXMHMR2EþDVXOHWLQHMHODVWQLNSRVODOVYRMHJDVOXåDEQLNDNLQDM
bi pridelek zbral in ga prinHVHO VYRMHPX JRVSRGDUMX $PSDN VOXåDEQLND VR YLQLþDUML
zasmehovali, ga pretepli in nagnali praznih rok. Prišli so drugi služabniki, ki so utrpeli
SRGREQRXVRGRLQQHNDWHULVRL]SROQLWHYVYRMHQDORJHPRUDOLSODþDWLFHORVVYRMLPåLYOMHQMHP
Kot zadnjega je lastnik vinograda poslal svojega ljubljenega sina, kajti verjel je, da ga bodo
YLQLþDUMLSRVOXãDOL9HQGDUNRWGRVOHMRVWDOHVRWXGLJRVSRGDUMHYHJDVLQD]DQLþHYDOLSUH]LUDOL
LQJDFHORXELOLNDMWLUHNOLVRþHXELMHMRGHGLþDVHYLQRJUDGDODKNRVDPLSRlastijo.
*RVSRGSULOLNRNRQþXMH]RSR]RULORPQDND]HQNLER]DGHODWHPRULOFHLQSRJOHGSRVOXãDOFHY
usmeri na kamen, ki so ga zidarji zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen. Farizeji in pismouki
po jasnih besedah spoznajo, da je govoril o njih.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus tik pred smrtjo.
Veliki duhovniki, pismouki, starešine (11,27), farizeji (Mt 21,45).
Množica.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

V Jeruzalemu.
ý$6'2*$-$1-$

Približno 3 dni pred križanjem Gospoda Jezusa.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: prilika = v nazornih govorih stvari in odnosi vsakdanjega življenja
SUHGVWDYOMDMR GXKRYQH UHVQLFH NL VH Y SULOLNL YOHþHMR NRW UGHþD QLW (osnovno o
prilikah glej v 9. lekciji).
Interpretacija: Lastnik vinograda je Bog (Iz 5,7; Jer 12,10). Vinograd je prvotno
VRSRPHQND ]D ,]UDHO 9LQLþDUML VR YRGMH QDURGD ]D ]ELUDQMH OHWLQH SRVODQL
VOXåDEQLNL VLPEROLþQR SUHGVWDYOMDMR SUHURNH PHGWHP NR JRVSRGDUMHY VLQ
SUHGVWDYOMD -H]XVD .ULVWXVD 6 WHP *RVSRG -H]XV LVWRþDVQR YRGMHP QDURGD
napoveduje, kaj bodo v naslednjih dneh njemu storili.
Poleg tega v Mt 21,43 Gospod Jezus jasno pove, da ima ta prilika tudi za danes
JORERNSRPHQ9LQRJUDGVHãLULYVYHWLQGiQRRGUHãHQMHQHERSRQXMHQRL]NOMXþQR
Judom. Opustošenje vinograda (Iz 5,1–7) nakazuje razdejanje Jeruzalema (70. n.
št. od vojskovodje Tita). Božje kraljestvo bo Judom vzeto in dano duhovnemu
QDURGXREþHVWYX-XGRYLQSRJDQRY
Vrstica 1: vinograd, ograja, stolp, dati v najem = geografske razmere Izraela so
ugodne za vinogradništvo. 9LQRJUDGHVRVDGLOLYQLåLQDKYHþLQRPDSDQDSRERþMLK
(Jer 31,5). Da bi posestvo obvarovali pred potepuško živino in divjimi živalmi, so
YUWRYH]DJUDGLOLDOLRE]LGDOL ,] 6SRPRþMRSRVWDYOMHQHJDVWUDåQHJDVWROSDVH
MHODKNRþLPSUHMRSD]LORURSDUMH ,] =DSULGRELYDQMHVRNDVHMHzrelo grozdje
dajalo v stiskalnico, kjer se je po njem hodilo z bosimi nogami (Iz 16,10; 63,3)
VWLVNDOQLFD  OHNFLMD Y QHPãNHP XþEHQLNX ). Dajanje vinograda v najem je
ELORSR]QDQRLQSUDNWLFLUDQRåHY6DORPRQRYHPþDVX 9S 
Vrstica 10: vogalni kamen = temeljni kamen; kamen, ki nakaže smer. Jezus Kristus
je primerjan s tem kamnom (1 Kor 3,11; 1 Pt 2,4–8). Tukaj je tudi namig na
vstajenje.

2. VODILNA MISEL
Božja ljubezen se kaže v daru njegovega Sina (glej zlato vrsto) in njegovi želji, da se pustimo
rešiti po veri v Gospoda Jezusa Kristusa (evangelizacijski namen).
Ostale možnosti:
- 9HOLNROMXGL%RåMHJDJODVXQRþHSRVOXãDWL
- Bog želi videti sad (Bog nam vse daje na razpolago, da bi se zanj zavzemali).
- 7XGL%RåMDSRWUSHåOMLYRVWVHQHNMHNRQþa.

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

2VUHGQMD WRþND LQ UGHþD QLW 6YHWHJD SLVPD MH WHPD -H]XV .ULVWXV 3UHGODJDQ VYHWRSLVHPVNL
tekst bi bil najbolj primeren, da bi z njim otrokom prikazali Božjo ljubezen, Gospoda Jezusa
in njegovo veliko delo. Otroci lahko vedno razumejo, da je Bog poslal svojega Sina na to
]HPOMRGDELQDPRPRJRþLOQRYRåLYOMHQMH%RåMDOMXEH]HQLQSRWUSHåOMLYRVWQMHJRYYHþNUDWQL
govor k nam in njegova želja, da njegovega Sina poslušamo in mu zaupamo, morajo biti vaše
osrednje teme za otroke v mlajši skupini. Ravnanje okolja vidimo v tako imenovanem
DGYHQWQHP LQ ERåLþQHP þDVX 1HVUDPQR LQ SRWUDWQR åLYOMHQMH LJQRULUDQMH %RåMH OMXEH]QL
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RSLVXMH RGQRV YLQLþDUMHY .HU MH WHPDWLND WDNR DNWXDOQD VH ODKNR RVUHGRWRþLWH QD
evangelizacijsko misel (glej 2).
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 3RNDåLWHIRWRJUDILMHDOLVOLNH QSUL]þDVRSLVD YLQRJUDGRYYLQLþDUMHYLSGWHUSRNUDMãL
»izmenjavi izkušenj« preidite na zgodbo.
3.2.2 Z otroki se pogovarjajte o advHQWQHPþDVX primerno tudi za 3.4)1DNDMYHþLQDOMXGL
PLVOL" 3RþLWQLFHGDULODERåLþQLGHQDUQDNXSRYDQMH« 1DNDMELVHPRUDOLVSRPQLWL
mi? (Na Božjo ljubezen; vse prihaja od njega; na poslanstvo njegovega Sina). Poglejte,
kaj VHMHQHNRþ]JRGLORQHNHPXJRVSRGDUMXYLQRJUDGD
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

6SRPRþMRSULSRPRþNDD povejte priliko v petih korakih:
1. korak: neki mož sadi vinograd, ga opremi in dá v zakup (v 1). Zakaj? Kasneje želi prejeti
nekaj od sadu – pokažite sliko o vinogradu.
2. korak: lastnik pošlje služabnika, da bi del sadu pobral. Kaj se je zgodilo z njim? (V 2 in 3)
– sliko 1 položite na predvideno polje.
3. korak: ODVWQLNSRãLOMDYHþLQYHþVOXåDEQLNRY YLQ – položite sliko 2 na svoje mesto.
4. korak: lastnik pošlje svojega Sina (v 6). Preden položite sliko 3, pustite, da otroci izdelajo
primerjavo. Kako je bil sprejet Gospod Jezus? (Jn 1,11).
5. korak: YLQLþDUMLXELMHMR6LQD slika 4). Pokažite na Božjo ljubezen in potrpežljivost ter na
smrt Gospoda Jezusa na križu. Kako mi odgovarjamo na to ljubezen?
3.4. UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite kopije SULSRPRþND 14/a (vinograd), na katere naj nalepijo slike in
jih pobarvajo.

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

5DYQR GDQHV MH QXMQR GD VR RWURFL Y WHP NDRWLþQHP RNROMX ]HOR ]JRGDM JDQMHQL RG %RåMH
OMXEH]QLLQGD]DþQHMRGRVOHGQRåLYOMHQMH]*RVSRGRP-H]XVRP=DWRåHOLPRWXGLSULVWDUHMãLK
otrocih poudariti evangelizacijsko misel in jo v nasprotju s pristopom k mlajši skupini
(primerjaj 3.1) še poglobiti skozi odrešenjsko-zgodovinski vidik prilik. Za starejšo skupino je
pomembna uporaba desete vrste (vogalni kamen – glej 1.5): Ali je Jezus Kristus temelj
PRMHJDåLYOMHQMD"$OLRQRGORþDLQPHXVPHUMD"
4.2. PRIPRAVA UVODA (glej tudi 3.2.2)

4.2.1 Pogovor: prilika – NDMMHWR" 6WDNãQLP]DþHWNRPODKNRSRORåLWHGREHUWHPHOM]DEROMãH
razumevanje prilik) – glej 1.5.
4.2.2 Razmišljanje: na kaj vse se spomnite ob besedi »vinograd«? Odgovore si zapisujte in
se na njiKYUDþDMWHWHNRPL]YHGEHOHNFLMH
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4.3. IZVEDBA LEKCIJE

Ker je tekst kratek, naj otroci preberejo priliko in spoznajo zgodovinski kontekst (glej 3.3).
.RW VOHGHþH ODKNR XSRUDELWH SULSRPRþHN D kjer korake pripovedovanja (glej 3.3)
podaljšate oziroma skrajšate:
K 1. koraku:
Bog želi, da s svojim življenjem in z darovi, ki nam jih je dal, zanj
prinesemo sadove. Kdo je lastnik sveta? – SULSRPRþHND EUH]VOLN 
K 2. in 3. koraku: .GR VR YLQLþDUML" .GR VR VOXåDEQLNL" (Sliki 1 in 2). Navajajte imena
prerokov (na folijo, zvitek ali tablo). Tako bodo otroci videli, koliko
truda je Bog skozi vso zgodovino vlagal, da bi rešil ljudi (glej 1.5 interpretacija).

Uporaba: Tudi danes so ljudje, ki izvršujejo Božje naloge, prezirani (misijonarji …)
K 4. in 5. koraku: 1DYHGLWH WLSLþQH GRJRGNH Y åLYOMHQMX *RVSRGD -H]XVD NMHU MH
]DYUDþDQMH6LQD]HORRþLWQR(sliki 3 in 4 – evangelizacijska uporaba).
6. korak:
Gospod Jezus je bil zavržen od religioznih voditeljev Izraela (slika 5).
Ampak on ima za vse, ki ga ljubijo, poseben pomen kot vogalni kamen
(glej 1.5 .DNRWRL]JOHGDSUDNWLþQR"
4.4. UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom dajte kopijo SULSRPRþND E QD NDWHUHP VR SULND]DQH UD]OLþQH IXQNFLMH
vogalnega kamna. Pogovorite se o tem in razmislite, katero vlogo mi kot kamni
izpolnjujemo (glej 1 Pt 2,4).
4.4.2 Z otroki se pogovorite o besedi »potrpežljivost« in jih nato usmerite na Božjo
potrpežljivost, ki je jasna iz prilike ter pokažite, da tudi Božja potrpežljivost enkrat
pride h koncu. Obstaja »Prepozno!«
4.4.3 PrLSRPRþHNF z nekaj ugankami (glej tudi 1.5 – interpretacija):
k UD]OLþQLPVOXåDEQLNRP vpisati imena Božjih prerokov;
k 1: XVWYDUMDOHQYHOLNRGXãHQSULþDNXMHVDGSRWUSHåOMLYXVPHUMDREVRMDMRþ
k 2: HGLQLOMXEOMHQL6LQGHGLþXELWYRJDOQLNDPHQ]DYUåHQGUDJRFHQYRþHKGUXJLK

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
%RJOMXELVYHW YVHOMXGLWRGD]>YHþQLP@åLYOMHQMHPERQDJUDMHQOHWLVWLNLKRþH>YHURYDWL@ 
9HUDY%RåMHJD6LQDYDUXMHSUHGSRJXEOMHQMHP YVDNþORYHNMHJUHãQLNLQ]DWRL]JXEOMHQþH
QRþH ELWL RGUHãHQ Da bi zlata vrsta otrokom postala bolj osebna, nadomestite pojme (svet,
QLKþH ]LPHQLSRVDPH]QHJDRWURND JOHMSULSRPRþHNF).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULOLNDRYLQRJUDGXLQYLQLþDUMLK–
Osebe in njihovo vedenje

PRILIKA

INTERPRETACIJA

Lastnik = ____________________________
9LQLþDUML =____________________________
_______________(Mk 11,27 + 12,12)
5D]OLþQLVOXåDEQLNL =____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Sin =____________________________
,]SULOLNHVHQDXþLPR
1. Kako se obnaša Bog?

2. Kaj vse zvemo o Sinu?

3. Kako reagirajo poslušalci?

Naš odnos do Boga preizNXãDPRVSRPRþMRzlate vrste!

Kajti Bog je tako ljubil (
da se (
tvoje ime
življenje.

tvoje ime ), da je dal svojega edinorojenega Sina,
), kdor veruje vanj, ne pogubi, ampak LPD YHþQR
Janez 3,16
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15. lekcija

USMILJENI SAMARIJAN
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 10,25–37
ZLATA VRSTA:
»Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo.«
Gal 6,2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Na izzivalno vprašanje R YHþQHP åLYOMHQMX QHNHJD XþLWHOMD SRVWDYH MH -H]XV .ULVWXV
odgovoril z grajo na postavo. 8þLWHOM, ki je postavil vprašanje, je citiral veliko zapoved
o ljubezni iz 3 Mojz 19,18 in na koncu dodal vprašanje, kdo je njegov bližnji.
Nato je Jezus povedal priOLNR R XVPLOMHQHP 6DPDULMDQX ]D NDWHUHJD VWD ]QDþLOQD
ljubezen in usmiljenje. Samarijan je dober vzgled s tem, da poskrbi za moža, ki je na
poti iz Jeruzalema v Jeriho bil napaden, medtem ko sta levit in duhovnik njegovo
pravo nasprotje, saj ranjenemu možu sploh ne pomagata.
8þLWHOMSRVWDYHMHSUHNRWHJDSUDNWLþQHJDSULPHUDVSR]QDOSRPHQ]DSRYHGi o ljubezni
do bližnjega in s tem bil spodbujen, da se obnaša ravno tako kot opisani Samarijan.
1.2 OSEBE

-

-

-

Jezus Kristus.
8þLWHOMSRVWDYHSR]QDYDOHFLQVWURkovnjak postave, strog Žid.
Duhovnik: posrednik med ljudmi in Bogom; služi pri žrtvenem oltarju v
preddverju templja (skrbi za naprave, za izpolnitev predpisanih dejanj ob
žrtvovanjuSRXþXMHOMXGVWYRRSRVWDYL .
LevitiSRPRþQLNLGXKRYQLNRYVOXåDEQLNLYWHPplju.
Samarijan: pripadnik »mešanega« ljudstva (Izraelcev, Asircev in drugih), ki se
je po osvojitvi severnega kraljestva (približno leta 722 pr. n. št.) razvilo na
SRGURþMX 6DPDULMH (JOHM SULSRPRþHN D Y  XþEHQLNX). Zaradi narodnih in
religijskih razlik so Židje Samarijane podcenjevali. K temu so prispevali še
UD]OLþQLNUDMLþDãþHQMD BogaNLVRSRY]URþLOLãHYHþMLUDzdor med njimi (Judje
so imeli zato sveto mesto Jeruzalem, Samarijani pa goro Garizim). Sovraštvo
do Samarijanov je WLþDORgloboko v srcih Židov.
Razbojniki (primerjaj z 1.3).
ýORYHNNLMHSDGHOPHGUD]ERMQLNHQDMYHUMHWQHMHŽid.
*RVWLOQLþDU ŽidODVWQLNQHNHJDSUHQRþLãþDPHG-HULKRLQ-HUX]DOHPRP.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Kraj pogovora je najverjetneje Jeruzalem.
- Pot iz Jeruzalema v Jeriho: dve mesti sta oddaljeni približno 25 km, višinska razlika
približno 1050 m (Jeriho leži 250 m pod morsko gladino), v posameznih delih je pot
zelo strma in vodi skozi pusto hribovje hribovite Judeje. Ta pot je bila znana po
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nevarnosti, saj so cestni razbojniki, tatovi ovac in pobegli vojaki tukaj izkazovali
svoje nasilje (JOHM SULSRPRþHN D). Zaradi tega so se trgovci radi združevali v
karavane.
1.4 ý$6'2*$-$1-$

V zadnjem letu javnega nastopa GospRGD-H]XVD.ULVWXVDNRWþORYHND
1.5 RAZLAGA POJMOV (primerjaj z 1.2 in 1.3)

-

-

-

-

Vrstica 25: da bi ga preizkušal = XþLWHOM, ki je postavil vprašanje, si je
obetal odgovor, ki bi bil v nasprotju s postavo, da bi lahko obtožil Jezusa
neupoštevanja postave.
Vrstica 26: postava = postava s Sinaja iz Mojzesovih knjig.
Vrstica 34: obvezal njegove rane = najverjetneje je Samarijan raztrgal
VYRMDREODþLOD.
Vrstica 34: olje = pomembno hranilno sredstvo, pridobljeno iz oliv; služilo
je tudi negi telesa, v medicini pa za lajšanje in mazanje ran; pomemben
trgovski artikel.
Vrstica 34: vino = RELþDMQDSLMDþDY3DOHVWLQLY medicini se je uporabljalo
kot razkuževalno sredstvo.
Vrstica  JRVWLãþH  SUHQRþLãþH za popotnike, zaklon za živali in ljudi,
velik kvadratni prostor s studencem na sredini, prostor za prtljago, hlevi za
åLYLQR*RVWLãþDVRELODEUH]SRKLãWYDVSDOLVRQDSUHSURJDKDOLHQRVWDYQR
Y VYRMHP SODãþX *RVSRGDU DOL JRVWLOQLþDU, pri katerem bi lahko kupili
hrano, ni bil vedno zraven.
Vrstica 35: dva denarija = srebrni kovanci, zaslužek dveh delovnih dni;
SRWUHEDSRKUDQLHQHJDþORYHNDVHMHODKNRSODþDOD]GHnarija, iz tega
vidimo, da sta dva denarija bila dovolj za dobre tri tedne.

2. VODILNA MISEL
Ljubezen do bližnjega naj bi v našem življenju bila prakticirana kot »posledica«
okušene Božje ljubezni (vzrok ljubezni do bližnjega ni v humanosti, ampak v izkustvu
Božje ljubezni; þORYHNQDML]SROQMXMH celotno postavo, 27. vrstica).

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

O zapovedi ljubiti bližnjega se veliko govori. Po eni strani je ta zapoved pogosto
teološko narobe pojmovana in je humanost »medþORYHþQRVW« veliko bolj poudarjena
kot Božja ljubezen, po drugi strani pa tudi v praksi veliko od tega pogrešamo.
Tako obstaja pri tej primerjavi nevarnost, da otrokom moraliziramo in jim zadamo
naloge, ki jih sploh ne morejo izpolniti.
9HOLNRERPRGRVHJOLþHERGRRWURFLVSR]QDOLNDNRzelo jih Bog ljubi in da nam on
daje možnost, da ljubezen podarimo tudi drugim; to pa lahko nato udejanijo do svojih
bližnjih v okolici.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 3RJRYRURQHPRþQLKRVHEDK– kateri OMXGMHSRWUHEXMHMRSRPRþGUXJLK" VOHSL
EROQLUDQMHQLGRMHQþNL...) – glej 3.4.1.
3.2.2 Tiha spodbuda: otrokom pustite, da ob gledanju slike izrazijo svoje mišljenje
(glej priSRPRþHNE).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pri mlajših otrocih bi se morDOL RVUHGRWRþLWL QD SULPHUMDYR 6OLNH ODKNR RE
pripovedovanju zlagate eno za drugo na »pot potovanja« (JOHMSULSRPRþHN15/c). Ker
je ta zgodba zelo znana, lahko otrokom pustite, da sami zložijo slike in ob njih
pripovedujejo. Nato dopolnite QMLKRYRSULSRYHGRYDQMH]PDQMNDMRþLPLSRGDWNL
Slika 1: popotnik na poti iz Jeruzalema v Jeriho.
Slika 2: napad, v odmaknjenem kraju.
Slika 3 in 4: najprej pride PLPR NUDMD ªQHVUHþH© duhovnik, nato levit. Oba lahko
prepoznamo po njunih oblekah. Opišite misli ranjenega in kako dvakratno upanje o
rešitvi preide v obup.
Slika 5: Samarijan, tudi njega lahko prepoznamo po obleki (opišite misli ranjenega in
6DPDULMDQDNRRSD]LWDGDVWDUD]OLþQLK narodnosti – glej 1.2). Kaj naredi Samarijan?
(glej Lk 10,33; 34).
Izpeljava: ljubezen premaga sovraštvo, prezir, udobje in tvega celo lastne posledice
(razložite veliko zapoved Božje ljubezni, glej 27. vrstico).
Slika 6: Samarijan ranjenca odpelje do gosWLãþDLQSRVNUEL]DYVHSRWUHEQR
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Nadaljevanje 3.2.1: Kako lahko pomagamo QHPRþQLPOMXGHP"
3.4.2 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþNDF in naj zalepijo nanjo slike.
3.4.3

Raziskovalci: Delovni list 15 – mlajša skupina.

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

3UL VWDUHMãL VNXSLQL EL PRUDOL EROM SRXGDULWL SRYH]DYR LQ RNROLãþLQH, v katerih je
Gospod Jezus Kristus povedal to priliko9SUDãDQMHRYHþQHPåLYOMHQMXLPDSUL-XGLK
pomembno vlogo. Vendar je v tem primeru to vprašanje zastavljeno kot preizkušnja z
namenom, da bi Jezusa spravili v zadrego.
Zapoved o ljubezni do bližnjega lahko najboljše prikažete na življenju Jezusa samega.
Pri starejših otrocih lahko izbirate bolj konkretne primere pomRþL EOLåQMLP LQ
poglobite poziv Jezusa Kristusa k posnemanju nudenja SRPRþL (v 37).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pustite RWURNRP SULSRYHGRYDWL Y NDWHULK RNROLãþLQDK LQ NDNR VR SRPDJDOL
drugim.
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4.2.2 Prikaz: otroci si naj v manjših skupinah izmislijo prika] NL VH NRQþD s
pozivom: Naredi enako! Vsaka skupina naj nato odigra svoj prikaz.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Potem, ko razložite povezavo oziroma kontekst, v katerem je Jezus Kristus povedal to
priliko, lahko nadaljujete podobno kot pri WRþNi 3.3.
Pripovedovanje (JOHMSULSRPRþHNF):
K sliki 3 in 4: opis nalogVWDOLãþLQPLVOLGXKRYQLNDWHUOHYLWD VWUDKSUHGQHþLVWRVWMR
zaradi stika z mrtvim, primerjaj s 4 Mojz 19,11 – PRJRþHQLVWDLPHODþDVDLSG 
Izpeljava: kakšne izgovore imamo, ko gre za to, da bi drugim pomagali?
K sliki 5 in 6 QHVHELþQR YHGHQMH 6DPDULMDQD Oahko dodatno poudarite tudi z
žiYOMHQMHP -H]XVD LQ SRLãþHWH konkretne predloge iz vsakdanjega življenja. Tukaj
ODKNRãHEROMQDWDQþQRUD]ORåLWH veliko zapoved ljubezni (v  ,]KRGLãþHOMXEH]QLGo
bližnjega je že izkušena ljubezen Jezusa Kristusa.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Na podlagi VYHWRSLVHPVNHJDWHNVWDVNXSDM]RWURNLUD]LãþLWH posamezne korake
Samarijanove SRPRþL. Pri tem poskusite posamezne korake prenesti v
današnjo situacijo – po možnosti s SRPRþMRWDEOHDOLIROLMH:
Kaj naredi Samarijan?
Vidi ranjenega.

.DMVHODKNRWLQDXþLã"
2GSULRþL

Naštej primere!
Bolni, osDPOMHQLåDOXMRþL
jezni (npr. slabe ocene).
Ni šel mimo.
Pojdi k drugim!
3RNDåLVRþXstvovanje,
interes, ukrepaj.
,PHOMHVRþXWMe.
Pokaži svoje VRþXWMHERGL Ne posmehuj se iz drugih,
usmiljen!
bodi prijazen.
Poveže rane.
Naredi najbolje in pomagaj Obiskuj, pojdi nakupit,
tam, kjer je potreba!
ponesi besedo tolažbe,
zapoj pesem, ponudi
VNXSQRXþHQMH.
Še naprej skrbi za ranjenca. Ne obupaj hitro, ampak
Redno obiskuj ipd.
nenehno pomagaj!
0RJRþH EL ODKNR SRVDPH]QH VWYDUL QDþUWRYDOL ]D vso skupino in jih tudi
udejanjili.
Otroke lahko tudi motivirate, da nekatere predloge udejanjijo sami. Pri
QDVOHGQML YHURXþQL XUL lahko otroci na kratko povedo o izkušnjah, ki so jih
imeli.
4.4.2

Raziskovalci: Delovni list 15 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM
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35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
»Nositi bremena drug drugemu« pomeni ne pustiti drugega v stiski samega. Jezus
Kristus povzame postavo v veliki zapovedi ljubezni. On sam je izpolnil postavo,
takrat ko je obtežen z našimi bremeni, umrl. Otroci lahko zlato vrsto vpišejo v uganko
»skrivnostna pisava« (JOHMSULSRPRþHNG).
35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

PripomRþHNE
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3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG

Skrivnostna pisava
ýH QDYVDNRþUWLFRQDSLãHãSUDYLOQRþUNRERãGRELO]ODWRYUVWR

»_ _ _ _ _ _
15 16 19 10 21 6

_ _ _ _ _ _ _
2 18 6 14 6 15 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 15 21 1 12 16 2 16 19 21 6

_ _ _ _
5 18 22 8

_ _ _ _ _ _ _
5 18 22 8 6 14 22

_ _ _ _ _ _ _ _ _
10 24 17 16 13 15 10 13 10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .«
12 18 10 19 21 22 19 16 23 16 17 16 19 21 1 23 16

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,2
8 1 13 1 4 1 15 16 14
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16. lekcija

MARTA IN MARIJA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 10,38–42
ZLATA VRSTA:
ªýORYHNQHåLYLVDPRRGNUXKDampak od vsega, kar prihaja iz Gospodovih ust.«
5 Mojz 8,3b
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Ko so QHNRþSRWRYDOLMH-H]XVprišel s svoMLPLXþHQFLY%HWDQLMR7DPMLKMH0DUWD sprejela v
svojo hišo. Medtem ko je imela polne roke dela s postrežbo, se je njena sestra Marija usedla
poleg Jezusovih nog in ga poslušala. Marta je bila nejevoljna nad svojo sestro, ker ni stregla
gostom, ampak le tam sedela. Njena nejevolja je bila tako velika in opazna, da jo je Jezus
pograjal. Jasno je povedal, da si je Marija priborila del, ki je bil zelo pomemben in to je,
poslušati njega. »Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« Ona je razumela, od kod
je prišel Jezus in je v prvi vrsti morala prisluhniti njemu.
1.2 OSEBE

- Gospod Jezus.
- Marta (gospodarica): Lazarjeva in Marijina sestra.
- Marija: Martina sestra, ki je pozneje pred križanjem Jezusa tudi mazilila (glej 18.
OHNFLMRYXþEHQLNX).
- 1HGRORþQRãWHYLORJezusoviKXþHQFHY
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

- Betanija (JOHMOHNFLMRLQSULSRPRþHNDYXþEHQLNX).
- V Martini hiši.
1.4 ý$6'2*$-$1-$

ýDVRYQRQLWRþQRGRORþHQRvsekakor pa zadnje leto Jezusovega javnega delovanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 38: »Marta ga je sprejela v svojo hišo« = ker je govor o Martini hiši, lahko
sklepamo, da je bila ona najstarejša od treh otrok.
- Vrstica 39: ta je tudi sedla h Gospodovim nogam YKLãLMHELORYHþOMXGLNLVRVHGHOLSUL
Gospodovih nogah in poslušali njegovo besedo. To pojasnjuje polne roke dela, s katerim si je
dala opravka Marta; kaže pa tudi na veliko Martino jezo, ko je pred vsemi ljudmi pokazala na
Marijino vedenje s tem, da je potožila Jezusu o njenem nedelu.
- Vrstica 39: h Gospodovim nogam = kaže na odnos uþLWHOMDLQXþHQFHY Marija se tudi želi
QDXþLWLSRVOXãDWLLQVSUHMHPDWL.
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- Vrstica 40: postrežba = Marta želi Gospodu Jezusu služiti s tem, da dela in je zaposlena s
postrežbo. Ni spoznala, da opravlja Božje delo na QDSDþHQQDþLQ. Toda Marija je spoznala, da
Božja služba pomeni »imeti del v dejansko živem Bogu«. Ne gre za službo Gospodu s
postrežbo (Lk 10,40), tHPYHþ]DSRVOXãDQMH-H]XVD in za doživetje njegove prisotnosti.
- Vrstica 41: Marta, Marta = Jezus dvakrat izgovori njeno ime in jo s tem poskuša pripraviti
do tega, da skrbno posluša.
- Vrstica 42: izvolila dobri del = Marija se je izrecno RGORþLOD]D»hrano«NLRVWDQH]DYHþQR
življenje.
- Vrstica 42: ki ji ne bo odvzet = Jezus posreduje trajne vrednosti; GDUXMHYHþQRåLYOMHQMHNL
nam ga ne more QLKþHodvzeti.

2. VODILNA MISEL
,PHWLþDV]D*RVSRGDLPDsvojo prednost!
Druge možnosti:
- Jezus nas želi obdariti.
- Ko nam Jezus Kristus želi govoriti, moramo biti tiho.

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

Celo majhni otroci poznajo pomen besed: obremenitev, QDJOLFD þDVRYQD VWLska. Prav tako
SR]QDMRREþXWHN ko se jih pusti na cedilu oziroma ko morajo nDUHGLWLYHþRGVYRMLKEUDWRYLQ
sester.
Zaradi tega se lahko z Marto poistovetijo bolj kot z Marijo in tako Marijino poslušanje pri
-H]XVRYLK QRJDK REþXWLMR kot lenobo in nepoštenost do Marte. Da bi se izognili temu, je
potrebno paziti, da QH L]SRVWDYOMDWH R]LURPD SRXGDUMDWH SUHYHþ 0DUWLQH MH]H 3UDY WDNR VH
morate L]RJQLWL WHPX GD EL SULND]DOL *RVSRGD -H]XVD NRW QHSUDYLþQHJD NR EUDQL 0DULMR
Jasno mora biti, da je Jezus Martino delo sicer opazil in da ga priznava, vendar je v tej
situaciji neprimerno in QDSDþQR. Marija pa dela tisto, kar je v tej situaciji (ko Jezus govori)
pravilno in življenjsko pomembno (to je prava Božja služba) – glej 1.5.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Vprašajte otroke, kaj si želijo od svoMHJDRþHWD" 0ožni odgovori: da se igra z mano,
GDGHOD]PDQRURþQDGHODGDLPDþDV]DPHQH . ,PHWLþDV]DQHNRJDMHODKNROHSR
darilo.
3.2.2 Prikaz (za dve osebi): oseba A ima veliko, lepo zavito darilo in ga želi dati osebi B. B
se veseli, da vidi A in ga povabi k sebi. KeUMH%YHGQRYþDVRYQLVWLVNL YHVþDVJOHGD
na uro), QLPDþDVDGDELVSUHMHOGDULOR%åHOL$-ju ugoditi in mu prinese stol. A želi
predati darilo. B želi A-MX XJRGLWL LQ QLPD þDVD ]D GDULOR WHU mu prinese mizo,
vzglavnik, odejo, skodelico, piškote. A želi vedno znova predati darilo. B pogleda na
uro in gre, da bi nekaj prinesel (na primer: ª3HFLYRPRUDPY]HWLL]SHþLFH©) Na koncu
oseba A pogleda na uro in mora sama na pot. B je še vedno zaposlen. A gre žalosten
na pot in vzame darilo s seboj.
V nadaljnjem pogovoru se lahko pogovorite o naslednjih vprašanjih:
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-

Zakaj B ni vzel darila?
=DNDMMHKXGRþHQHY]DPHPRGDULOD"
Kaj bi storili vi?

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pripovedujte iz Marijinega vidika oziroma iz vidika HQHJDRGXþHQFHY L]vidika opazovalca).
1DSULPHUSULSRYHGXþHQFD ]DLOXVWUDFLMRJOHMSULSRPRþHND):
Dolgo smo bili na poti in nismo bili vsepovsod lepo sprejeti. Ampak ko smo prišli v Betanijo,
MH ELOR YVH GUXJDþH 0DUWD QDV MH SRYDELOD Y VYRMR KLãR 7DP MH ELOD WXGL 0DULMD 0DUWLQD
sestra. Zelo se je razveselila, ko je prišel naš Gospod Jezus. Takoj je sedla h Gospodovim
nogam in poslušala njegovo besedo. Takoj je pozabila vse okrog sebe, ko je govoril o Božjih
QDþUWLK ]D QDV OMXGL LQ ]DNDM MH SULãHO 'D WR MH ELOR YHVHOR R]QDQLOR NDU MH VOLãDOD 0DULMD
Marta, ki nas je gostila, je skrbela za goste. S postrežbo je imela polne roke dela. V nasprotju
z Marto pa Marija ni opravljala nobenega dela. Ali PRJRþHMH? Seveda ga je, celo nekaj zelo
pomembnega je delala – poslušala MH*RVSRGD-H]XVD.HUMHELO-H]XVOH]DNUDWHNþDVYQMHQL
hiši, je hotela izkoristiti YVDNR PLQXWR .RQþQR MH SULãOD WXGL 0DUWD $OL LPD NRQþQR þDV ]D
Gospoda Jezusa? Kot kaže, ne, jezna je in se pritožuje Jezusu nad obnašanjem svoje sestre
Marije. Jezus naj bi jo opozoril, da ji naj pomaga pri delu. Ali Marta ni razumela, da je bilo v
tem trenutku bolj pomembno poslušati Gospoda Jezusa, kot pa delati? Gospod Jezus ne želi
nobene gostije, na kateri bi mu stregli. On je prišel na zemljo, da bi služil nam ljudem. Ali
0DUWD QH YLGL NDNR VUHþQD MH 0DULMD NR VOLãL RG -H]XVD .ULVWXVD GD MR %RJ OMXEL QDYNOMXE
njenim napakam in grehom. 3ULWDNHPYHVHOHPR]QDQLOXþORYHNQHXWHJQH, da bi odšel stran,
kaj šele, da bi delal. Ali se bo Gospod Jezus zdaj razburil? Ne, povedal bo Marti, kaj je
pomembnejše.
3.4 UTRJEVANJE

Še enkrat se vrnite QD YSUDãDQMH =DNDM MH KXGR þH QH VSUHMPemo darila (glej 3.2)? Kakšno
GDULOR MH ]DYUQLOD 0DUWD" .DNR ODKNR -H]XVX .ULVWXVX SRNDåHPR GD QMHJRYR GDULOR þDV ]D
nas) sprejemamo?

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

Otroke pri starejši skupini VRRþLWH s svetom, ki je zaznamovan z vrednostjo, na primer – velik
avtomobil MHEROMãLLQYHþYUHGHQRGPDnjšega8þHQHFNLdobi oceno 4 je »boljši« od tistega,
ki dobi oceno 2. Ali pa: kdor PDQMSULVSHYDWDQLQLþYUHGHQ3RVWDWLPRUDMDVQRGDLPD%RJ
povsem drugaþQDPerila, kot mi ljudje.
9HOLNR QDãLK NUãþDQVNih) otrok pokaže zaskrbljuMRþH QDþLQH REQDãDQMD 1HNRJD NL ãH QH
pozna biblijske zgodbe, takoj zasmehujejo. Nekdo, ki je iskren in prizna svoj greh, bo takoj
GHOHåHQ þXGQHJD SRJOHGD »Kaj, to si naredil?« NekateUL RWURFL YLGLMR Y NUãþDQVWYX
tekmovanje, pri katerem morajo premagati druge.
Otrokom morate pokazati, da so dela sicer pomembna, vendar QHNDVOHSDNUãþDQVNDDNWLYQRVW
zgreši svoj cilj, še posebejþHVHEDKDPR]GRVHåNLLQVPRWHNPRYDOQL.
=DWR VR WLKL þDV PROLWHY LQ RVHEQR SUHXþHYDQMH 6YHWHJD 3isma tako pomembne stvari, za
katere si enostavno PRUDPRY]HWLþDV
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Prikaz (glej 3.2.2).
4.2.2 Kopije dveh tort razdelite med otroke (en kos = ena ura) – JOHM SULSRPRþHN E.
Povejte jiPQDMYWHNRãþNHWRUWHQDSLãHMRVWYDUL, ki so jih SRþHOLnek RELþDMHQGDQ QD
primer: šolDGRPDþDQDORJDLJUDQMHLWGþHNGRigra dve uri na dan nogomet, naj na
GYD NRãþND WRUWH QDSLãH QRJRPHW DOL QDM QDULãH åRJR QD YVDN NRV LSG  7DNR ODKNR
pokažeteNDNRPDORþDVDizkoristimo ]DPROLWHY]DWLKLþDVLQGUXJR=YSUDãDQMHP
NDMELODKNRYQDþUWRYDQMXþDVDQDUHGLOLGUXJDþHODKNRSUHLGHWH na zgodbo.
4.2.3 Uganka (JOHMSULSRPRþHNF – dajte na folijo ali naredite kopijo za vsakega otroka):
ko ugotovijo rešitev %RJLPDþDV]Dme! $OLLPDPþDV]D%RJD" SUHLGLWH na pogovor
– kaj nas ovira, da bi poslušali Boga?
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preberite kratek svetopisemski tekst in ga nato pripovedujte najprej z vidika Marte in potem z
vidika Marije (glej 3.3).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Naredite poster QD WHPR ª7R PL Y]DPH þDV ]D Jezusa!« (Material: velik karton ali
lepenka, katalog, revija, škarje, lepilo) – glej tudi 4.2.2.
4.4.2 V pogovoru z otroki razmišljajte, kako bi lahko pri njih izgledal »dobri del« (v 42) –
primerjaj z 1.5.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Razlaga: ýORYHNVLFHUODKNRåLYLVDPRRGåLYLO kruha), ampak tukaj ni govora o tem. Tu gre
za odnos z Bogom; pred Bogom so QDPUHþ vsi ljudje mrtvi, razen þH VR SRVOXãDOL QMHJRYH
besede (glej tudi 1.5)ýORYHNWDNRåLYLRGWHJDGDje v živem odnosu s svojim Bogom (ima
YHþQRåLYOMHQMH . Zato je poslušanje njegove besede življenjsko pomembno.
Ilustracija: Tekst napišite na folijo ali tablo in potem dovolite, da otroci besedo za besedo
ponavljajo celotno zlato vrsto. Nato SRþDVLEULãLWHSRVDPH]QHEHVHGH
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

Uganka
%BJBPBþBV]BPB
BOBBPBPþBV]B%BJB"
Vpiši PDQMNDMRþHVDPRJODVQLNH QDþUWLFH:
a, a, a, a, a, a, a, a, e, i, i, i, o, o
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17. lekcija

PRILIKA O IZGUBLJENI DRAHMI
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 15,8–10
ZLATA VRSTA:
ª3RYHPYDPSUDYWDNRERYQHEHVLKYHþMHYHVHOMHQDGHQLPJUHãQLNRPNLVHVSUHREUQH«
Lk 15,7a
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Jezus je bil v hiši nekega prvaka med farizeji (Lk 14,1). 9 ]DNOMXþNX MH VYRMH RSR]RULOR
usmeril množici, ki ga je spremljala na njegovi poti. Okrog njega so se v velikem številu
]EUDOLFDULQLNLLQJUHãQLNLGDELJDSRVOXãDOL3UL-H]XVXVRQDãOLVUþQROMXEH]HQSUDYRVYHWRVW
v nasprotju s farizeji, ki so to navidezno svetost le hlinili. Prijazno ravnanje s cariniki in
grešniki je pri farizejih in pismoukih, ki so poznali pisma, vzbudilo nejevoljo. Ne samo, da se
je Jezus zadrževal v domovih grešnikov in carinikov, ampak se je v njihovih domovih tudi
družil z njimi ob mizi (obedoval z njimi). Jezusovo ravnanje je v pravem nasprotju z
mišljenjem in ravnanjem pismoukov. V tej situaciji je Jezus povedal priliko o izgubljeni
drahmi: »KDWHUD åHQD NL LPD GHVHW GUDKHP þH L]JXEL HQR QH SUižge svetilke in ne pomete
KLãHWHUVNUEQRQHLãþHGRNOHUMHQHQDMGH©" þH žena, ki izgubi eno od desetih drahem, vloži
ves trud, da bi jo našla, koliko bolj bo Jezus vložil ves trud, da SRLãþH izgubljenega grešnika?)
,Q NR MR QDMGH VNOLþH SULMDWHOMLFH in sosede ter pravi: »Veselite se z menoj, kajti našla sem
GUDKPRNLVHPMRL]JXELOD©3UDYWDNRYHVHOMHERYSULþR%RåMLKDQJHORYQDGHQLPJUHãQLNRP
ki se spreobrne (v 7, 10). To veselje je v nasprotju z mišljenjem in obnašanjem farizejev. Oni
se ne veselijo. Bolj se bojijo, da QH EL VOXþDMQR njihovi dosežki in njihova samo-SUDYLþQRVW
izgubila na pomenu in da se jih ne bi YHþSULPHUQRRSD]LOR
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus.
- Farizeji.
- Pismouki: znotraj stranke farizejev je bila skupina, ki se je imenovala pismouki. Ti
možje so veljali za strokovnjake v razlaganju zakonov.
- Cariniki: pobiralci davkov, ponavadi prevaranti.
- Grešniki: ljudje, ki so živeli grešno življenje (JOHMOHNFLMRYXþEHQLNX).
- äHQDQDMYHUMHWQHMHSRURþHQD.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jezus je govoril v prilikah nekaj mesecev preden je bil križan. Nahajal se je v pokrajini Judeji
in Pereji.
ý$6'2*$-$1-$

Glej 1.3.

136

1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 3: prilika -H]XV.ULVWXVMHRGOLþQRREYODGDOXPHWQRVWslikovitega pripovedovanja
]JRGE 1MHJRYR SR]QDYDQMH LQ UD]ORþHYDnje stvari kaže na to, da je poznal vsakdan
poslušalcev. Snov je izbiral na podlagi okolja.
Prilika o izgubljeni drahmi se lahko navezXMHQDL]JXEOMHQHLQL]REþHQHSUDYWDNR pa tudi na
farizeje, pismouke. Potrpežljivo in marljivo prizadevanje žene, da bi našla izgubljeno drahmo,
kaže na veliko ljubezen, ki jo Bog ima do izgubljenih ljudi.
Osrednja tema je torej iskanje drahme oziroma kovanca. Žena se najdenega kovanca tako
YHVHOLGDSRNOLþHSULMDWHOMLFH in sosede, da bi se skupaj veselili.
Farizejem želi Gospod pokazati, da nimajo pravice do godrnjanja in da njihovo obnašanje ni
YãHþ%RJX. Pravilno bi bilo, da bi se tudi oni veselili.
- Vrstica 8: kovanec / drahma – najpogostejši srebrnik YþDVX Nove zaveze v Palestini je bil
rimski denarij, ki je bil po vrednosti enak grški drahmi (1 denarij = dnevni zaslužek delavca,
približno 3,5 g). Na srebrnike so bili vkovani simboli, da bi pokazali, od koga prihajajo.
Drahma, ki jo je žena izgubila, je veljala eno desetino njenega premoženja. Izguba drahme je
]DåHQRELODYHOLNDL]JXED3UDYWDNRMHGUDKPDQDMYHUMHWQHMHELODGHOþHOQHYHULåLFHNLMHELOD
sestavljena iz desetih srebrnikov, ki jo je nevesta dobila od ženina na dan poroke. Žene so to
verižico skrbno varovale céORVYRMHåLYOMHQMHýHMHåHQDL]JXELODHQHJDRGWHKVUHEUQLNRY, so
jo ljudje imeli za nemarno ali celo QHVUHþQR
- Vrstica 8: svetilka = najpomembnejši vir svetlobe je bila svetilka na olivno olje. Svetilko so
postavili na podstavek ali pa je visela s stropa.
9YHþLQLUHYQLKKLãRNHQQLELOR1RWUDQMDRSUHPDMHELODpreprostaNHUVHMHYHþLQRåLYOMHQMD
odvijalo na prostem. V revnih hišah so ljudje ležali ali sedeli na blazinah, ki so bile razgrnjene
na tleh. Tla in streho so zgradili iz ilovice, pozneje so uporabljali tudi kamen, pojavljala pa so
se tudi tla z mozaiki.

2. VODILNA MISEL
Vsak posameznik je dragocen.
Druge možnosti:
- Trud za vsakega posameznika.
- Bog ne dela nobenih razlik.
- 1REHQþORYHN-H]XVXQLnepomemben.
- Veselje za vsakega posameznika, ki pride k Jezusu.
- Za Boga je vsak pomemben.

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

Ker so naši otroci pod velikim vplivom potrošniške družbe, je za njih veliko stvari izgubilo
pomen. Izginulo in polomljeno se dá zamenjati, zakaj bi se potem trudili in iskali? Celo
vrednost življenja je pri nekaterih izgubilo pomen. Kaže, da so se navadili tudi na veliko
število žrtev raznih katastrof LQQHVUHþObravnavana prilika pa kaže na vrednost posameznika
in iz QMHMHUD]YLGQRGDLPDPXþQRLVNDQMHRSUDYLWL]OMXEH]QLMRLQzanimanjem.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Igrajte se »Tolar, Tolar, ti moraš potovati«: Otroci naj sedijo za mizo in sicer tako, da
imajo roke pod njo. Pod mizo si naj podajajo kovanec in pazijo, da se vse odvija zelo
hitro. Pri tem naj govorijo vsi skupaj ta stavek: »Tolar, Tolar, ti moraš potovati z
enega kraja na drug kraj.«
Eden izmed otrok naj stoji malo vstran od mize in opazuje ostale, ki si podajajo
kovanec. Potem naj ]DNULþLª6WRS©2WUoci morajo takoj pokazati roke. Otrok, ki ima
v roki kovanec, je naslednji, da pove stop (možnost: NR]DNULþLstop, mora še ugotoviti
ime otroka, ki ima v tistem trenutNXNRYDQHFýHSUDYLOQRXJRWRYL kdo ima kovanec, se
usede za mizo in tisti, ki ga je zalotil s kovancem v roki, je na vrsti, da ugotavlja, kdo
bo imel naslednji NRYDQHFýHSDQHXJRWRYLSUDYLOQRVHLJUDSRQRYLGRNOHUQHugane
prave osebe).
3.2.2 Igrajmo se »Iskanje tolarja«. Otroci se naj postavijo v vrsto. Izberite dva otroka. Eden
naj vzame tolar v svoje roke in ga poskuša predati enemu izmed otrok, ki stojijo v
vrsti. Preda naj ga samo enemu otroku (to mora biti neopazno), medtem pa gre po vrsti
od otroka do otroka in se dela, kakor da želi dati tolar UD]OLþQLPRWURNRP Drugi otrok,
ki vse to opazuje, ima potem eno do tri možnosti, da ugotovi kateri otrok je dobil tolar
RGYLVQRNROLNRRWURNMH ýHpravilno ugotovi, lahko v naslednjem krogu on poskuša
QHRSD]QRSUHGDWLWRODUþHSDQHXJRWRYL, pri kom je tolar, se igra ponovi.
3.2.3 Z otroki se pogovarjajte o stiski, þHVHL]JXELNDMSRPHPEQHJDR]LURPD dragocenega.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo lahko pripovedujete s SRPRþMRVOLN (JOHMSULSRPRþHND)3ULWHPSULSRURþDPRãHVW
korakov:
c Jezus Kristus in farizeji (razložite, zakaj je Jezus povedal to priliko).
d Žena opazi, da ji na ogrlici manjka en srebrnik – slika 1.
e Njeno dolgo in intenzivno iskanje v hiši – sliki 2 in 3.
f Veliko veselje, ko najde izgubljen srebrnik – slika 4.
g Njeno veselo oznanilo sosedam in prijateljicam.
h Uporaba: Poudarite vložen trud žene zaradi enega srebrnika. Prav tako se Jezus trudi za
vsakega posameznika. ,QWHQ]LYQR JD LãþH LQ NR JD QDMGH JD SRVDPH]QLNRYD JUHãQRVW ne
odvrne od njega, kajti Jezus LPDPRþGDJDRþLVWL
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Ponazorite igro brez besed: otipajte þHOQRRJUOLFRizraz ]DþXGHQMD/ iskanje na kolenih
/ prinesite svetilko in jo prižgite, previdno osvetlite prostor / prinesite metlo, pometajte
in intenzLYQRLãþLWHQDMGHWH! Veselje! Veliko veselje! / Otroku, ki stoji zraven, povejte
novico na uho. Veseli se in pove veselo novico ostalim (kot tiha pošta). Ko pride
novica do zadnjeJD RWURND ]DþQH WDNRM SORVNDWL LQ RVWDOL VH PX pridružijo s
ploskanjem.
3.4.2 1DUHGLWH þHOQR RJUOLFR QD  cm širok trak nalepite deset kovancev. Dolžina traku je
odvisna od obsega otrokove glave.
3.4.3 Raziskovalci: Delovni list 17 – mlajša skupina.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri starejših otrocih bolj podrobno razložite kontekst, v katerem je Jezus povedal to priliko
(glej 1 in 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o dragocenostih posameznikovega življenja: opazujte usode posameznikov in
primerjajte naše ravnanje oziroma obnašanje z ravnanjem Jezusa Kristusa.
4.2.2 Govorite o našem ravnanju oziroma obnašanju, ko smo izgubili pomembno ali
dragoceno stvar, predmet.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Preberite svetopisemski tekst (Luka 15,1–3; 8–10). Korak za korakom preidite skozi delovni
list (JOHMSULSRPRþHNE) in govorite o primerjavi drahme ter þORYHND'HORYQLOLVWMHODKNR
uporabljen tudi kot tekst za dopolnjevanje, tako da pred kopiranjem izbrišete GRORþHQHEHVHGH
Pri skupini, NLLPDåHYHþ]QDQMD, bi lahko levo stran delovnega lista prekopirali na folijo in jo
predelali skupaj z otroki.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Odigrajte priliko.
4.4.2

Slikovna uganka (rešitev: Iskati in najti) – SULSRPRþHNF

4.4.3 Raziskovalci: Delovni list 17 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

6. PREDLOGI ZA 8ý(1-(=/$7(9567(
Naredite tekmovanje v iskanju vrst v SvetHP 3LVPX 9 WHK YUVWDK QDM RWURFL SRLãþHMR
PDQMNDMRþH EHVHGH WDNR GD jim zastavite YSUDãDQMH QD NDWHUR ODKNR RGJRYRULMR þH hitro
SRLãþHMRGRORþHQRYUVWR: veselje, v nebesih, grešniki, spreobrne in tako dobijo popolno zlato
vrsto (Lk 15,7)
1. Kaj je nasprotje od žalosti? (Jer 15,16 – veselje).
2. Kje si naj nabiramo zaklade? (Mt 6,20 – v nebesih).
3. Kdo si nDMRSHUHURNHLQRþLVWLVUFH" -DN8 – grešniki).
4. Kako se imenuje vreden sad v Mt 3,8? (spreobrnjenje).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

140

3ULSRPRþHNE

Zanimiva primerjava

Drahma
- Primarni material je iz zemlje pridobljena
ruda.
- Izdelovanje: talilec tali rudo in pridobi
žlahtno kovino, tako pridobi primerno in
željeno obliko.
- .RYDþVUHEUDYNXMHpodobo na srebrnik.

ýORYHN
- Sestavljen je iz prahu in zemlje.
- ,]GHORYDQMH %RJ MH þORYHND þXGRYLWR
oblikoval s svojimi rokami.
- %RJ MH GDKQLO YDQM RåLYOMDMRþHJD GXKD
(dih življenja).
- Bog ga je ustvaril po svoji podobi
(vkoval mu je svojo obliko).

,]JXEOMHQþORYHN
Izgubljena drahma
… izgubil se je po krivdi prvega þORYHND
«L]JXELODVHMHSRþORYHNRYLNULYGL åHQH 
(Adama in Eve),
… bila je izgubljena v hiši,
… je izgubljen v svetu,
… izgubila se je med umazanijo na tleh,
… mrtev predmet, nobene povezave z … je izgubljen v umazaniji greha,
ODVWQLNRPORþHQRGODVWQLND.
… je duhovno mrtev, brez povezave z
%RJRPORþHQRGQMHJD

Iskana drahma
Žena vloži vse napore, da bi jo našla. IãþH
tako dolgo, dokler je ne najde. Uporabi
svetlobo, da bi osvetlila temo, da bi ugotovila
kakovost tal.
Celo umazanija in prah je ne ovirata pri
iskanju. Vse pregleda, temeljito pomete tla.

,VNDQþORYHN
Bog poskuša vse, da bi ga našel. Ljubeznivo
se trudi poiskati vsakega posameznika.
Bog uporabi JezusD .ULVWXVD OXþ VYHWX LQ
svojo Besedo, da bi razkril umazanijo greha
v srcu. Bog se ne pusti ovirati od greha.
Pripelje ga na svetlobo in ustvari možnost
RþLãþHQMD

Najdena drahma
/Xþ VNUEQR SRPHWDQMH åHQH QMHQ WUXG LQ
potrpežljivost, so jo pripeljali do želenega
uspeha.
5D]ORJ YHVHOMD LQ VSRURþDQMD GUXJLP þHOQD
ogrlica ima spet svoj pomen in vrednost. Spet
je popolna zaradi najdene drahme.

1DMGHQþORYHN
%RJ VNUEQR LQ ] YHOLNR PHUR QDWDQþQRVWL WHU
SRWUSHåOMLYRVWL XSRUDEL OXþ VYHWD -H]XVD
Kristusa) in Božjo besedo, da bi izgubljeno
lastnino znova našel in jo vzel nazaj k sebi.
Veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne,
dokaže, kako je za Gospoda pomemben in
dragocen vsak posameznik. Celo angeli so
deležni tega veselja.
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3ULSRPRþHNF

Slikovna uganka

__(___)

__(___)

__(___)

in

__(_____)

_(___)

,]SLãLþUNHL]YHQRNOHSDMHYQDþUWRLQGRELãUHãLWHYXJDQNH
________________________________________________
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__(___)

ALI LAHKO NAJDEŠ
IZGUBLJEN KOVANEC NA
TEJ SLIKI? KO GA NAJDEŠ,
POBARVAJ CELO SLIKO.
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Delovni list 17 – starejša skupina

Besede, ki manjkajo v tej zgodbi, se skrivajo v križanki.
Ali jih lahko najdeš in vpišeš v tekst?
Lk 15,8-10
Katera žena, ki ima ………… GUDKHPþHL]JXELHQRQH
prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne ………, dokler
je ne najde? In ko jo ………..VNOLþHSULMDWHOMLFHLQVRVHGHWHU
pravi: ›………… se z menoj, kajti našla sem ……………, ki
sem jo izgubila.‹ 3RYHPYDP3UDYWiNRYHVHOMHERYSULþR
Božjih …………… nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
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18. lekcija

PRILIKA O IZGUBLJENEM SINU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 15,11–32
ZLATA VRSTA:
ª*OHMYEODJRUPLMHELODJUHQNDEROHþLQDVDMVLREYDURYDOPRMHåLYOMHQMHSUHGMDPRXQLþHQMD
Vrgel si za svoj hrbet vse moje grehe.«
Iz 38,17

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA

1.1 VSEBINA

Prilika o izgubljenem sinu je YSRYH]DYL]YHþSULOLNDPL(glej Lk 13 – 16), ki jih je Gospod
Jezus pripovedoval IDUL]HMHP OMXGVWYX FHVWQLQDUMHP JUHãQLNRP LQ VYRMLP XþHQFHP
(primerjaj s 17. lekcijo, 1.1).
V 15. poglavju Gospod Jezus pripoveduje tri prilike, ki LPDMR VNXSQR WHPR QDPUHþ L]JXED
(ovce, drahme, sina) in veselje nad najdenim. Medtem ko se pastir oziroma žena osebno
odpravita iskat L]JXEOMHQRSDY]DGQMLSULOLNLRþHþDNDQDVYRMHJDVLQDGDVHYUQH7HPWUHP
prilikam je skupno to, da so naslovljene ne samo na farizeje in pismouke, ampak tudi na
cestninarje in grešnike. Prvi ne morejo prenašati, da se Gospod Jezus ukvarja s cestninarji in
grešniki, jih sprejema in celo z njimi jé. Toda tisti, ki jih oni odklanjajo, doživijo, da so od
Boga ljubljeni.
Vrhunec razlage postane jasen v vrsticah 25–32, kjer Gospod Jezus farizejem pojasnjuje, da
nimajo pravice nadlegovati cestninarjev in grešnikov ter uveljavljati svoj lastni »dober poziv«
in svoja dobra dela.
Lk 15,11–24 se v nadaljevanju UD]GHOL LQ WD UD]GHOLWHY PHWDIRULþQR RGJRYDUMD åLYOMHQMX
þORYHNDNLVHMHSUHJUHãLOLQVSUHREUQLO
Vrstici 12–13: odpotovati – greh, oddaljenost od Boga.
Vrstice 14–16: beda – kot rezultat njegovega ravnanja.
Vrstice 17–19: kesanje – spoznanje greha, pogled vase.
Vrstici 20–21: vrnitev – pokora, spreobrnjenje.
Vrstice 22–24: ponovno sprejetje – RSUDYLþHQMH.
Odlomek v Lk 15,25–32 spada k tej priliki, vendar je prav tako tudi prilika zase in sicer
prilika o zavistnem bratu.
Prilika je s književnega vidika posebna izrazna oblika (glej 17. lekcijo, 1.5). Nanaša se na
slikovit govor, v katerem so povezave posebej vidne 9þDVLK MH VOLND ]HOR MDVQD LQ QH
SRWUHEXMH UD]ODJH YþDVLK MH UD]XPOMLYD VDPR GRORþHQL VNXSLQL VSHW GUXJLþ MH SRWUHEQR
razložiti vse podrobnosti (Sod 9,7; 2 Sam 12,1; Iz 5,1; Mt 13,3–23). Za boljše razumevanje
neke prilike je koristno þH jo v tabeli ponazorimo kot slikovne in pojmovne dele, kjer je
osrednja tema skupna obema deloma YPHVQLþOHQ, ki povezuje primerjani enoti) in zelo hitro
razpoznavna. Tako pri »priliki o izgubljenem sinu« ne gre o sLQX WHPYHþ R XVPLOMHQHP
OMXEHþHPRþHWXLQQMHJRYHPYHVHOMXQDGsinom, ki se je vrnil, tako da bi se prilika pravzaprav
morala imenovati »SULOLNDRXVPLOMHQHP2þHWX«.

145

1.2 OSEBE

-

V priliki: neki mož RþH VWDUHMãLVLQPODMãLVLQprebivalci dežele / hlapci / družba
na gostiji.
V kontekstu: poslušalci, predvsem cestninarji in grešniki, farizeji in pismouki;
heterogena skupina, YHþMLNRQWUDVWskorajda ni razpoznaven. Cestninarji in grešniki so
v RþHK IDUL]HMHY ELOL GUXJRUD]UHGQL OMXGMH 3UHGVWDYOMDWL VL PRUDPR GYH RVWUR ORþHQL
skupini ljudi. Gotovo so bili zraven še drugi ljudje (14,25), ampak tukaj gre za
polarizacijo obeh skupin.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Prilika: nekje v Palestini in v poganskem inozemstvu.
Kontekst: Gospod Jezus se nahaja na poti v Jeruzalem (Lk 9,51; 13,22; 17,11), prihaja
iz Pereje in je malo pred Jeriho (Lk 19,2–10).

1.4 ý$6'2*$-$1-$

Nekaj tednov pred križanjem, malo pred obiskom pri cestninarju Zaheju. Zaradi blLåDMRþHJD
se pashalnega praznika, VHVRRþHQMH s farizeji zaostriNHULãþHMRUD]ORJGDELJDREVRGLOL
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 12: delež premoženja = v skladu s 5 Mojz 21,17 starejši sin podeduje 2/3,
mlajši pa 1/3 premoženja.
Vrstica 13: daljna dežela = sin prostovoljno zapusti skupnost svojega naroda in se tako
odtuji možnosti služenja Bogu QD SULPHUHQ QDþLQ (tempelj v Jeruzalemu). Oddalji se
REPRþMX%RåMHJDEODJRVORYD
Vrstica 15: svinje = nHþLVWHåLYDOL 0RM] .
Vrstica 16: rRåLþL SORGURåLþHYFDSUHKUDQDUHYQLKOMXGL.
Vrstica REODþLOR QRYRVSUHMHWMH Y VNXSQRVW RþLãþHQMH pUVWDQ  SHþDWQL SUVWDQ
uporabljen za overitev trgovskih papirjev / sandale = zunanji znak svobodnjakov,
sužnji QHQRVLMRþHYOMHY
Vrstica 23: pitano tele = kraYMLPODGLþ, ki se vzreja in pripravi za posebne slavnostne
priložnosti.

2. VODILNA MISEL
%RJ åHOL JUHãQLNH UHãLWL ýDND QD OMXGL NL VH REUDþDMR k njemu in se nad tem veseli (druge
možnosti, glej 17. lekcijo, 2).
Druge možnosti:
- %RJMHOMXEHþRþH.
- Spreobrnjenje zajema priznanje grehov, obrnitev in priznanje.
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Otroci težko podoživijo povezovanje Jezusove razlage s farizeji. V ta namen se omejite na
vrstice 11– LQ MLP V SRPRþMR VOLNH RþHWD SRNDåLWH Božjo ljubezen ter s pomRþMR VLQRYHJD
ravnanja pojasnite, kaj pomeni SRNRUD.HULPDYHþLQDRWURNQDSDþQRSUHGVWDYRR%RJX2þHWX
(in vse je pogojeno s tem, kar vidijo in doživijo pri svojih lastnih RþHWLh), besedilo ponuja
možnost posredovati predstavo o Bogu, ki je biblijsko pravilna. Tema »izgubljen in najden« je
otrokom poznana iz prejšnje lekcije, tako da lahko posamezne principe poglobite.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 ,PSXO]PXWFD QHPþORYHN – JOHMSULSRPRþHN 18/a: Pokažite štiri osebe in zunanjega
odrežite. Medtem ko ta sam lHåLQDWOHKLQRVWDOHWULGUåLWHNYLãNXþDNDMWH na reakcijo
RWURN0RJRþHVDPLRGNULMHMRNDWHUDELEOLMVND]JRGEDMHPLãOMHQD
(Opomba za kasnejšo uporabo: ta odrezana oseba je enaka ljudem, ki živijo brez Boga,
ORþHQLRGQMHJD).
3.2.2 ª$VWHPRJRþHNGDMPRUDOLSRMHVWLQHNDMkar se vam je gnusilo?« Gotovo vam bodo
otroci dali veliko odgovorov. Nato pogovor preusmerite na »nekoga, ki je hotel zaužiti
hrano za svinje, ker je bil strašno lDþHQ© .HU MH SULOLND RWURNom znana, se je bo
PRJRþHNGRVSRPQLO
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Ker gre za eno od najbolj poznanih zgodb, pustite, da jo otroci zberejo skupaj. Takoj nato
navedite podrobnosti in V SULPHUQLPL VOLNDPL SULNDåLWH RGORþXMRþH WRþNH 5DYQajte se po
naslednjih korakih pripovedovanja (JOHMSULSRPRþHNE):
c Sin v svoji družiniþeprav mu dobro JUHKRþHYVWUDQ'HGLãþLQDVHrazdeli. Zakaj sin želi
oditi od doma?
d Sin v tujini: uživa »novo življenje«, praznuje, ima veliko denarja in s tem tudi mnogo
prijateljev (s tem se lahko þORYHNSROHSãD Toda – kdor stalno razdaja denar, ga kmalu nima
YHþ
e Sin pri svinjahUHYHQODþHQVDP]DSXãþHQod vseh »prijateljev« na koncu sedi pri svinjah.
Zgodi se še, da v deželi zavlada lakota (pokazati je potrebno na nasprotje med zdajšnjim in
dosedanjim življenjem). Toda – zdaj pride do premišljevanja! (Ker izjave v vrsticah 17–19
predstavljajo prelomnico zgodbe in so temeljnega pomena, jih morate citirati dobesedno in
otrokom tudi primerno razložiti).
SLQQHVDPRGDVHRGORþLDPSDN to RGORþLWHYWXGLXUHVQLþL
f 6LQSULRþHWX2þHJDSRQRYQRVSUHMPHNRWVYRMHJDVLQD (uporaba, glej 2). Njegova vrnitev
je povod za praznovanje (poudarite OMXEHþHYHGHQMHRþHWDLQSRYRG]DYHVHOMH .
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otrokom razdelite kopijo SULSRPRþNDF, na katerem naj izrežejo slike, jih zalepijo v
srce in jih pobarvajo. Pri tem poudarite Božjo ljubezen.
3.4.2 Pokažite tri predmetH Y LQãHHQNUDWSRXGDULWHRþHWRYROMXEH]HQ (za razlago glej
1.5; prinesite oblaþLOR, prstan in sandale).
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ravno pri starejših otrocih se morate primerjave med QMLKRYLP]HPHOMVNLPRþHWRPLQRþHWRP
v priliki lotiti zelo pazljivo (primerjaj s 3.1)ýHWHJa ne upoštevate, obstaja nevarnost, da pri
otrocih vzbudite QH]DGRYROMVWYRQDVSURWLQMLKRYLPODVWQLPRþHWRP7RQHVPHELWLLQQLQDãD
QDORJD 7DNãQD XSRUDED WXGL QH RGJRYDUMD -H]XVRYHPX QDPHQX 7RþND SULPHUMDYH OHåL Y
veselju nad sinom, ki se je vrnil. Tukaj se naj Božja ljubezen še posebej lepo poudari.
,VWRþDVQRYLGLPRYRþHWRYHPREQDãDQMXGDVRY%RåMLKLãLle prostovoljci.
Ker se Jezusov pogovor s farizeji obširno obravnava že v 11. in 12. lekciji, lahko povežete to
problematiko z obravnavo vrstic 25–32.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor o želji zbežati od doma, zapustiti vsakdanjost (npr. šolo) – Zakaj se nam
porajajo WDNãQH åHOMH" QREHQHJD XJRGMD YHþ þORYHN VH SRþXWL XWHVQMHQ LQ åHOL ELWL
svobodenGDELSRþHONDUåHOLPRJRþHVHERVþORYHNRPQHNRþUDYQDORQHSUDYLþQR 
4.2.2 Vzporedna zgodba: »Živel je neki bogat lastnik tovarne, ki je imel dva sina. Starejši je
VYRMãWXGLMåHNRQþDOLQMHGHODO]RþHWRPYWRYDUQL0ODMãLMHSUDYNDURSUDYLOPDWXURLQ
NRQþDO šolo ter je bil svojega doma povsem sit. Študij zanj sploh ni prišel v poštev,
želel se je umakniti …« – temu podobno lahko zgleda vzporedna zgodba. Otroci
precej hitro spoznajo, da tu gre za zgodbo o »izgubljenem sinu«.
4.2.3 Pogovor: Kaj pravite za naslednjo trditev? »ýH PLni pomembno živeti z Bogom, se
lahko obnašam veliko bolj brezskrbno«.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Prvi del: podrobnosti iz vrstic 11–24 lahko otroci sami zberejo skupaj ali pa zgodbo z veliko
napetosti in svojim aktualnim dodajanjem pripovedujete sami. Pri tem lahko postopno
razkrivate krogotok iz doslej zakritega SULSRPRþNDG. Pri korakih pripovedovanja se lahko
upoštevajo naslednja dopolnila (glej SULSRPRþHNGSULPHUMDMV):
k c: WHþLSURþ]DSXVWLWLQHLPHWLYHþYROMHGUåDQHSULSUDYOMHQRVWL]DDQJDåLUDQMHVRPLVOi, ki
jih starejši otroci verjetno že imajo.
k d: sin ne najde nobenih pravih prijateljev, ampak zgolj ljudi, ki so hoteli imeti nekaj koristi
od njegovega bogastva. Veselje, ki temelji na bogastvu in uživanju, mine.
k e: kRQHPRUHYHþQDSUHM]DþQHSUHPLšljevati. Naredi bilanco. Gre v svojo notranjost. Za
svojo bedo ne krivi sebe in svojih staršev, SULMDWHOMHLQGUXJHOMXGLWHPYHþSUL]QDVYRMHQDSDNH
in misli na dom (»prvi korak za izboljševanje«).
Drugi del: (za ilustracijo glej SULSRPRþHN H, za interpretacijo tudi 4.4.1). Pri
pripovedovanju vrstic 25–32 otrokom pojasnite kontekst, v katerem je Gospod Jezus
pripovedoval WR SULOLNR 5HDNFLMD VWDUHMãHJD VLQD MH þORYHãNR JOHGDQR UD]XPOMLYD $PSDN
UD]YLGQR MH GD VDPRSUDYLþQRVW LQ ]DYLVW QH YRGLWD N YHVHOMX 3ULOLND VH NRQþD ] OMXEHþLP
pozivom RþHWDVYRMHPXVWDUHMãHPXVLQXNRPXãHHQNUDWUD]ORåLUD]ORJVYRMHJDYHVHOMD.DNR
se starejši sin QDSRVOHG RGORþL RVWDQH RGSUWR (SULSRPRþHN I je lahko pri starejši skupini
dodatno zalepljen).
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4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Slikovni in pojmovni del ponazorite v obliki tabele na tablo ali folijo. Morebiti izberite
en pojem in pustite, da otroci povejo naVSURWL OHåHþHJD 1D NRQFX PRUDWH poudariti
osrednjo temo YPHVQLþOHQ , ki je skupna obema deloma.
Lk 15,11–24
Slikovni del
RþH
sin
odhod
tujina
beda
kesanje
obrnitev
sprejetje
gostija

Pojmovni del
Bog
grešnik
greh
oddaljenost od Boga
posledica greha
priznanje grehov
pokora / spreobrnitev
RSUDYLþHQMH
veselje v nebesih

9PHVQLþOHQQHUD]XPOMLYRRþHWRYR%RåMHXVPLOMHQMHLQYHVHOMHQDG
sinom, ki se je vrnil.
Lk 15,25–32
brat
povabilo k veselju

farizeji
povabilo k druženju s
cestninarji in grešniki

9PHVQLþOHQQHUD]XPHYDQMHRþHWRYH%RåMHOMXEH]QL
4.4.2 ,ãþLWH GUXJH QDVORYH ]D ]JRGER NRW QSU 3ULOLND R XVPLOMHQHP RþHWX  3ULOLND R
radostni gostiji / Prilika o Božjem veselju – (vsakokrat z obrazložitvijo).
4.4.2 Pogovor o naslednjem vprašanju: Kaj naj stori þORYHN NR MH naredil nekaj narobe?
Zakaj je to tako težko?

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Ker je zlata vrsta daljša, PODMãHRWURNHXþLWHOHSUYLGHO (JOHMSULSRPRþHNJ). Vrsto naprej
povejte vi in otroci naj za vami skupaj ponavljajo tako, da jo lahko dobro izgovorijo: »Glej, v
EODJRUPLMHELODJUHQNDEROHþLQD.« Pogovorite se, kaj ima ta vrsta opraviti z zgodbo.
6 VWDUHMãR VNXSLQR VH QDXþLWH celotno zlato vrsto in vprašajte, katere so najpomembnejše
besede v povezavi z našo zgodbo.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHNH

PripomRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNI
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3ULSRPRþHNG

152

PULSRPRþHNJ
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19. lekcija

PRILIKA O NESPAMETNEM BOGATAŠU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 12,13–21; 22–34
ZLATA VRSTA:
».DMWLNDMNRULVWLþORYHNXþHVLYHVVYHWSULGRELVYRMHåLYOMHQMHSD]DSUDYL"«
Mt 16,26 a

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Za Gospoda Jezusa je povod za to priliko prošnja za pRPRþSULUD]GHOLWYLGHGLãþLQH. Pri tem
jih svari pred lakomnostjo, pred RVUHGRWRþHQMHP na samega sebe in domnevo, da življenje z
velikim premoženjem postane zagotovilo. V priliki bogati kmet pridobi z dobro žetvijo še
YHþMHERgastvo, to pa JDSULYHGHGRNUDWNRWUDMQHJDSUHSULþDQMDGD je pridelal dovolj za celo
åLYOMHQMH=DWRYVYRMHPUD]PLãOMDQMXQLPDSURVWRUD]D%RJDNLJDQHSULþDNRYDQRSRNOLþHQD
ªREUDþXQ© 9 QDGDOMHYDQMX (primerjaj z Lk 12,22) -H]XV VYRMH XþHQFH SR]LYD GD skrbi za
]HPHOMVNHSRWUHEHSUHGDMRQHEHãNHPX2þHWXLQVLraje zagotovijo zaklad v nebesih.
1.2 OSEBE

-

2VHEDL]REþLQVWYD, ki prosi za odgovor in sprašuje.
Gospod Jezus, ki odgovarja.
8þHQFL RGYUVWLFHQDSUHM 
V priliki: bogati mož, pridelovalec žita.

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Na poti v Galilejo.
ý$6'2*$-$1-$

V drugem letu Gospodovega delovanja.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

9UVWLFDªåLYOMHQMHQLNRJDUQLYRELOMXL]QMHJRYHJDSUHPRåHQMD© SUDYHUHVQLþQH
åLYOMHQMVNH NYDOLWHWH MH QHPRJRþH GRVHþL OH ] PDWHULDOQLPL GREULQDPL þH LPD þORYHN
QHNDMYODVWLãHQHSRPHQLGDJDWRRVUHþXMH
Vrstica 19: »tedaj bom rekel svoji duši …« = tu se kaže zmotno razmišljanje tega
moža, kar zanj na koncu postane usodno. Bogastvo samo po sebi ni slabo, vendar
postane nevarno, ko zavzame prvo mesto in služi kot zagotovilo za življenje.
9UVWLFDªQHXPQHå© WLQRUHFQHVSDPHWHQþORYHNJOHGHQD3V– mož, ki ne
sprašuje po Bogu.
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-

Vrstica 21: bogat pred Bogom = biti bogat z Božjega vidika in v primerjavi z
zemeljskim bogastvom (primerjaj s 23. lekcijo – REQDãDQMH ERJDWHJD PODGHQLþD);
kdor svoje življenje gradi na Bogu in usmeri zaupanje vanj, doživi pravo in
dolgotrajno kvalitetno življenje, ki ni podvrženo minljivosti (kot zemeljsko bogastvo).

2. VODILNA MISEL
Kdor zaupa v zemeljsko bogastvo, ravna nespametno; kdor pa se zanaša na Boga, je moder.
Druge možnosti:
- %RJDWLQXVSHãHQþORYHNMHYQHYDUQRVWLGDER]DXSDOVDPYDVHLQQHY%RJD

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

Pripovedovanje teksta vsebuje dve nevarnosti. Na eni strani morate paziti na to, da bogastvo
samo po sebi ne prikažete kot negativno stvar in na drugi strani smrt ne smete predstaviti kot
kazen za nezadostno zaupanje v Boga. Tukaj morate, še posebej pri mlajši skupini, ravnati
zelo previdno. Lakomnost, o kateri je govoril Jezus (v 15) je dobra možnost za navezovanje
na življenje otrok. Ta ideja »imeti – hoteti« pri njih že zelo zgodaj postane opazna.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Pogovor o naslednjih situacijah: deli se dobro pecivo in po tvojem mnenju si pri tem
oškodovan. Kaj razmišljaš, kako se obnašaš (ali odzoveš)? Problem »imeti – hoteti«
poglobite in se nato preusmerite na situacijo moža, ki v 13. vrstici vpraša za odgovor.
Druga možnost za pogovor: 9LGLãOHSHLJUDþHVNDWHULPLVHigra tvoj prijatelj. Kaj si
ob tem misliš? (Opomba: željo imeti nekaj ne smete prikazati kot nekaj negativnega,
ampak slaba je ljubosumnost in nezadovoljstvo, ki se ob tem poraja).

3.2.2 8þHQMH V SRPRþMo denarja: otrokom pokažite »veliko« denarja (eventualno denar od
kakšne igre) in jim pustite, da govorijo o tem. Nato pogovor usmerite k temu, kaj si
lahko za denar kupimo in kaj ne.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za ilustracijo uporabite barvne folije ali pripRPRþHND
Potem, ko okvirno razložite (pri mlajši skupini le na kratko omenite) situacijo s svarilom pred
lakomnostjo (primerjaj z Lk 12,13–15), lahko v šestih korakih c–h razvijete pripovedovanje.
=DWRQDMSUHMSRNDåLWHRVQRYQRVNLFR]REHPDSRGURþMHPD– nebesa in zemlja. Otrokom je naj
jasno, da življenje na zemlji mora biti usmerjeno k Bogu (h – sidro), kar pri pridelovalcu žita
manjka (h – SUHNULåDQR VLGUR  9 VUHGLãþX QMHJRYHJD åLYOMHQMD MH GHOR c, dobra žetev d,
JUDGLWHY YHþMH NDãþH e þORYHãNR ]DJRtovilo), praznovanje f (razmišljanje o le trenutnem
åLYOMHQMX  LQ QHQDYDGQD QHSULþDNRYDQD VPUW g 7D þORYHN VH QL SULSUDYLO ]D SRVPUWQR
življenje. Ni ravnal modro, ker je živel brez Boga. Najpomembnejšo stvar v življenju je
zanemaril (za uporabo glej 2).
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Lekcija na temo »sidro« (JOHM SULSRPRþHN b): Kakšno vlogo ima sidro? Zakaj se
spusti sidro? (SULPHUMDMVSULSRPRþNRPD)
Uporaba: nespametnemu možu manjka zasidranje v Boga, tudi danes veliko ljudi
misli, da lahko živijo brez Boga.

3.4.2 Otrokom še enkrat pokažite »veliko« denarja (primerjaj s 3.2.2) in jih vprašajte, kaj bi
ODKNRERJDWLPRåVWHPGHQDUMHPQDUHGLO" 3RPDJDOUHYQLPGDOODþQLPRWURNRP« 
Naslednja poudarjena misel bi lahko bila – denar kot dar od Boga – s katerim moramo
ravnati odgovorno.
3.4.3 Vsakemu otroku pripravite kopijo SULSRPRþND d, da ga preberejo in morebiti
pobarvajo.

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

2WURFLSULVWDUHMãLVNXSLQLQDYHOLNRSRGURþMLKåLYOMHQMDGRåLYOMDMRQDþHORªGRVHåHN– SODþLOR©.
In koliko bolj to izkušajoWROLNRYHþMDMHQHYDUQRVWGDVHUD]PLãOMDQMHRGRVHåNLKSUHQHVHWXGL
QD RGQRV þORYHN – Bog. Kdor ima veliko denarja, se lahko nagiba k temu, da pozablja na
Boga. 1HYDUQRMHNRJUDGLPRQHNDMSRVYRMLKPRþHKLQVHYUWLPROHRNURJVHEHQDPHVWRGD
EL JUDGLOL QD %RJX NL QDP GDMH PRþL ]GUDYMH GHå VRQFH UDVW LQ GREUR åHWHY WHU VH PX
zahvaljevali.
Pozabljanje na Boga zaznamuje bogaWHJDPRåDYSULOLNLLQ]JOHGDGDMHWRWXGLãLENDWRþND
RVHEHNL-H]XVXSRVWDYOMDYSUDãDQMH7RGDSUHPRåHQMHQH]DJRWDYOMDWUDMQHVUHþH primerjaj z
Lk 12,15 in 4.3 7RSRMPRYDQMHVUHþHWHPHOMLQDPLQOMLYRVWLSRGYUåHQHVWYDUL]DWRWRQHPRUH
obstajati L]YHQ þDVD 7R SD MH WXGL WUDJHGLMD Y åLYOMHQMX ERJDWHJD NPHWD 7D SULOLND NDåH QD
QH]QDWHQSRPHQSURãQMHPRåDYSUHSLUX]DGHGLãþLQRLQQDNDåHNDMMHWHåLãþHåLYOMHQMDGDQHV
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 3RJRYRU.DNRODKNRSRVWDQHãVUHþHQ"=EHULWHRGJRYRre otrok, toda vprašanje pustite
odprto in odgovorite nanj kasneje.
4.2.2 Brez kakršne koli obrazložitve napišite na tablo ali folijo stavek: »Pri denarju se
QHNDWHUD SULMDWHOMVWYD NRQþDMR© =EHULWH PQHQMD LQ LGHMH RWURN XVWUH]QH SULPHUH SD
usmerite na SUHSLURGHGLãþLQLNLMHSRYRG]DSULOLNR
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

S starejšo skupino se pogovorite o tem, zakaj je Gospod Jezus povedal to priliko, kajti potem
je lažje prepoznati bistveno napako omenjenega pridelovalca žita. Gospod Jezus zelo slikovito
opiše lakomno razmišljanje in obnašanje. Bogati mož govori le sam s sabo; v tem kratkem
tekstu (v 17–19) šestkrat omeni sebe kot »bom« in štirikrat uporabi besedo »svoje«. Torej on
misli le nase in pozablja na Boga, ki je dajalec vseh darov.
Problem je pohlep, da bi rad nekaj imel, to pa se spremeni v lakomnost in kasneje vodi v
slepo zaupanje v navidez sigurno bogastvo (SULPHUMDM]GYHPDQHVSDPHWQLPDþORYHNRPDY1=
– Mk 10,17– 22 in Lk 16,19–31)6NUE]DGREULQHVDPDSRVHELQLVODEDQDSDNDSDMHþHWR
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izpodrine Boga iz naših življenj. Mož je imel veliko vzrokov, zakaj bi se lahko zahvaljeval
Bogu (otrokom dovolite, da naštejejo stvari, za katere bi se ta mož lahko zahvalil Bogu).
V tem smislu bi lahko pri uporabi SULSRPRþNDD SULND]DOLWHåLãþH (glej tudi 3.3)3ULWRþNL
h se ozrite na vrstice 22–34, da pokažete, kaj pomeni biti bogat z Božjega vidika. To
ERJDVWYRLPD]DþHWHNYSUHGDQRVWLåLYOMHQMD-H]XVX.ULVWXVX1DþLQUD]PLãOMDQMD in dejanja ne
GRORþD YHþ -$= DPSDN -H]XV .ULVWXV (primerjaj z Jn 1,12). On je bogastvo, osebna last in
celo zagotavlja neminljivost. Njegova prisotnost odgovarja na vprašanja dnevne preskrbe in
jim pripisuje primeren položaj. Takrat ima opravek z božanskimi stvarmi prednost (glej 31.
vrstico) npr. v tem smislu, da gospodarMDWHJDNUDOMHVWYDVSR]QDãLQVHJDQDXþLãOMXELWLRQMHP
govoriš naprej, opravljaš dobra dela, pomagaš, deliš, daš druge na prvo mesto in šele nato
sebe … Tako se pridobivajo trajne vrednote.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Za kaj se skrbijo mnogi ljudje" 2 þHP EL QDM SUDY]DSUDY UD]PLãOMDOL" 7X VH ODKNR ]
otroki pogovarjate tudi na temo, NDNRSRVWDWLVUHþHQ glej 31. vrstico).
4.4.2 .DNRELODKNRQDULVELSULND]DOLVUFHODNRPQHJDNPHWDLQERJDWHJDþORYHNDz Božjega
vidika?

4.4.3 Zgodba kot primer za »biti bogat (v Bogu)«:
1HNHPX UHYQHPX NDPQRVHNX JUDãþDN UHþH ]PDJRVODYQR ª.DNRU GDOHþ VHåH WYRM
pogled, je vse moje!«
1DWRJDUHYHQNDPQRVHNYSUDãDª,QQHER"-HWRWXGLWYRMH"©1DWRPXJUDãþDNQLGDO
RGJRYRUD ª7R SD MH PRMH© MH SUHVUHþHQ UHNHO NDPQRVHN 1DVOHGQMR QRþ MH JUDãþDN
sanjal, da bi naj bogati mož v njihovi vasi umrl. »To sem lahko samo jaz« je
prestrašeno rekel. Kmalu je od enega izmed služabnikov slišal, da je kamnosek v tej
QRþLXPUO
4.4.4 Vsakemu otroku pripravite kopijo SULSRPRþNa 19/d, da ga preberejo.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Razlaga (]DLOXVWUDFLMRJOHMSULSRPRþHNc)þORYHNODKNRLPDYVHWRGDQSU]DUDGLEROH]QL
QLPD QREHQH NRULVWL RG WHJD 2WURFL VH ]DYHGDMR GD XPUOL þORYHN QLPD QREHQH NRULsti od
VYRMHJDERJDVWYD7RUHMPRUDELWLYåLYOMHQMXQHNDMYHþ ,ãþHPRQHNDMWUDMQHJDNDUQHPRUH
XQLþLWLQLWLVPUW– ]DNODGHYQHEHVLKYHþQRåLYOMHQMHåLYOMHQMH]*RVSRGRP-H]XVRP.GRUVL
QDELUD ]DNODGH OH QD ]HPOML SD þHWXGL VL SULGREL YHV VYHW  QD koncu vse izgubi (svoje
življenje), kajti njegovo življenje je »pridobitev sveta«.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHN19/a
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3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG
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20. lekcija

BOGATAŠ IN UBOGI LAZAR
SVETOPISEMSKI TEKST:
Luka 16,19–31
ZLATA VRSTA
»7DNRQDPGDMVSR]QDWLãWHWMHQDãLKGQLGDSULGHPRGRVUþQHPRGURVWL.«
Ps 90,12

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

V tem tekstu ne gre za prikazovanje onstranstva, ampak za poziv, da bi Božjo besedo
poslušali in izpolnjevali. Predstavljena sta dva moža, katerih življenje pred in po smrti poteka
povsem nasprotno. Eden je bogat in zapravljiv, drugi SD UHYHQ LQ WHåNR ERODQ 3RPRþL
potreben Lazar ne prejme nobene pozRUQRVWL RG Y RELOMX XåLYDMRþHJD ERJDWDãD 3R VPUti se
ERJDWDã]QDMGHYNUDMXPXþHQMDPHGWHPNRVH/D]DU]QHSUHPRVWOMLYLPSUHSDGRPORþHQRG
ERJDWDãD ]QDMGH Y  QDURþMX $EUDKDPD V podzemlju bogataš jasno spozna svoje brezupno
VWDQMH LQ Y LVNDQMX SRPRþL ]DNOLþH N $EUDKDPX $EUDKDPRY RGJRYRU NDåH GRNRQþQRVW
bogataševih razmer in povezanost þDVDSUHGLQSRVPUWL
Misijonarsko prošnjo, ki se razvije v teh razmerah, Abraham odkloni z opozorilom, da Božjo
besedo lahko sliši vsak in jo tudi izpolnjuje.
Jezus KrLVWXVWXNDMIDUL]HMHPSRQXMDRJOHGDORýHSUDYRQLWDNRNRWERJDWDãQD]XQDMQLPDMR
nobene krivde, so se težko pregrešili, ker so opustili dobro in GDMDQMH SRPRþL (Jk 4,17; Ps
41,4; 5 Mojz 15,11). Da, s tem celo sramotijo Boga (Prg 14,31)! Ta zgodba jasno izraža, da
ERþORYHNHQNUDWVRMHQRG%RJD
1.2 OSEBE

-

BRJDWDã EUH]QDYHGEHLPHQDDPSDN]RSLVRPQDþLQDåLYOMHQMD .
Lazar: grška oblika hebrejskega imena Eleazar = Bog pomaga. Ime in notranja drža
reveža sta usklajena.
$QJHOVOXåHþGuh Boga, Božji sel.
Abraham (glej 1.5).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Prvi del zgodbe se odvija na zemlji, medtem ko sta dva »kraja« v drugem delu opisana kot
NUDMPXNLQ$EUDKDPRYRQDURþMH glej 1.5, Had).
1.4 ý$6'2*$-$1-$

Jezus Kristus pripoveduje zgodbo v zadnjih tedniK SUHG VPUWMR 6RRþDQMH V IDUL]HML LQ
pismouki se zaostruje.
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

-

9UVWLFDãNUODW MHYROQHQREODJRWHPQRUGHþHEDUYHNLMH]HORGUDJRNHUVHEDUYD
VVHNUHWRPþRNDWHJDYROHND(sekretRUJDQL]PXSRWUHEQDVQRYNLMRL]ORþDMRåOH]HQD
notranjo ali zunanjo površino telesa; þRNDWLYROHN: neke vrste školjka). Škrlat je barva
kraljev in knezov. Škrlat in platnena vezava izražata bogastvo in razkošje, vendar tudi
ERJDWDãHYR]DSUDYOMLYRVWLQ]DOMXEOMHQRVWYEOLãþ
Vrstica 21: psi = psi, ki se nahajajo v Palestini, t.i. Pariapsi, veljajo za mrhovinarje;.
ko so Lazarju lizali gnojne rane JD WR R]QDþXMH NRW na pol mrtvega. Psi so v Bibliji
VOLNDQHþLVWRVWL
9UVWLFD$EUDKDPRYRQDURþMH RSLVYDUQRVWLNLYRQRVWUDQVWYXþDND SUDYLþQHNL
so umrli (v SZ). Osnova je ideja o gostiji, na kateri je Abraham gostitelj in gost leži v
QMHJRYHPQDURþMXDOLQa njegovih prsih (simbol za tesno povezanost z Bogom).
9UVWLFD  NUDM PXþHQMD (Had = podzemlje) = »kraj bivanja« mrtvih do poslednje
sodbe (Raz 20  6 WHP QL PLãOMHQ NUDM GRNRQþQH ND]Qi (ognjeno jezero) iz Raz
20,15, ampak stanje, v katerem se mrtvi nahajajo (JOHMSULSRPRþHND).
Vrstica 28: SULþHYDWLSRVYDULWL = /D]DUELQDMNRWSULþDãHONERJDWDãHYLPEUDWRPLQ
MLPSRYHGDONDMMLKþDNDSRsmrti.
Vrstica 29: Mojzes in preroki = postava%RåMDQDYRGLODLQSULþHYDQMDOMXGLNLVR%RJD
doživeli. Bog se dokazuje v svoji besedi (Jn 5,29). Ni mu potrebno še enkrat poslati
Lazarja na zemljo, da bi se potem bogataševi bratje spreobrnili k Bogu.
Vrstica 30: spreobrniti se = spoznati svojo krivdo, jo priznati in ]DþHWL ] QRYLP
åLYOMHQMHP 7R ]DMHPD RGYUQLWHY RG GRVHGDQMHJD QDþLQD åLYOMHQMD QSU RGQRV GR
revnih) in v prvi vrsti vsebuje jasen preobrat k Bogu.

2. VODILNA MISEL
Na tej zemlji so zaVWDYOMHQHVPHUQLFH]DYHþQRVW
Druge možnosti:
- Ne bodo vsi ljudje pri Bogu.
- Obstaja »prepozno«.

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

Veliko RWURN LPD EROHþH L]NXãQMH z omenjanjem smrti. To je tema, kjer rabite zelo izostren
REþXWHN3RPHPEQRMHGDVRRWURFLOHLQIRUPLUDQLLQQHRJURåDQLskozi VOHGHþHPLVOL: »Tudi ti
boš enkrat umrl! Ali boš tedaj pri Gospodu Jezusu v raju ali pa v peklu, kot ta bogataš?«
Paziti morate, da z otroki to (sicer resniþQR stanje ne podelite SUHYHþ DJUHVLYQR NDMWL QH
želimo, da bi se otroci spreobrnili (le navidezno) iz strahu. Zaradi zgoraj navedenih razlogov
morate tudi SD]LWLGDNUDMPXþHQMD, kjer je bil bogataš, ne olepšujete3UHSUHþLWLMHWUHED vsako
QDSDþQR Y]SRUHGQLFR NRW npr. katoliški (in ne biblijski) nauku o vicah. Poudariti morate
možnosti, ki jih je bogataš imel in tako otrokom predstaviti vzporednice. Pojasnite, da ni
bogastvo krivo za zgrešitev cilja, ampak odnos do njega. Otrokom ne dajajte vtisa, da k Bogu
pridejo le revni, bogati pa ne (glej tudi 23. lekcijo). 3RVPUWLQLYHþSRWLQD]DMGDELspremenili
svoje zemeljske poti, ampak vsak žanje, v kar je v življenju zaupal: Lazar (kot že samo ime
pomeni – Bog pomaga) žanje Božjo bližino, bogataš pa odtujitev od Boga, kajti v njegovem
zemeljskem življenju ni bilo prostora za Boga.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

1DYHGLWHGYHL]WRþQLFL ªUHYHQ©LQªbogat«): »Na kaj se ob tem spomnite?« Potem ko
otroci podajo nekaj misli, jih vodite naprej do situacije obeh mož.

3.2.2

PokažiWHVOLNREHUDþD– SULSRPRþHNE (za nadaljevanje glej 3.2.1).

3.2.3

Pokažite sliko železniških tirnic (glej SULSRPRþHN F, eventualno prinesite s sabo
model tirnic) in govorite o funkciji tirnic (pot naprej je odvisna od njihove postavitve).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo lahko pripovedujete VSRPRþMRSULSRPRþNDG, flanelnih slik (morebiti jih izdelate
sami) ali slik na tabli, ki pripovedovanje poživijo.
Opomba k SULSRPRþNX G: Vsaka figura ima svojo številko (ki odgovarjajo številkam v
naslednjem WHNVWX )LJXUHODKNRL]UHåHWHNRWGHOþNH]DIROLMR ali za tablo s flanelnimi slikami.
Med pripovedovanjem poskrbiteGDERGRQDVSURWMDPHGERJDWDãHPLQVLURPDNRPRþLWQDWXGL
pri razporeditvi slik. Vse, kar imata skupno, je smrt.
To je bogataš M, njegova posest N LQQMHJRYQDþLQåLYOMHQMD]QMHJRYLPPUDþQLP srcem O,
NMHU QL SURVWRUD ]D %RJD LQ QREHQHJD VRþXWMD GR VLURPDND P. Medtem ko se v svoji hiši
zabava, Lazar leži pred njegovimi vrati P; ta bi se rad nahranil vsaj z bogataševimi odpadki.
V njegovem srcXMHVWDQMHGUXJDþQR– on ljubi Boga Q. On je GUXJDþHXVPHULO tirnice svojega
življenja (SULSRPRþHN F  .RQþQR SD VPUW NL MH ]DNOMXþQD þUWD SUHGHQ ODKNR %RJ
popolnoma VWRSL Y åLYOMHQMH þORYHND VLWXDFLMR SRSROQRPD VSUHPHQL /D]DU MH SUL %RJX P
zamenjajte z T  ERJDWDã SD MH ORþHQ RG %RJD Y VWUašnem kraju (M zamenjajte s S). Tudi
bogataševa prošnja glede njegovih bratov se ne more izpolniti U. Tukaj lahko zastavite
vprašanje o tem, kako mi reagiramo na Božjo besedo in kam so usmerjene naše tirnice
(odstranite U, pokažite V in (11). Na koncu lahko pokažete, kako iz srca O nastane srce Q.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otroci naj razvrstijo simbole (JOHMSULSRPRþHNG) in zgodbo povedo sami.

3.4.2 Pogovor o zlati vrsti in oblikovanju koledarja (JOHMSULSRPRþek 20/e).

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

Pri starejših otrocih lahko to zgodbo (primerjaj s 3.1) uporabite kot priložnost, da v kratkem
odgovorite na vprašanje: Kaj pride po smrti? Govorite le Božjo besedo. Varovati se morate
olepšav in dati trezen odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje. Nadalje še prikažite, da
]XQDQMHYHGHQMHþORYHNDYHOLNRNUDWRGJRYDUMDQMHJRYHPXQRWUDQMHPXVWDQMX9HUDQLRGYLVQD
od dobrih del, toda pomanjkanje dobrih del prinaša v bogataševo VUFHGRORþHQHVNOHSH
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vprašanje: »Kaj pride po smrti?« ali »Kje so mrtvi?« (glej 4.4.1)
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4.2.2

Pogovor o zlati vrsti (glej 6): Kaj pomeni SULWL GR VUþQH PRGURVWL? Zakaj je to
potrebno? Kako lahko to konkretno izgleda?

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnilo k 3.3: Tukaj lahko podate YHþSRGUREQRVWLLQPHGSULSRYHGRYDQMHm vzporedno k
simbolom narišete tabelo na tablo ali folijo, v kateri pregledno opišete nasprotja med obema
možema:
UBOGI LAZAR
BOGATAŠ
poln gnojnih ran
dREURREOHþHQ
reven
bogat
lDþHQ
dovolj za jesti
pred vrati
v hiši
lepo ime
njegovo ime ni omenjeno
(Lazar = Bog pomaga)
oba morata umreti
v $EUDKDPRYHPQDURþMX
v ]DVWUDãXMRþHP kraju
v lepem kraju
Kaj je bila najpomembnejša razlika med obema možema,
dokler sta živela na zemlji?
živel z Bogom
živel brez Boga
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

6 SRPRþMR SULSRPRþND D lahko odgovor na vprašanje »Kaj pride po smrti?« še
poglobite (glej 4.2.1).

4.4.2

Z otroki se pogovorite o naravnem zakonu setve in žetve: vsak žanje, kar je posejal.
6HWHY Y åLYOMHQMX GRORþD žetev po smrti. Pravilna setev je povezana z Abrahamovim
odgovorom na bogataševo misijonarsko prošnjo. V vrsticah 29–31 so navedene tri
dejavnosti: poslušati, spreobrniti se, GDWL VH SUHSULþDWL (= verovati). Ta poziv
razjasnjuje kontekst, v katerem se zgodba nahaja (primerjaj z 1.1).

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pojasnilo (JOHM SULSRPRþHN H): sprejeti moramo PRGUR SUDYLOQR  RGORþLWHY NDNR åHOLPR
oblikovati svoje življenje (z Bogom ali brez), kajti enkrat bomo morali umreti (število dni je
omejeno) in potem bomo sojeni, kako smo živeli (Heb 9,28).
Ilustracija: pripravite osem listov (poljubne velikosti) za vsakega otroka. Liste zlepite skupaj v
koledar za naslednji teden. Otroci naj na liste napišejo zlato vrsto in dodajo datume ter dneve
(Ned – 18.4 Tako nam; Pon – 19.4 daj spoznati; Tor – 20.4 štetje; Sre – 21.4 naših dniýHW–
22.4 da pridemo; Pet – 23.4 do VUþQe; Sob – 24.4 modrosti; Ned 25.4 Kako izgleda moje
srce?).
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

3ULSRPRþHNH
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3ULSRPRþHNG
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21. lekcija

NIKODEM
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 3,1–21
ZLATA VRSTA:
ª%RJ QDPUHþ VYRMHJD 6LQD QL SRVODO QD VYHW GD EL VYHW VRGLO DPSDN GD EL VH VYHW SR QMHP
rešil.«
Jn 3,17
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Potem, ko je Gospod Jezus v Kani GaliOHMVNLQDUHGLOþXGHå]YLQRPMHQHNDMþDVDSUHåLYHOY
krogu svoje družine (2,12) v Kafarnaumu. Nato je šel na praznik judovske pashe v Jeruzalem,
izgnal prodajalce in menjalce denarja iz templja in s tem dejanjem preroško nakazal pomen
svoje smrti in vstajenja. Naredil je PQRJR]QDPHQMNLMLK-DQH]SRVDPLþQRQHRPHQMD
Tudi farizeji so videli ta znamenja. Nikodem, eden izmed njih, ga je nagovoril. Gospod Jezus
takoj obrne pogovor k bistvu ýORYHN ODKNR SUDY JRYRUL R %RåMHP NUDOMHVWYX OH þH MH
»državljan« tega »kraljestva«. K temu sodi novo rojstvo. Na Nikodemovo vprašanje, kako se
to lahko zgodi, mu Gospod Jezus razloži QD SULPHUX NDþH Y SXãþDYL QRYo rojstvo pride po
SUL]QDQMX JUHKRY XJUL] NDþH V posledico smrti pri Izraelcih; voda spokorjenja pri Janezu
Krstniku). Tako novo rRMVWYR SRJOHGQDNDþRSRJOHGQD-H]XVD na križu – odrešenje) postane
XþLQNRYLWR1DNRQFXREOMXEH odrešenja po veri Gospod Jezus Nikodemu predstavi posledice,
ki jih nosi tisti, ki ne želi sprejeti Božje ponudbe – ne more imeti deleža v Božjem kraljestvu
LQ MH åH REVRMHQ 3RPHPEHQ MH WUHQXWHN RGORþLWYH NL XþLQNXMH Y SULKRGQRVWL LQ Y VHGDQMRVWL
LPD YHþQR åLYOMHQMH MH åH REVRMHQ  6UHþDQMH ] *RVSRGRP -H]XVRP poziva k takojšnji
RGORþLWYL Pogovor z Nikodemom ni v nobeni neposredni povezavi z ostalimi dogodki in
JRYRUL*RVSRGD-H]XVD-DQH]SRURþDGDMH*RVSRG-H]XVªSRWHP©  GHORYDOY-XGHML
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus.
Nikodem: farizej (glej tudi 1.5) LQ þODQ YHOLNHJD ]ERUD 2 QMHP YHPR ]HOR PDOR
Omenjen je še dvakrat: Jn 7,50 – opredeli se za Gospoda Jezusa in Jn 19,39 – prinese
dišave za balzamiranje Jezusovega trupla. O tem, ali je doživel novo rojstvo, ne
L]YHPRQLþMHSD]HORYHUMHWQRGDJDMH

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

-HUX]DOHPSROLWLþQLLQUHOLJLR]QLFHQWHU-XGRv (JOHMXþEHQLNSULSRPRþHNE).

1.4 ý$6'2*$-$1-$

-

V prvem letu javnega delovanja Gospoda Jezusa.
3RQRþLQi povsem jasno DOLMH1LNRGHPSULãHOSRQRþL]DUDGLVWUDKXSUHG-XGL9HþHUQH
LQQRþQHXUHVRQDMEROMSULPHUQH]DQHPRWHQSRgovor in tudi danes VHWDþDV SULSRURþD
NRWQDMEROMXJRGHQþDV]DãWXGLM
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1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

-

-

9UVWLFD  IDUL]HML  PRåMH NL VR åLYHOL %RJX YãHþQR åLYOMHQMH LQ åHOHOL REYDURYDWL
,]UDHOFHSUHGWXMLPLYSOLYL]DWRVRVHþXWLOLRGJRYRUQHGD]DJRWRYLMRGDVHizpolnjuje
postava v Izraelu. Izvor farizejstva se najde pri Nehemiji in Ezru. Farizeji so verjeli –
v nasprotju s Saduceji – v življenje po smrti, v obstoj angelov in duhov. Pismouki so
ELOLIDUL]HMLWRGDQLVRELOLYVLIDUL]HMLSLVPRXNL6RRþHQMH]*RVSRGRP-H]XVRPLPDY
bistvu dva vzroka: M 5D]RþDUDQMHQDGQMLPNHUVRJDSULþDNRYDOLNRW0HVLMRNLSROHJ
tega še sam o sebi trdi, da je Božji Sin. N Pretirano poudarjanje predpisov; po
njihovem mnenju Gospod Jezus ni upošteval predpisov, zato naj bo kaznovan.
Vrstica 1: prvDNPHG-XGL þODQYHOLNHJD]ERUDQDMYLãMDMXGRYVNDVWRSQMDVRGLãþD
9UVWLFDUDEL þDVWQLQD]LY]DªXþLWHOMD,]UDHOD©
Vrstica 3: roditi se od zgoraj = novo rojstvo, stvarjenje (ne ponovno telesno rojstvo),
prerojenje po delovanju Svetega Duha. 6SRþHWje RG]JRUDM þORYHNQHPRUHVWRULWLQLþ
sam od sebe, da bi »videl Božje kraljestvo« oziroma vstopil vanj. To ni težko
razumljivo samo za farizeja Nikodema (Ezk 36,26; Jn 1,13; 2 Kor 5,17; 1 Jn 5,1). Po
SUYHP QDUDYQHP URMVWYX SRVWDQHPR þORYHãNL RWURFL LQ LPDPR GHOHå Y þORYHãNL
skupnosti. Skozi drugo, novo rojstvo, postanemo Božji otroci in imamo delež v Božji
skupnosti.
Vrstica 3: Božje kraljestvo = kraljevsko vladanje Boga. »Državljan« tega »kraljestva«
lahko postaneš samo skozi novo rojstvo. Z Božjim kraljestvom ni mišljena samo
REODVWYWHPþDVXWHPYHþWXGLYSULKRGQMHP, WLVRþOHWQHPNUDOMHVWYXLQYYHþQRVWL 'DQ
3,33).
Vrstica 5: rojstvo iz vode in Duha = z vodo je tu mišljen Janezov krst spokorjenja.
Pokora (priznanje grehov in spreobrnjenje) kot predpogoj za novo rojstvo, ki se zgodi
po delovanju Svetega Duha.
9UVWLFDPHVR VLPERO]DOMXGLNLVRORþHQLRG%RJD'XK ELVWYR%RJD SULPerjaj
s 4,24).
Vrstica 8: »veter« in « Duh« v grškem jeziku pomenita isto besedo = »Pneuma«.
9UVWLFDYHþQRåLYOMHQMH åHYWHPåLYOMHQMXLPDPRGHOHåY%RåMLGLPHQ]LML9HþQR
åLYOMHQMHMH%RåMHåLYOMHQMHLQVSDGDNELVWYX%RJDýORYHNJDSRWUHEXMHGDERODKNR
QHNRþYQHEHVLKSUL%RJX'RELWLJDVDPSRVHELQHPRUHNHUMHQMHJRYRRE]RUMHLQ
njegove dimenzije omejene. Bog je poslal iz svoje dimenzije svojega Sina, ki ustvarja
SRYH]DYRPHG%RJRPLQþORYHNRP3UHNNULåDþORYHNGRELSRYH]DYR]%RJRPLQLPD
WDNR GHOHå Y %RåML GLPHQ]LML þHSUDY ãH åLYL QD WHP VYHWX /RþLPR PHG QDUDYQLP
življenjem, ki traja približno 70 –  OHW LQ YHþQLP åLYOMHQMHP NL QH PLQH
QLNROL9HþQRVWQHL]UDåDOHQHNRWUDMDQMHWHPYHþWXGLNYDOLWHWR
3RPRþ ]D UD]ODJR RWURNRP ,PDPR GYH QLWL UD]OLþQH EDUYH LQ GROåLQH .UDMãD QLW $
pomeni trajanje naravnega (biološkega) življenja. Pri novem rojstvu se pridruži
ªQHVNRQþQRGROJD©QLW%NLVHSRGDOMãXMHGDOHþSUHNQDUDYQHVPUWL NRQHFQLWL$ 
Skica
rojstvo
novo rojstvo
smrt

A
-

privezati

B

9UVWLFDELLPHO VORYQLþQR MH WX XSRUDEOMHQSRJRMQLN SRmeni pa aktivno stanje:
YHþQRåLYOMHQMHLPDåHVHGDM
9UVWLFDNGRUQHYHUXMH NGRUQHåHOLYHUMHWL PRåQRVWRGORþLWYH 
Vrstica 21: se ravna po resnici = obrniti se k Bogu, živeti po Božjih merilih.
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2. VODILNA MISEL
Kdor ne doživi novega rojstva, ne more priti v Božje kraljestvo; novega življenja ne moremo
GRELWL]DUDGLODVWQHJDQDSRUDWHPYHþMHWRYHGQRGDURG%RJD
Ostale možnosti:
- -H]XV.ULVWXVYHNDWHUDYSUDãDQMDQDVUHVQLþQR]DQLPDMR
- =DSRWYVNXSQRVWL]%RJRPREVWDMDMRGRORþHQDSUDYLOD QDþHOD 
%RJMHSRVODO5HãLWHOMDLQRGþORYHNDSULþDNXMHVSUHREUQjenje ter sprejetje te možnosti
za rešitev (primerjaj EURQDVWDNDþD– Jezus Kristus).

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

ýHSUDY]JRGEDR1LNRGHPu vsebuje malo dogajanja in je vsebina pogovora težko razumljiva,
jo moramo otrokom povedati, ker je temeljnega pomena, da otrokom razložimo pomembnost
QRYHJDURMVWYD1DSHWDVWHåDYDPLRERJDWHQDVOLNDQRþQHJDVUHþDQMDREHKPRå (primerjaj s
3.2) ali pa izkušnje iz sveta otroških doživetij, lahko zgradijo most k vsebini pogovora. Vstop
]EURQDVWRNDþR Y14) pri mlajših otrocih QLSULSRURþOMLYNHUVHåHY]DþHWNX VUHþDMR]GYHPD
zgodbama. Pri obdelavi teksta se omejite QD GYH NOMXþQL YSUDãDQML Zakaj je novo rojstvo
SRWUHEQR"9þHPVHNDåH%RåMDOMXEH]HQ"
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 1DNDMSRPLVOLãNRVOLãLãEHVHGRªQRþ©" WHPDVSDQMHPLUQRþQDVOXåED« – Prehod
na QRþQRVUHþDQMH
3.2.2 3RJRYRURGRMHQþNLKNLVRVHURGLOLY]DGQMHPþDVX2GNRGVRSULãOL" Morda kdo od
otrok pove, da je smel potipati mamin trebXK LQ MH ]DþXWLO JLEDQMH RWURND). Od kod
imajo svoja imena? Komu sedaj pripadajo? Kaj so lahko prispevali k svojemu rojstvu?
– Prehod na novo rojstvo, kot ga je Gospod Jezus razložil Nikodemu. – Bilo bi dobro,
þHELRWURFLVDPLSRVWDYOMDli Nikodemova vprašanja (v 4) in bi ostali potem razložili,
da je Gospod Jezus z » na novo se roditi« mislil nekaj drugega.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Pogovor obnovite VSRPRþMR SULSRPRþNDD v 5–6 korakih:
M Nikodem: njegov poklic, družbeni položaj – danes bi ga opisali kot profesorja teologije
(glej 1. vrstico in 1.2).
N 1RþQRVUHþDQMH]-H]XVRP.ULVWXVRPþDVQDJRYRU]DþHWHNSRJovora, odzivanje Gospoda
Jezusa (glej vrstici 2–3 in 3.2.1).
O /RþLWHYGospod Jezus mu govori o najpomembnejši stvari, ki jo PRUDþORYHNYHGHWL3RYH
mu, kaj je njegova najgloblja notranja nuja – YSUDãDQMHYHþQHJDåLYOMHQMD glej 3. vrstico).
P in g Novo rojstvo (glej 1.1 in 1.5): razložite, kako se to zgodi; dano RG%RJDWRGDþORYHN
mora to hoteti (spreobrnjenje); razložite razliko med prvim in drugim rojstvom – primer
EURQDVWHNDþHY primerjavi s pogledom na križ. Vpogled: sem izgubljen in potrebujem rešitev;
vera: spoznati in sprejeti od Boga dano možnost rešitve (glej vrstice 14–16).
h 3RVHGRYDQMH YHþQHJD åLYOMHQMD sprejeti, kar se je zgodilo po veri v Božjega Sina; samo
vedenje ne zadostuje, potreben je zavesten in zaupanja poln obrat k Božjemu Sinu.
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3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Sliki (JOHMSULSRPRþHNE) povzdignjene NDþHLQNULåDSRVWDYLWH eno nasproti drugi.
7DNR ãH HQNUDW L]SRVWDYLWH QDþHOD (glej tretjo vodilno misel  5D]OLþQD RG]LYDQMD
Izraelcev na Božjo ponudbo se lahko GREURSUHQHVHMRYGDQDãQMLþDV QDSULPHUvse je
neumnost, sam si bom pomagal … ali verujem v Božjo besedo…). Na koncu dajte
otrokom kopijo SULSRPRþNDE, ki jo naj pisano pobarvajo, izrežejo iz nje simbola in
ju s hrbtno stranjo zlepijo skupaj. Tako dobijo R]QDþHYDOQLN]DEUDQMH.

3.4.2

6VDERSULQHVLWHPDMKQRGDULOR QHNRLJUDþNR LQJDSRNDåLWHRWUokom. Vzemite darilo
in recite: »Matej, želim ti nHNDM SRGDULWL© ,JUDþNR SRORåLWH SUHG 0DWHMD na mizo.
ª7DNR0DWHMWRMHWYRMHGDULOR©ýDNDMWHQD0DWHMHY odziv. ,JUDþNDSRVWDQH0DWHMHYR
darilo šele takrat, ko jo VSUHMPH LQ VH ]DþQH ] QMR LJUDWL – Bog je za nas pripravil
darilo, ki ga vsekakor moramo sprejeti (glej Jn 1,12; 3,16).

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

Pri starejših otrocih poskušajte Nikodemov problem spremeniti v našega. Veliko otrok
obiskuje verouk ali mladinske skupine in živijo pobožno zaradi vesti, toda nikoli niso doživeli
QRYHJDURMVWYD9þDVLKERGRLPHOLYVYRMLKVUFLKSRGREQDYSUDãDQMDNRW1LNRGHP9VNODGXV
tem dogodkom pokažite QDWHPHOMQDQDþHOD%RåMHJDUDYQDQMD]OMXGPL
Kje sH QDKDMD þORYHN EUH] -H]XVD .ULVWXVD" .DNR ODKNR SULGH GR QRYHJD URMVWYD" .DM MH ]
ljudmi, ki Božjo ponudbo odklonijo? Božji sodbi lahko uide le tisti, ki veruje v Jezusa
Kristusa. Sem spada pogovor o gotovosti odrešitve in s tem posledice za osebno življenje.
Kdor veruje, ima YHþQRåLYOMHQMHLQVHWHPXSULPHUQRtudi obnaša.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pokažite sliko EURQDVWH NDþH (JOHM SULSRPRþHN E $). Zberite komentarje, ki jih
LPDMRRWURFLNVOLNLLQVSRPRþMRSULPHUMDYHYVWRSLte v pripovedovanje: »Gospod Jezus
se v nekem pogovoru primerja z …«.
4.2.2 »Kako lahko ravna þORYHN NR Lma nek problem?« (O tem z nikomer ne govori; se
izpove osebi, ki ji zaupa; se dela, kakor da ima ta problem nekdo drug in vpraša v
njegovem imenu; se želi pogovoriti, toda ne ]DþQHVVYRMLPSUREOHPRPWHPYHþ]DþQH
s stvarmi, ki so brez pomena …) – Zadnji primer se nanaša na moža, ki je prišel h
Gospodu Jezusu. Toda Gospod Jezus je spoznal njegovo željo … (za ilustracijo
XþHQMDNDNLVSUDãXMH]DVYpWXSRUDELWHSULSRPRþHNF).
4.2.3 Pustite otrokom, da povejo vse, kar že vedo o Gospodu Jezusu (vHþGREUHJDYHãR neki
osebi, raje ji boš zaupal).
4.2.4 Pripovedujte ]JRGERRPRåXNLMHRELVNDO]GUDYQLND]DUDGLåHORGþQHJDþLUD=GUDYQLN
mu je predpisal zdravilo, ki ga je mož v lekarni vzel, ni ga pa zaužil. Doma ga je
spravil v predal, zadovoljen, da ima zdravilo. Pogovorite se o tem, kako se je ta
]JRGEDNRQþDOD (prehod: Bog nam ponuja nekajNDUPRUDþORYHNVSUHMHWL).
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Tekst obdelajte postopoma (primerjaj s 3.3) ] UD]OLþQLPL SRGYSUDãDQML 1DQMH QDM RWURFL
RGJRYRULMRVSRPRþMR%LEOLMH%LEOLMVNLWHNVWODKNRSRYHþDWHLQJDNRSLUDWHQDIROLMRWHUGHODWH
VSRPRþMRIROLMH. Za ilustracijo lahko uporabite SULSRPRþHND:
M Kdo je Nikodem? (glej tudi 1)
N Kdaj in ]DNDMMHSRLVNDO*RVSRGD-H]XVD".DNRJDMHVUHþDO".DMMHQMHJRYSUREOHP"
O Kaj pravi besedilo o starem življenju? (v 3 in 6)
P Kaj je Nikodem dobro povezal z vodo?
g .DNRSULGHYþORYHNXGRQRYHJDURMVWYD" .DWHUD QDþHOD Y SULPHUX VWDUR]DYH]QH EURQDVWH
NDþHSRVWanejo jasna? (Spoznanje krivde; priznanje; obrnitev k Božjemu sredstvu odrešenja;
vera, da se Bog drži tistega, kar obljubi; Božje darilo, novo življenje, sprejeti).
h Katere posledice uživajo tisti, ki verujejo v Gospoda Jezusa? (PosedRYDQMH YHþnega
življenja: izognitev Božji sodbi; obnašanMHYWHPVYHWXNLMHYVNODGX]OXþMR -H]XV.ULVWXV 
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 2VHEQR SULþHYDQMH otrokom povejte, kako ste doživeli svojo spreobrnitev in novo
rojstvo.
4.4.2 Zgodba: Mihaela opazuje, kako gosSRG .RYDþ EDUYD VYRMR YUWQR KLãLFR 2Q EDUYD
SRYVRGWXGLþH]Vtrohnele in polomljene deske. »*RVSRG.RYDþDOLQHELELOREROMH
þe bi deske zamenjali?« »Mihaela]DWRQLPDPþDVDSDVDMMLKQLKþHQHRpazi. Barva
naredi vse novo.« »Toda polomljeno ostane polomljeno in strohnelo ostane strohnelo.«
– $OLQLYþDVLKpodobno YåLYOMHQMX"ýORYHNåHOLELWLGREHUVH]HORQDSUH]DWRGDQD
koncu se ne izide. – %RJ QRþH GHODWL VWYDUL SRORYLþQR in staro le prebarvati z novo
EDUYR2QQDPåHOLSRGDULWLQHNDMþLVWRQRvega.

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(ZLATE VRSTE
Pokazati morate na dejstvo, da je svet po padcu v greh pod Božjo obsodbo. Poslati Sina bi
RELþDMQR pomenilo sodbo, toda Bog zaradi svoje ljubezni želi po svojem Sinu ljudi rešiti.
To zvezo lahko poglobite VVOHGHþLPEHVHGLORP
______ QDPUHĀ VYRMHJD _________ QL SRVODO QD ________  GD EL VYHW __________ ,
DPSDN GD EL VH VYHW SR QMHP ___________ 
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6LQD, VRGLO, %RJ, UHåLO, VYHW

35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF
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22. lekcija

VINSKA TRTA IN MLADIKA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 15,1–8
ZLATA VRSTA:
»Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez
mene ne more storiti QLþHVDU©
Jn 15,5
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Slikovita zgodba o vinski trti je ena od Jezusovih poslovilnih pridig. Primerjava z vinsko trto
je pri Judih zelo poznana, kajti v Stari Zavezi je vedno znova uporabljana za primerjavo
odnosa med Bogom in Izraelom (glej Iz 5,1–7; Jer 2,21). Bog jH SRVDGLO QRYR UHVQLþQR
vinsko trto – svojega Sina Jezusa Kristusa, ki je »eno s svojim OþHWRP© 9VHELQD JRYRUL R
odnosu med vinogradnikom, vinsko trto in mladikami ter predvsem o sadu.
1.2 OSEBE

-H]XV.ULVWXVLQQMHJRYLXþHQFL EUH]-XGD,ãNDULMRWD .
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Na poti skozi dolino Cedrona, med Jeruzalemom (dvorana NMHU MH ELOD ]DGQMD YHþHUMD) in
Getsemanskim vrtom (primerjaj z 29. lekcijo in Jn 14,31).
1.4 ý$6'2*$-$1-$

1DYHþHUNRVRJezusa prijeli.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

vrstica 1: vinska trta
vrstica 2: odstrani = obreže, izdre, izreže, obreže ali odreže vrhove (glej 14. lekcijo).
YUVWLFDªYLVWHåHþLVWL© VprejetMH%RåMH%HVHGHYRGLGRþLVWRþH
YUVWLFD  ªþe kdo ne ostane v meni …« = trajna odpoved skupnosti z Jezusom
Kristusom ima za posledico sodbo.
vrstica 8: »v WHP MH SRYHOLþDQ PRM 2þH©  VDG NL MH UH]XOWDW VNXSQRVWL ] %RåMLP
6LQRPNMHUVRYLGQH%RåMHLQQHþORYHãNHPRþL

2. VODILNA MISEL
%RJ þDND RG VYRMLK RWURN VDGRYH VDG MH R]QDND ]D SUDYH XþHQFH LQ UDVte v povezanosti z
vinsko trto, Jezusom Kristusom. Tudi otroci, ki živijo z Jezusom, lahko in naj prinašajo
sadove, to pomeni biti prepoznan kot kristjan).
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3. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI MLAJŠI SKUPINI
3.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Ker ta lekcija nima zgodbe, morate biti pozorni, da ste nazorni. Slika o vinski trti je primerna
samo za otroke, ki poznajo vinsko trto. Otrokom povejte nekaj o vinogradu (s sabo prinesite
slike ali posnetke o vinogradu). Pri prenosu vsebine lahko pride predvsem pri mlajši skupini
do nevarnosti, da vzamejo vsebino dobesedno ali pa izraz ªELWLYUDãþHn« sprejmejo kot šalo.
Zato imejte to v mislih pri posredovanju lekcije.
Otroci morajo spoznati, da prinašanje sadov ni namenjeno le odraslim, ampak je pomembno
za vsako življenje, kjer prebiva Bog in je v skupnosti z nami.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Primerjalna zgodba: lRQþQLFD– roža, SRVDMHQDYORQþHN, je padla na tla. Da mama ne bi
QLþ RSD]LOD, zalepimo liste na rožo. Ampak mama vseeno opazi! Zakaj? – Listi brez
prave povezave s korenino nimajo življenja. Posušijo se, usahnejo in so tako brez
vrednosti.

3.2.2 Predmetna lekcija: (s sabo prinesiteåHEHOMYLMDNQLWNODGLYRL]YLMDþLQLJOR).
äHEHOMYLMDNLQQLWVHEDKDMRVVYRMLPLODVWQRVWPL.ODGLYRL]YLMDþLQLJODSDMLKželijo
SRXþLWL da so sami nekoristni.
Igla se upira: brez kladiva lahko SRY]URþL SUL kolesu »gumi defekt«, nogo lahko
privede do krvavitve, … ampak to ni bistvo njenega obstoja.
Kladivo pravi: »Brez mene ne moreš narediti QLþHVDU YUHGQHJD ©
,]YLMDþSUDYi: … (Otroci ponovijo te stavke).
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zlomljen list rože (žebelj, vijak « VDPSRVHELQLQLþYUHGHQ-H]XVMHVYRMLPXþHQFHPUHNHO
»Brez mene ne morete storiti QLþHVDU©(primerjaj z Jn 15,5). Drži? Ali lahko storimo kaj sami?
9Hþ NRW WRPLVOLMRQDãL VWDUãL" ,QRGUDVOLNDMWLYVH]PRUHMR LQ L]Qajdejo! (s sabo prinesite
slike s ponazoritvami).
Kaj je mislil Gospod Jezus s tem povedati? Kaj pomeni ta stavek: »Z mano, povezani z mano
lahko storite karkoli«?
.DMSULþDNXMH%RJRGQDV" – to vprašanje ohrani v spominu. – (na tablo razstavite vinsko trto
z mladikami in grozdjem – JOHMSULSRPRþHND; sestavne dele prej izrežite). Kako nastane
grozd? Kdo za to skrbi? (razložite vinogradniško delo). Preberite ali pripovedujte vsebino
teksta. Z otroki ugotovite, kdo so v prenesenem pomenu vinogradnik, trta in mladike.
.DM SULþDNXMH %RJ RG QDV" SAD! Kako to GRVHþL? Moj odnos z Jezusom mora biti urejen.
Greh SUHNLQHYH]]DGRYRGPRþL%RJXPRUDPGRYROLWLGDQDVREUHåH– vse, kar ni v skladu z
njegovimi željami, mora oditi (JOHMVLPEROHSULSULSRPRþNXE).
Kaj je sad mojega življenja? Ljubezen, prijaznost, biti pripravljen pomagati, poslušnost…
(grozde in simbole položite enega poleg drugega – JOHM SULSRPRþHN E). Tako življenje
polno »sadov« je nalezljivo – tudi drugi bi radi bili mladike na trti. Ta množitev je najlepši
sad za Boga, kajti tako drugi vidijo, kako velik in dober je ter ga zato tudi slavijo.
Brez povezave med nami in Bogom ] QDãHJD åLYOMHQMH QH PRUH SULWL QLþ GREUHJD QLþ
vreGQHJD ,Q %RJ ER WDNR RVUDPRþHQ Ped pogovorom dodajajte oznake k trti – glej
SULSRPRþHNa, simboli).
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3.4 UTRJEVANJE

Narišite grozd (uporabite UD]OLþQH odtenke modre barve) / natisnite (majhen pokroYþHN od
þHSRY LQ steklenic kot tiskanina) / in na koncu vnaprej pripravljene »jagode« nalepite na ta
grozd (za jagRGHODKNRXSRUDELWHSULSRPRþHNE).

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

7UHQGQDãHJDþDVDMHVDPRVWRMQRVWLQ RGYH]D RG DYWRULWHW *RVSRG -H]XV Y WHM OHNFLML JRYRUL
prav nasprotno: odvisnost, navezanost, ostati. To so predpostavke za življenje polno sadov
(glej tudi 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Glej 3.2.2.
4.2.2 Vprašanje: »Biti kristjan – kaj mi to prinaša?« (zberite odgovore otrok). Nato
preoblikujte vprašanje: »Biti kristjan – kaj to prinaša Bogu?« (zberite odgovore).
4.3 IZVEDBA LEKCIJE


M Kot pri 3.3 do »Kaj je mislil Gospod Jezus s tem povedati?« (glej 3.3).
N Sestavljanje vinske trte (tabla), obrazložitev dela (JOHMSULSRPRþHNDLQF).
O Preberite tekst (otroci naj imajo tekst pred sabo).
P Delo s tekstom: Kaj dela vinogradnik? Kaj dela vinska trta? Kaj delajo mladike? Kaj je cilj
vsega tega dela in truda? SAD!
Q Uporaba: Kaj je naredil/dela Bog za nas? Kaj je naredil/dela Jezus za nas? – ti dve
vprašanji bodo otroci zlahka odgovorili. THåLãþH VR QDVOHGQMH SULPHUMDYH .DM SRPHQL
OSTATI? Kaj je torej skrivnost prinašanja sadov? Kaj je SAD?
" OSTATI: Biti v skupnosti z Bogom, molitev, Božja Beseda. Biti pripravljen na popravke,
biti poslušen Bogu …
" SAD (Gal 5,22; Ef 5,9; Hebr 13,15): sad je »avtomatski«, naraven izid življenja, v sledenju
Gospodu Jezusu. Brez njega ne raste QLþNDU bi slavilo Boga.
V prvi vrsti biološko pomeni sad nadaljnji obstanek te vrste in dajanje življenja = »postati
XþHQFL© Ped pogovorom dodajajte oznake k trti; JOHMSULSRPRþNHD– 22/c).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 5RþQRGHOR: izdelajte grozd za na okensko polico (material: barvni karton, tanek papir
(paos papir) za grozdne jagode, škarje in nit) – JOHMSULSRPRþHNG
4.4.2

Uganka – pogovorite se o prinašanju sadov (JOHMSULSRPRþHNH).

5. PRIMERNA PESEM
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6. PRE'/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Starejši otroci naj skušajo na podlagi Jezusove pridige sami ugotoviti, za katero zlato vrsto
gre6OLNDRYLQVNLWUWLMHODKNRUD]ORåHQD]-$=LQ9,GYRMQHSXãþLFHODKNRSRMDVnijo
OSTATI in ZVEZO (]DUD]ODJRJOHMWRþNHGRLQSULSRPRþHND).

35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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3ULSRPRþHNE

3ULSRPRþHNF

ZDSULSRPRþHN
lahko uporabimo nit.
3ULSRPRþHNG

Trikotnik z obeh
strani oblepi z
grozdnimi jagodami
UD]OLþQLKPRGULK
odtenkov (najprej
krogce = jagode izreži
VãNDUMDPLDOLOXNQMDþHP
in jih nato nalepi na
trikotnik).
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3ULSRPRþHNH

Katere vrste sadov mora imeti kristjan?
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23. lekcija

BOGATI 0/$'(1,í
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 10,17–27
ZLATA VRSTA:
».DMQDPUHþNRULVWLþORYHNXþHVLYHVVYHWSULGRELVYRMHåLYOMHQMHSD]DSUDYL"©
Mk 8,36

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Potem ko je Gospod Jezus blagoslovil otroke, ga je bogati mlaGHQLþ]HORQHSRVUHGQRYSUDãDOR
GHOLK V NDWHULPL VL þORYHN ODKNR SULGREL YHþQR åLYOMHQMH .HU MH YVH ]DSRYHGL NL PX MLK MH
Jezus Kristus naštel, izpolnjeval že od rane mladosti, naj bi sedaj svoje življenje predal Bogu
popolnoma, tako da ELVYRMHSUHPRåHQMHUD]GHOLOPHGUHYHåHLQ]DþHOVOHGLWL*RVSRGX-H]XVX
.HUPODGHQLþWHJDQHVWRUL*RVSRG-H]XVQDY]RþLPJRYRULRWHåDYDKNL MLKOMXGHPSRY]URþD
bogastvo – ovira jih, da bi popolnoma zaupali Bogu. Tisti pa, ki sledijo Bogu, bodo dobili
YHOLNRSODþLOR
1.2 OSEBE

-

-

Jezus Kristus.
Spraševalec: mlad (24 – 40 let), goreþGREURY]JRMHQ Y0W UD]XPHYDMRþ
]DRELþDMHLQPRUDOQRVW Y SUHPRåHQ Y), na visokem položaju (Lk 18,18 –
YHUMHWQRþODQYHOLNHJD]ERUa, predstojnik judovske skupnosti, ugleden).
UþHQHF 3HWHU .

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Po blagoslovu otrok (JOHMOHNFLMRYXþEHQLNX).
ý$6'2*$-$1-$

Po blagoslovu otrok (JOHMOHNFLMRYXþEHQLNX).
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

VUVWLFD  XþLWelj = oznaka za PRãNH Y YORJL SRREODãþHQFHY ]D SRXþHYDQMH %RåMH
volje.
VUVWLFD  YHþQR åLYOMHQMH  PODGHQLþ MH YHUMHWQR PLVOLO QD åLYOMHQMH SR VPUWL Y
smislu Janezovega evangelija je to nekaj, kar se poseduje že v sedanjosti (npr. Jn 5,24;
1 Jn 5,12) in pomeni živeti YHþQRYVNXSQRVWL]%RJRP
Vrstica 18: »QLKþH ni dober razen enega, Boga« = Gospod se bori proti mnenju
religioznH HOLWH GD VL SUDYLþHQ ]DUDGL GHO 3ULODVWHN ªGREHU© ne pripada niti njemu v
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-

-

YORJL XþLWHOMD ampak le Bogu. To pa ne spremeni dejstva, da je Gospod Jezus kot
Božji Sin absolutno (brezpogojno) dober.
Vrstica 21: zaklad v nebesih = varno, trajno bogastvo, ki ga dobi le tisti, ki je poslušen
Bogu.
VUVWLFD  SULWL Y %RåMH NUDOMHVWYR  YHþQD VNXSQRVW ] %RJRP MH Y]SRVWDYOMHQD NR
þlovek postavi Boga na prvo mesto v svojem življenju (za Božje kraljestvo glej 15.
OHNFLMRYXþEHQLNX).
Vrstica 25: šivankino uho = Gospod Jezus dejansko misli
na šivankino uho in ne na tako imenovana nizka vrata
v jeruzalemskem mestnem obzidju. Upoštevajte nasprotje:
po takratnem razumevanju QDMYHþMDåLYDOLQQDMPDQMãDRGSUWLQD

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus je pomembnejši od vsega.
Druge možnosti:
- Kdor ljubi Gospoda Jezusa, mu bo L]URþLl vse.
- =GREULPLGHOLVLQLKþHQHPRUHSULGRELWLYHþnega življenja.

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

Otroci si v tej starosti že znajo predstavljati, kaj pomeni »dati vse stran2 (ali spustiti iz rok).
/DKNRVHYåLYLMRYRGORþLWHYSUHGNDWHURMHELOSRVWDYOMHQWDPODGHQLþ3UHYLdno! Pomembno
je, da se izognete YWLVXGDPRUDþORYHNYVHVYRMHERJDVWYRSXVWLWLþHKRþHVOHGLWL*RVSRGX
Jezusu. Prav tako naj otroci ne mislijo, da nas bogastvo samo SRVHELORþLRG%RJD ªEogati
pridejo v pekel, ubogi pa v nebR© KXPDQLVWLþQDLQVRFLDOLVWLþQDWHRORJLMD 
0RUDSDELWLMDVQRGDMHRGORþLOHQRGQRVGRERJDVWYDLQNRQþQRWXGLGR%RJDVDPHJD9VH
kar mi je bolj pomembno od Gospoda Jezus, me ovira, da bi mu popoOQRPD VOHGLO ýH JD
ljubim, bo on v mojem življenju na prvem mestu.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Otroku napolnite roke s papirnatim denarjem ali s stvarmi, ki se že majhnemu otroku
ne zdijo uporabne (koristne). Potem mu ponudite nekaj dragocenega, morda kaj
dobrega za pojestL QSU MDERONR þRNRODGR). To lahko dobi SULPH  VDPR þH SUHM
odloži druge stvari iz rok (]DGUXJRPRåQRVWJOHMOHNFLMRYXþEHQLNX).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo povejte V VWDOLãþD XþHQFD YORJa opazovalca). Za ilustracijo lahko uporabite slike iz
flanela.
*ODYQHWRþNH
- Obisk: kakšHQ MH WD þORYHN RSLV QMHJRYH ]XQDQMRVWL " .DNR VH VUHþD ] *RVSRGRP
Jezusom? Kakšno prošnjo ima? – glej 1.2.
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-

-

Pogovor: izpolnjevanja zapovedi ne smete SUHGVWDYLWL QHJDWLYQR WHPYHþ MDVQR
povedati, da to ni dovolj. Otroci lahko naštejejo nekaj zapovedi, ob tem opozorite na
posledice. Lahko nakažete vsebino prve zapovedi (glej Mk 12,29).
2GORþLWHY: bogastva ne želi pustiti. Ali – ali! Samo dve možnosti sta. Nad njegovo
RGORþLWYLMRVWDREDåDORVWQD
Primerjava: kGRUQRþHSXVWLWLQLPDPRåQRVWL (JOHMSULSRPRþHNDLQ).
Uporaba: ali mi je Gospod Jezus najvažnejši? Otroci naj naštejejo nekaj stvari (možna
dobra evangelizacijska uporaba). Bog lahko spremeni nDãD VWDOLãþD, pri njem je vse
PRJRþH

3.4 UTRJEVANJE

3.4.1

Otroci naj pobarvajo SULSRPRþHN23/aWXGLþUNH]ODWHYUVWHV YUHþRDOLJUERQDMGDMR
(narišejo) stvari, ki so jim ljubše od Gospoda Jezusa.

3.4.2

Misel »naše bogastvo naj drugim pomaga« je lahko povod za zbiralno akcijo (npr. za
otroški dom, misijo itd.).

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

Od otrok se danes veliko zahteva. Pozorni morate biti na to, da Gospoda Jezusa ne predstavite
Y QHJDWLYQHP VPLVOX NRW WLVWHJD NL VDPR ]DKWHYD 2Q åHOL ]D QDV QDMEROMH ýH åHOLPR LPHWL
YHþQRåLvljenje, nam QHVPHELWLQLþ OMXEãHRGQMHJDVDPHJD7RQLWHåNRþHUD]PLVOLPRNDM
je on naredil za nas. Otroci so pod vplivom storilnostno naravnanega mišljenja. Takšno
razmišljanje lahko razdelate YSRJRYRUXRYHþQHPåLYOMHQMX
9SUDãDQMH LQ åHOMD SR YHþQHP åLYOMHQju se morata pri otroku najprej vzbuditi. Zaradi tega
morate åHOMRERJDWHJDPODGHQLþD]HORMDVQRUD]ORåLWL (glej 3.1).
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovor: Kaj je v našem življenju pomembno? .DMGRORþDQDãHåLYOMHQMH"
4.2.2 Slikovna uganka (JOHMSULSRPRþHk 23/b – na foliji ali za vsakega otroka): s SRPRþMR
slogana »Sledi mi!« ]DþQLWH SRJRYRU Kako se odzivajo ljudje na poziv Gospoda
Jezusa? (Glej tudi 13. lekcijo YXþEHQLNX), nato preidite k zgodbi.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo preberite vi ali prosite enega od otrok, naj jo pripoveduje (dogodek je mnogim
poznan), ostali pa jo naj s podrobnostmi dopolnjujejo (lahko tudi skupaj preverite
svetopisemski tekst).
'RSROQLORKJODYQLPWRþNDP (glej 3.3):
- Obisk: pojasniti KUHSHQHQMH PODGHQLþD (glej 4.1); njegovo iskreno vprašanje, nujnost
njegove prošnje pride do izraza v njegovem ravnanju (v. 17: pritekel, padel na kolena
– þORYHNYVYRMHPSRORåDMX) – glej 1.2.
- Pogovor: mODGHQLþ VH QRþH L]RJQLWL VDPR SUHVWRSNX ]DNRQRY WHPYHþ SULWL GR
prekomernih dobrih del, katHULKSODþLORMHYHþQRåLYOMHQMH 2SUDYLþHQMHSUHG%RJRP
ne z lastnimi deli!) Njegovega odgovora (v. 20) Gospod Jezus ne jemlje kot ošabnost.
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-

Po judovskem razumevanju zakona je izpolnjevanje postave možno. Iskrenost in resno
prizadevanje zbudi pri Gospodu ãHYHþOMXEH]QL Y 
2GORþLWHY: nDY]YHQLPDPODGHQLþYVHDPSDNMHåDORVWHQ=DNDM"
3ULPHUMDYD *RVSRG -H]XV QH REVRMD ERJDWLK WHPYHþ GUåR NR QD ERJDVWYR JOHGDPR
NRWQHNDMVþLPHUUD]SRODJDPRQDNDUVH]DQDãDPRLQVHYULYDPHGBoga in nas same.

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Pogovor o obeh srcih (JOHMSULSRPRþHNF)9þHPMHUD]OLND"9VDSRGURþMDPRMHJD
življenja naj pripadajo Gospodu Jezusu in naj so naravnana nanj. Otroci lahko srci
izrežejo, zlepijo skupaj, SRGþUWDMR stvari ali narišejo stvari, ki njih še posebej
zaposlujejo.
4.4.2 S sabo prinesite katalog s slikami in z otroki naredite lepljenko s stvarmi, ki nas
RGYUDþDMRRGVOHGHQMD*RVSRGX DOLVWYDUPLNLELMLKRWURFL]HORUDGLLPHOL =DNOMXþQL
pogovor: Kakšen položaj v našem srcu želimo odstopiti Gospodu Jezusu?

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
5D]ODJDþlovek lahko poseduje vse, a od vsega tega nima nobene koristi (npr. zaradi bolezni).
2WURFLVH]DYHGDMRGDPUWYHFRGVYRMHJDERJDVWYDQLPDQREHQHNRULVWLYHþ9åLYOMHQMu gre
WRUHM]DQHNDMYHþ,ãþHPRQHNDMWUDMQHJDþHVDUVPUWQHPRUHXQLþLWL]DNODGLYQHEHVLKYHþQR
åLYOMHQMHåLYOMHQMH]*RVSRGRP-H]XVRP.GRU]ELUDVDPR]DNODGHQD]HPOML WXGLþHSULGREL
ves svet), na koncu izgubi vse (svoje življenje), kajti v svojem življenju si je »prizadeval zgolj
za svet« (JOHMSULSRPRþHNG).
Za ilustracijo uporabite slike iz flanela DOL NDM SRGREQHJD 0HG XþHQMHP SRVDPH]QH GHOH
dodajajte ali odstranjujte.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNF
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3ULSRPRþHNG
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24. lekcija

%,7,9(/,.9%2Õ-(0.5$/-(6798
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko: 10,32–45
ZLATA VRSTA:
ªýHNGRKRþHELWLSUYLQDMERL]PHGYVHK]DGQMLLQYVHPVOXåDEQLN©
Mk 9,35
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
Vzporedni vrsti: Mt 20,17–28
Lk 18,31–34
1.1 VSEBINA

Jezus je na poti, ki vodi v Jeruzalem, kar je bila zadnja »postaja« v njegovem potovanju na
tej zemlji. VéNDMJDþDND6SUHPOMDMRJDQMHJRYLXþHnci in nekaj drugih ljudi. V Mk 8,31 in
9,-H]XVWUHWMLþQDpove svoje trpljenje. Naznanitev -H]XVRYLKEHVHGRWUSOMHQMXXþHQFLQLVR
razumeli (Lk 18,34). Jakob in Janez si prizadevata pridobiti položaj poleg Jezusa – þDVWHQ
]DYLGDMRþ položaj poleg svojega Gospoda Jezusa. Jezus jima tako pove, kaj mora biti glavno
v njunePåLYOMHQMXQDPUHþWRNDr je tudi on sam delal v svojem življenju.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus.
'YDQDMVW XþHQFHY 0N 16–19  9 QMLKRYL QDY]RþQRVWL QDSRYH VYRMH WUSOMHQMH –
34). Janez in Jakob sta Zebedejeva sinova.
Jakobova in Janezova mati (Mt 20,20) z imenom Saloma (glej Mk 15,40; Mt 27,56).
Ki so ga spremljali (v. 32). Dejstvo, da je dvanajstere vzel s sabo, kaže na to, da je
Jezusu VOHGLORåHYHþOMXGL

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

Jezus je pravkar prišel z druge strani Jordana (10,1) in bil na poti v Jeruzalem, vendar še pred
Jeriho (10,46).
1.4 ý$6'2*$-$1-$

Glede na 11,1; 11,19 in 14,1 – nekaj dni preden so Jezusa ujeli.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 32: so se bali = dvanajsteri so imeli še zmeraj napaþQRVOLNRR -H]XVXNDMWL
þDNDOL so na velikega kralja, ki jih bo rešil pred Rimljani. Zaradi tega so se prestrašili
nad Kristusovo izjavo o trpljenju.
Vrstica 34: ELþDWL  PXþHQLãND PHWRGD 5LPOMDQRY Ujetnik MH ELO WHSHQ ] ELþHP Y
katerega so bili vpleteni kosi metalnega železa ali kosi kosti ] ELþDQMHP VR PX
razmesarili telo do živcev in kosti.
Vrstica 37: QDGHVQLFLLQOHYLFL þDVWQDSRORåDMD povabljencev pri pojedini.
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-

Vrstica 38: kelih, krst = slika o trpljenju in smrti (Mk 14,36; Jn 18,11; Lk 12,50; Rim
6,3).
Vrstica 39: kelih … bosta pila … s krstom … bosta NUãþHQD = Jezus jemlje svoje
XþHQFHUHVQR WXGL prevzetno izjavo), eventualno preroška beseda (Apd 12,2; Raz 1,9).
Vrstica 45: odkupnina = takrat je bila to rešitev za »žrebanje« (odkup) sužnjev iz
suženjstva.
Vrstica 45: … za mnoge = beseda, ki je tu uporabljena, pomeni »skupnost, ki zajema
veliko posameznikov …«

2. VODILNA MISEL
Jezus Kristus misli in sodi GUXJDþH NRW PL OMXGMH 1MHJRYR åLYOMHQMH MH ELOR zaznamovano s
»služenjem« in »dajanjem«, mi ljudje pa rajši »prejemamo služenje« in »jemljemo«. Jezus
Kristus nam želi biti vzgled in nam pomagati, da bo naše obnašanje podobno njegovemu (glej
Flp 2,5).
Druge možnosti:
- Jezus nam želi dati rHVQLþQR SRGRER R VDPHP VHEL –34). Ali vemo, kdo je zares
Jezus Kristus?
- Jezus je jasno povedal, da slediti njemu pomeni žrtev in trpljenje (v. 38). Ali vemo, kaj
pomeni nositi posledice?

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

Ta tekst vsebuje zelo malo dogajanja. Na podlagi teksta lahko spoznamo, da tema vodilne
misli v naãHP þDVX SUHGVWDYOMD YHOLN SUREOHP 9 naši družbi je otrok naravnan v neko
GRORþHQR VPHU ª9]HPL NDU ODKNR Y]DPHã© ,] WHJD Y odrasli dobi sledi egoizem,
QHYRãþOMLYRVWLQNRQþQRWXGLstremenje po vplivu, vplivanju na druge ljudi, posedovanju …
Ugovarjanje in upiranje Gospodu Jezusu mora v nas umreti.
.HUPDMKQLRWURFLRGUDãþDMRYGDQDãQMLGUXåELVHMLPPRUDSRMDYLWLåHQDYVH]JRGDMåHOMDSR
Jezusu Kristusu, ki ga imajo za vzor v svojem življenju in ga posnemajo v njegovih dejanjih.
Seveda pa ne sme manjkati svetovna zgodba o Jezusovem ponižanju »Jezusova smrt na
križu«.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Otrokom pokažite darilo, ki ste ga prinesli s sabo: velika prazna
škatla je lepo zapakirana (zavijalni papir, pentlja …). Otrokom
dovolite, da odvijejo darilo, vendar ERGRUD]RþDUDQLNHU QLQLþHVar
v škatli. Nato otrokom povejte, da ni pomemben zunanji izgled, ne
prvi vtis, ampak to, kar je »za tem«. Nato pripovedujte zgodbo.

3.2.2

Otrokom dajte steklenico limoninega soka (napolnjenega z vodo), ki jo naj odprejo in
poskusijo (slamica) – kljub pravi QDOHSNLQDSDþQDYVHELQD kot pri 3.2.1).

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 Za ilustracijo lahko uporabite 4 kroge (JOHMSULSRPRþHND). Predstavite štiri WHåLãþQH
WRþNH
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Krog 1XþHQFL in Jezus na poti se pogovarjajo. O kom / o þHm se pogovarjajo? Kaj
pravi Jezus o svoji prihodnosti?
Krog 2: želja dveh XþHQFHYR]LURPDQMXQHPDWHUH Wu lahko dobro poslušamo otroke,
kajti otroci razmišljajo QDHQDNQDþLQ).
Krog 3: Jezusov odgovor – on misli in preVRMDGUXJDþH ] otroki premišljajte o našem
obnašanju doma, v šoli in med prijatelji).
Krog 4: vzor – Jezus Kristus, on dela GUXJDþH (glej v. 45; eventualno se vrnite na 11.
OHNFLMRYXþEHQLNXLQ ponovite takratno zlato vrsto).
3.3.2

Povejte zgodbo iz Jn 13,1–7; (pranje nog) NRW SUDNWLþHQ primer iz Jezusovega
življenja. Jezus je dokazal svojo pripravljenost za služenje.

3.4 UTRJEVANJE

Štafeta z GYHPDVNXSLQDPD þHMHSURVWRUVNRL]YHGOMLYR :
Otroci se naj postavijo eden za drugim v kolono; po znaku za start mora prvi igralec v koloni
WHþi nazaj in se postaviti v koloni na zadnje mesto. Ko se postavi, nadaljuje naslednji v koloni
itd. Zmaga WLVWDVNXSLQDNLSUYDNRQþD]GRORþHQRQDORJR9WHMLJULMHSUYLYHGQR]DGQML

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

Otroci pri starejši skupini že KRGLMRYãRORVRGHOXMHMRYUD]OLþQLKNOubih ipd. imajo prijatelje
in so tako v celoti vNOMXþHQL Y GUXåER in so pod njenim vplivom. Zato se hitro pojavijo
NRQIOLNWL.DNRVHQDMRWURNREQDãDYUD]OLþQLKåLYOMHQMVNLh situacijah?
Otrokom morate v prvi vrsti predstaviti Božje, duhovne vrednosti in cilje ter jim predvsem
povedati, da so le-te bistvenega pomena. Bog presoja GUXJDþH NRW VL PL WR SUHGVWDYOMDPR
Poudariti morate, da mi ne bi dobili RGUHãLWYHþHVH-H]XVne bi ponižal.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Otroke vprašajte, kakšne življenjske cilje imajo zastavljene in kaj želijo GRVHþL Y
VYRMHPåLYOMHQMX ELWLQDMEROMãLXþHQHFLPHWLGRVWLGHQDUMDLPHWLKLWHUDYWR …). Nato
preusmerite pogovor na svetopisemsko zgodbo o podobni vsebini.
4.2.2

Z otroki se pogovarjajte RRFHQMHYDOQLKNULWHULMLKSRNDNãQHPNULWHULMXRFHQMXMHXþLWHOM
v šoli: Po lepoti? Po velikosti? Po mRþi? Po kakšnem kriteriju ocenjuje športni trener v
moštvu: Po lepem glasu? 3RNROLþLQLGHQDUMD" Odvisno je od pravilnega ocenjevalnega
kriterija – v šoli: dosežek, pridnost, inteligenca; v športnem moštvu KLWURVW PRþ …
Kaj pa pri Bogu? (preusmerite na zgodbo).

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

6SRPRþMRSULSRPRþNDD predelajte zgodbo do podrobnosti (Mk 9,35). Dopolnitev k 3.3:
Pri krogu 1: Jezus pove pomembne informacije o prihodnosti: prostor dogodka, njegova
L]URþLWHY, sodba, L]URþLWHY GUXJHPX ljudstvu (Rimljanom), zasramovanje, ELþDQMH, smrt,
vstaMHQMH QDWDQþQD þDVRYQD QDSRYHG  -H]XV MH Ynaprej vedel za težko pot, a je vseeno šel
zavestno proti cilju, kar ga je naredilo YQDãLKRþHKše za bolj vrednega. To je pravo služenje
in ponižnost (v. 45).
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Pri krogu 2åHOMDGYHKXþHQFHYMHSRY]URþLODQHPLUSULGUXJLKXþHQFLK WLSLþQDUHDNFLMDQD
takšne želje).
Pri krogu 3: Jezusov odgovor vsebuje tudi izjavo: povišanje je možno le po trpljenju in za to
še niste pripravljeni (ponižanje kot predpostavka za povišanje pri Bogu, Flp 2,8–9) – glej 29.
OHNFLMRYXþEHQLNX, 4.4.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Razlaga ]ODWHYUVWHVSRPRþjo SULSRPRþNDE:
»ýHNGRKRþHELWLSUYL,« (puVWLWHVNXSDMNROLNRUOHYUVWDWRRPRJRþD) »naj bo izmed
vseh zadnji« (protislovje! 6 SRPRþMR -H]XVRYHJD åLYOMHQMD SRNDåLWH GD QHNGR NL
SRVHGXMHUHVQLþQRYHOLþLQRLQPRþQLPDQREHQHSRWUHEH, da bi se razkazoval drugim,
npr: da bi se bahal. Jezus se je prostovoljno odpovedal vsemu, kar je imel »in vsem
služabnik.« (VSRURþLOR se nadaljuje – ne le zadnji, ampak tudi služabnik [suženj], Jn
13).
4.4.2 Raziskovalci: Delovni list 24 – starejša skupina.

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6.1

Po HQR EHVHGR QDSLãLWH QD OLVWLþH (pri starejših otrocih samo glagole). Pri zlati vrsti
lahko sestavite puzle, eventualno dve skupini, ki med sabo tekmujeta, katera prej
sestavi.

6.2

Kot pri 6.1, le da uporabite SRGHOþNLKSULSRPRþHNE

6.3

Z vsemi otroki ponavljajte zlato vrsto in otrokom (za domov) dajte na koncu kuverto,
v kateri so posamezni glagoli ali besede.
'RPDþDQDORJDGRQDVOHGQMLþ: otroci naj doma zlato vrsto nalepijo na papir in poleg
narišejo npr. sliko dogodka iz Jn 13,1–7 ali napišejo tekst iz omenjenega odlomka.
1DVOHGQMLþ naj svoj izdelek prinesejo s sabo in nagradite najlepšo sliko.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND
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PripRPRþHNE
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25. lekcija

Õ(1$35,-$.2%29(0678'(1&8
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 4,1–30, 39–42
ZLATA VRSTA:
»%HVHGHYHþQHJDåLYOMHQMDLPDãLQPLWUGQRYHUXMHPRLQYHPRGDVLWL6YHWL%RåML«
Jn 6,68b–69
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Na poti iz GDOLOHMHY-XGHMRMH*RVSRG-H]XVVVYRMLPLXþHQFLšel skozi Samarijo. Utrujen od
poti se je okrog poldneva usedel pri studencu pred mestnimi vrati Sihar, medtem pa so XþHQFL
odšli v mesto, da bi nakupili hrano.
Tedaj se mu je približala neka žena iz Sihara, da bi zajela vodo iz studenca. Na njeno
]Dþudenje jo Jezus prosi, naj mu dá vode. Tako se razvije med Jezusom in ženo Samarijanko
(ki Jezusa takoj prepozna kot Juda) pogovor o živi vodi, o notranji stiski žene, o oboževanju
in o osebi Mesije. Na koncu njunega pogovora Samarijanka sprevidi, da njen sogovornik vé
vse o njej. Odšla je v mesto in pripeljala ljudi iz mesta k Jezusu, zanj pa je dejala, da je
Kristus.
9WHPþDVXVRVHYUQLOL-H]XVRYLXþHQFLLQNHUVRVHþXGLOLWHPXNDUVHMHGRJDMDORMLKMH-Hzus
SRXþLORsvoji nalogi in njihovem deležu pri delu na polju.
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus.
8þHQFL*RVSRGD-H]XVD
Samarijanka – prešuštnica (glej 1.5).
Prebivalci Sihara (Samarijani).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Samarija: v þDVX1RYH=DYH]H so Samarijani živeli na ozemlju Samarije, ki je skupaj z
Judejo in kasneje Galilejo tvorila rimsko provinco Palestino (JOHMSULSRPRþHND).
Sihar: mesto v bližini Jakobovega studenca. To je verjetno današnji Askar.
Jakobov studenec: 23 m globok studenec, blizu gore Garizim, ki ga je izkopal (po
6DPDULMDQVNHPL]URþLOX Jakob in ga napolnjuje izvir. Sihar je približno 10 minut hoje
oddaljen od Jakobovega studenca (primerjaj z Joz 24,32).
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1.4 ý$6'2*$-$1-$

-

1D]DþHWNXMDYQHJDGHORYDQMD*RVSRGD-H]XVD
Okrog šeVWHXUHNRQHFãHVWHXUHSR-XGHMVNHPUDþXQDQMXþDVD pade na opoldan, torej
približno XUDQDãHJDþDVD – JOHMOHNFLMR Y XþEHQLNX, 1.4. (Težava: glede na
GUXJHQDSRYHGLþDVDv Janezu – glej Jn 1,39; 19,14 – je bolj razumljivo, þHL]KDMDPRL]
RimVNHJDãWHWMDþDVDYHQGDUELWRSRPHQLORGD-DQH]WXNDMPLVOLãestRXUR]YHþHU).

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

9UVWLFD  PRUDO MH  *RVSRG -H]XV MH SRVOXãDO QDYRGLOD VYRMHJD QHEHãNHJD 2þHWD
Normalno Judje niso potovali skozi Samarijo.
Vrstica 4: Samarija (glej v. 20).
Vrstica 9: »Kako vendar ti, … , prosiš mene Samarijanko?« = Jezusova prošnja je bila
nenavadna. Jud bi bil iz dveh vzrokov pristranski in sicer, zaradi spola in rase.
Vrstica 10: Božji dar = božansko darilo, Božji Duh, ki ga žena lahko izprosi od Jezusa.
Vrstica 19: »Gospod, vidim, da si prerok« = žena opazi, da Jezus vé vse o njej.
Vrstica 20: »…vL SD SUDYLWH GD MH NUDM NMHU JD MH WUHED þDVWLWL, v Jeruzalemu« = po
Babilonskem ujetništvu so Samarijani želeli pod Zerubabelom sodelovati pri gradnji
templja, vendar so jih Judje zavrnili, ker so se pomešali z ne-Izraelci. Od takrat naprej
je med tema dvema narodoma ostalo prikrito sovraštvo. Samarijani so nato zgradili
ODVWHQ WHPSHOM QD JRUL *DUL]LP *ODYQR YSUDãDQMH Y WHP SUHSLUX Y þDVX Jezusovega
življenja je bilo, na katerem mestu naj bi se molilo, v Jeruzalemu ali na gori Garizim.
Vrstica 21–þDVWLWL -H]XVåHQLUD]ORåLGDQLpomemben kraj þDãþHQMDDPSDNNRJD
LQNDNRþDVWLPRýDãþHQMHSULGHRG6YHWHJD'XKDLQSRPHQLSRSROQDNRQFHQWUDFLMDna
BoJDWDNRGDREþXGXMHPRBožjo YHOLþLQRLQOMXEH]HQ
Vrstica 25: Mesija = Kristus, »Maziljenec« – grška beseda ustreza hebrejski besedi
»maschiach« in aramejski besedi »meschicha«.

2. VODILNA MISEL
*RVSRG-H]XVKRþHªSRWHãLWLåHMRSRL]SROQMHQHPåivljenju« (primerjaj z Raz 21,6b).
Druge možnosti:
- *RVSRG-H]XVSRGLUDYVHPHMHGDELOMXGHPUHVQLþQRSRPDJDO
- Gospod Jezus pozna vsakega z njegovimi potrebami, problemi in grehi.

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

Samarijanka je dober primer za ljudi, ki živijo v današnji družbi in so podvrženi QDþHORP
svojih želja. Že v zgodnjem otroštvu se skozi medije, reklame in velikokrat tudi skozi
obnašanje RGUDVOLK SRVUHGXMHMR RWURNRP WD QDþHOD ýLP YHþ þORYHN GRåLYL WHP EROM REþXWL
prevaro te življenjske filozofije. V tem odnosu poznajo ta odlomek možnosti obvarovanja.
Teološke izpovedi odlomka so za to starostno obdobje težko sprejemljiva. Otroke morate
SULWHJQLWLNWHNVWXWDNRNRWMH-H]XVSULWHJQLO6DPDULMDQNR1DXþLte VH]DþHWLSRJRYRUNRWMHWR
delal Jezus ýH YDP uspe »žejo« po »notranjem hrepenenju« poistovetiti, bi bilo
evangelizacijsko VSRURþLOR za mlajše otroke bolj dojemljivo.
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3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Vsakemu otroku prinesite kozarec z vodo. Otroci bodo brez razlage ugotovili, da
današnja zgodba govori o vodi. Lahko jim nakažete, da zgodba govori o ženi, ki ji je
bila obljubljena živa voda, ki za vedno poteši žejo.

3.2.2

Pogovorite se z otroki o besedi »žeja«.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

6 SRPRþMR R]DGMD VOLNH JOHM SULSRPRþHN E $) in slik iz flanela ali na foliji pripovedujte
zgodbo in na flanel postavite VRGHOXMRþHRVHEHJOHGHQD]JRGER3ULWHPupoštevajte naslednje
WRþNH
- Jezusova pot – glej 1.3 (po dolgi poti MHXWUXMHQLQODþHQVHGLQDUREXVWXGHQFDXþHQFL
pa so šli nakupovat).
- 1HQDYDGQRVUHþDQMHSULVWXGHQFX -H]XV]DþQHSRJRYRUåHQDVH]DþXGL 
- Vsebina pogovora (zajemanje vode, Gospod Jezus lahko ponudi YHþNRWWDVWXGHQHF
prehod na živo vodo [pri tem bi morali izpostaviti razliko med naravno žejo in žejo
duše. Otrokom pustite QDãWHYDWL VWYDUL SR NDWHULK þORYHN KUHSHQL QSU OMXEH]HQ PLU
radost, zavetje, tolažba …], prREOHPL åHQH QMHQR ]DþXGHQMH QDG -H]XVRYLP
poznavanjem nje).
- 9UQLWHYXþHQcev.
- Spontana VDMSR]DELYUþ YUQLWHYåHQHYPHVWRLQQMHQSR]LYVRPHãþDQRY
- Veliko Samarijanov z Gospodom Jezusom pri studencu.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 5RþQRGHORRWURNRPUD]GHOLWH SRYHþDQRIRWRNRSLMRSULSRPRþNDE$LQE%, kjer
naj izrežejo figure in jih nalepijo na sliko k studencu.
3.4.2

Otroci naj razvrstijo VWXGHQHFLQYUþHv skladu z zlato vrsto. Kopirajte SULSRPRþHNF
QDIROLMRLQRWURFLQDMQDJUDIRVNRSXYUþHSUDYLOQRUD]YUVWLMR
'UXJDPRåQRVWYUþHLQVWXGHQHF]DOHSLte na karton, otroci pa jih naj razvrstijo obešene
na vrvici.

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

3ULVWDUHMãLKRWURFLKODKNRSROHJVSORãQLK]DNOMXþNRY åLYHWLSRQDþHOXåHOMD govorimo tudi o
pravem problemu žene: prešuštvo. Pri iskanju ljubezni je vedno znova stopala v nove zveze.
7XGL RWURFL Y VYRMLK DOL GUXJLK GUXåLQDK VSR]QDYDMR GD VH VWDUãL ORþXMHMR 3RW L] SRWUHEH
potrebuje dvojno spoznanje žene: resnica o njenem zapravljenem življenju in o njenem
sogovorniku (glej tudi 3.1).
Lahko jim predstavite QHNDM NOMXþQLK VWYDUL *RVSRGD -H]XVD NL VH SUDY SUL WHP GRJRGNX
izpostavljajo: Jezus je res bil þORYHN QMHJRYD XWUXMHQRVW  3odre meje, da lahko tudi
]DYUåHQLP6DPDULMDQRP OMXGMHVRMLKSUH]LUDOL SRPDJD,ãþHSRYH]DYR YRGD ]DSUemostitev
prepada med Judi in Samarijani. »Sprevidi« stanje žene in dobro vé, kaj je njen problem.
Razloži ji duhovno resnico z naravno potrebo. Glede na starost otrok lahko omenite tudi nekaj
misli o þDãþHQMX Y– LQVOXåELSULþHYDQMD Y–29).
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4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Z otroki se pogovorite o tekstu glede zadajanja cilja: »Katere izpovedi o glavnih
osebah so pravilne?«
4.2.2

8þHQMHVSULSRPRþNL: na mizo postavite skodelico z umazano
vodo, zraven pa steklenico vode (nato se pogovorite o tem, da
preden MHODKNRVNRGHOLFDXSRUDEOMHQD]DþLVWRYRGRVHPRUD
L]SUD]QLWLLQRþLVWLWL 

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Dopolnitev k 3.3 (JOHMSULSRPRþHND):
- pot in božanski »MORATI«,
- nenavadno srHþDQMH Lzpostavljanje socialne napetosti – glej 1.5),
- pogovor (pravi problem žene, resnica o njej sami in o omenjenem partnerju je
razrešen).
- VOXåEDSULþHYDQMDåHQHYPHVWX PLVOLLQUHDNFLMHVRPHãþDQRY 2WURNHYSUDãDMte: Kaj
je ženo spremenilo? (Resnica o sebi in resnica o Jezusu Kristusu).
4.4 UTRJEVANJE

Z otroki naredite seznam dejstev, ki so ženo spravila Y]DþXGHQMH (glej tudi 3.4):
- Jud pri studencu v Samariji,
- prošnja namenjena Samarijanki,
- SRQXMHQDYRGDSRNDWHULQLVLQLNROLYHþåHMHQ
- razkritje njenih skrivnih potreb,
- REþXWHNVSUHMHWMDQHJOHGHQDQMHQRNULYGR

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Pojem »Sveti, Božji« razložite kot od Boga izbrana in za Boga namenjena oseba (= Jezus
Kristus), ki mora izpolniti posebno nalogo. Svetopisemski tekst ilustrirajte V SRPRþMR
Samarijankinega doživetja in SULSRPRþNDF
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26. lekcija

PRILIKA O DELAVCIH V VINOGRADU
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 20,1–16
ZLATA VRSTA:
»Gospod MHSUDYLþHQQDYVHKVYRMLKSRWHK dobrotljiv v vseh svojih delih.«
Ps 145,17

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Tema prilike je jasno prikazana z nenavadno izjavo Gospod Jezusa, da je odnos med »prvim«
in »zadnjim« ravno obraten (glej Mt 19,30; 20,16 in 19,27). Peter se postavi v vlogo
JRYRUQLNDXþHQFHYLQ]DVWDYLYSUDãDQMHRSODþLOX-H]XV.ULVWXVRSLãHSODþLORXþHQFHY, vendar
jim dá vedeti, da to plaþLOR QL SRYH]DQR ] GHORP ýORYHãND SULþDNRYDQMD VH UD]OLNXMHMR RG
%RåMLK SULþDNRYDQM (primerjaj s Ps 75,8; Lk 1,52; 6,25; 16,25) 9 WD SRJRYRU YNOMXþL WXGL
ERJDWHJDPODGHQLþD (glej Mt 19,16).
*RVSRG-H]XVY]DPHLGHMRRSODþLOXL]SULGLJHQDJRUL (glej Mt 5,12; 6,1) in ponovno utemelji,
GDQHJUH]DªSODþLOR© (primerjaj z Mt 20,3), ampak gre za »povrnitev« v smislu »hvale« in
ªPLORVWL©*RVSRGGDUXMHVDPVHEHQDQDþLQNLSUHVHJDQDãUD]XP
Gospod Jezus podkrepi svojo izjavo s priliko o delavcih v vinogradu, kjer bodo »zadnji prvi«–
JRVSRGDU]DSRVOLOMXGLVH]QMLPLGRJRYRULRSODþLOXLQWHNRPGQHYDLãþHQRYHOMXGL3ODþLORVH
GRORþLVDPR]MXWUDM'UXJLGRELMRNDUMHSUDYLþQRLQVH]QMLPLQHGRJRYDUMDRSODþLOX7XGL
SUHG NRQþDQMHP GHOD ]DSRVOL ãH YHþ OMXGL LQ WL VR ãH EROM SUHVHQHþHQL QDG WHP GD GRELMR
HQDNRYUHGQR SODþLOR NRW WLVWL SUYL 3UYL VR Y QDVSURWMX ] ]DGQMLPL QH]DGRYROMQL V VYRMLP
SODþLORP SD þHSUDY VR VH QD ]DþHWNX V SODþLORP VWULQMDOL 6 WR ãRNDQWQR SULPHUMDYR åHOL
*RVSRG-H]XVVYRMLPXþHQFHPGRND]DWLGDY%RåMHPNUDOMHVWYXQLSUHGQMDþHQMDDOLSULRULWHW–
pred Bogom so vsi enaki.
Naslednji poudarek te prilike je, da %RJ LãþH VRGHODYFH NDMWL XSRUDELWL åHOL YVDNHJD NL VH
odzove (primerjaj z 18. lekcijo). Bistvo te prilike je Božja nedoumljiva ljubezen in
dobrotljivost. Prilika bi se lahko imenovala tudi prilika Božje dobrote.
1.2 OSEBE

-

V priliki: hišni gospodar, KLãQLRþHODVWQLNYLQRJUDGDGHODYHF SODþLOR– dnevnica).
9NRQWHNVWX*RVSRG-H]XVXþHQFLãHSRVHEHM3HWHU

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

V priliki: nekje.
V kontekstu: Gospod Jezus je prišel iz Galileje (19,1) in je na poti v Jeruzalem onkraj
Jordana.
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-

V priliki: potek enega dne.
V kontekstu: tik pred Jezusovim prihodom v Jeruzalem ob koncu njegovega služenja.

1.5 RAZLAGA POJMOV

-

-

-

Vrstica 1: nebeško kraljestvo = JUH ]D GHOQL YLGLN R ªSODþLOX© ]D RGJRYRU QD LVNDQMH
Boga in povabilo – dar njegovega Sina, Jezusa Kristusa.
Vrstica 1: zgodaj zjutraj = dan VH MH ]DþHO RE  XUL ]MXWUDM – VRQþQL Y]KRG in se je
NRQþDO RE  XUL ]YHþHU – VRQþL ]DKRG (JOHM XUR SULSRPRþHN D). Gospodar se je
torej že pred šesto odpravil na pot, tako da so delavci lahko ob šestih ]DþHOL]GHORP
Vrstica 1: vinograd = je prispodoba Izraela (primerjaj z Iz 5,7; Mt 21,33). Tukaj je
vinograd uporabljen kot delovno mesto (primerjaj s 14. lekcijo).
Vrstica 2: denarij = RELþDMQR SODþLOR – dnevnica. Pojem »dnevnica« morate otrokom
razložitiVDMYHþLQDRGQMLKQHSR]QDWHJD izraza.
Vrstica 3: trg = þHSUDYMHELOWUJSRQDYDGLXPD]DQNUDMMHELOVUHGLãþHYVHJDGRJDMDQMD
Trgovci so ponujali svoje blago, barantali za ceno in ob tem izmenjavali tudi novice.
Med njimi so bili tudi tisti, ki niso imeli nobenega dela oziroma so iskali delo.
Vrstice 3, 5 in 6: nenavadno je, da delodajaleFYHþNUDWQDGDQJUHLQLãþHGHODYFHWHUV
tem dá do znanja, da gre delo h koncu.

2. VODILNA MISEL
%RJLãþHVRGHODYFHLQMLK]DWRWXGLQDJUDGL
Druge možnosti:
- %RJQHPRUHQLNRPXUSUHGSLVDWLNROLNãHQ]QHVHNGQHYQLFHQDMSODþD
- %RJNOLþHOMXGL k sebi, v svoje kraljestvo. Kdor se odzove temu povabilu, dobi bogato
SODþLORLQVLFHURGUHãLWHYVNR]LNULQMHJRYHJD Sina Jezusa Kristusa.
- Bog je dober.

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

Cela prilika bo vHUMHWQRRWURNRPWHåNRGRMHPOMLYDNHUMLPLGHMHRQHHQDNRYUHGQHPSODþLOXQH
bo lahko posredovati. Pri obravnavi dajte poudarek na Božje povabilo in na pripravljenost se
OHWHPXRG]YDWLª3ODþLOR©MH%RåMHHQNUDWQRHGLQVWYHQRGDULOR%RJVLQHGRYROLSUHGSisovati,
NDMQDMGiSRVDPH]QHPXGHODYFX1MHJRYRSODþLORMHPLORVWQRLQGREUR
3.2 PRIPRAVA UVODA

S sabo prinesite številne lego kocke. Otroci naj vsak zase po vrsti zgradijo, kar se da visok
stolp. Vsakemu otroku GDMWH]QDN]D]DþHWHN-DVQRERGDVWRlp zadnjega otroka ne bo tako
visok, kot stolp prvega. Zadnjega otroka nagradite z balonom in premislite, s koliko balonov
ELQDMELOLQDJUDMHQLRVWDOLRWURFL3UDYJRWRYRERGRRWURFLSUHGODJDOLYHþEDORQRY$PLERPR
darovali le enega. Ob tem zberite vse izraze, ki jih otroci predlagajo in zapišite na tablo (to je
QHVUDPQRQHSUDYLþQR« 
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3.3 IZVEDBA LEKCIJE

%UH]SUHKRGD]DþQLWHSULSRYHGRYDWLSULOLNR3RYH]DYRERGRRWURFLVDPLSUHSR]QDOLQDNRQFX
»To je enako kot z lego kockami in baloni«, bodo rekli otroci. Za ilustracijo so zelo
dobrodošle slike o delu in vinogradu. Trud, znoj in napor delavcev prikažite doživeto (npr.
kakšen je bil telesni položaj, izraz na obrazu itd.). Posamezni koraki pripovedovanja so
þDVRYQRGRORþHQL*RVSRGDUYLQRJUDGD JUH]MXWUDM RNURJXUH QD trg, da bi našel delavce,
QDWRSRQRYQRþH]WULXUH REXUL VSHW þH]WUL REXUL ponovno þH]WUL ure (ob 15. uri) in
potem ãH þH] WUL XUH RE  XUL ponovno. Po dvanajstih urah jim dá YVHP SODþLOR 0HG
pripovedovanjem nastavite kazalca na uri (JOHMSULSRPRþHNE QDGRORþHQþDV. Uro lahko
kopirate tudi na folijo, kazalce pritrdite in jih tako vrtite.
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Uro (JOHM SULSRPRþHN D) SULSUDYLWH åH SUHG XþQR uro, kazalec z besedo »pridi«
nastavite na 6. uro. Eden od otrok naj vrže en kovanec v odprtino na uri. Prav tako
storite tudi ob 3., 6., 9. in 11. uri. Še enkrat se pogovorite, kaj je Jezus s tem mislil.
Ponovno dajte kazalec na 6. uro in vrzite kovanec s križem v odprtino na uri ter tako
QDGDOMXMWH3ULWHPãHHQNUDWSRXGDULWHGD-H]XVVHGDMNOLþHLQQHERþDNDOGRXUH
3.4.2 Zlato vrsto MLKXþLWHVNDUWRQþNLYREOLNLEDORQRY (glej 6).
3.4.3 Otroke razdelite v pet skupin. Oni so delavci, ki so bili pravkar zaposleni. Otrok iz
skupine naj SRVWDYL ND]DOHF QD XUL QD WLVWR XUR NR VR ]DþHOL GHODWL 2E WHP SRQRYLWH
WUXG YORåHQHJD Y GHOR LWG =DWHP GHORGDMDOHF Gi SODþLOR 9VDN RWURN SUHMPH SDSLUQDW
GHQDU2EWHPVHODKNRSRJRYDUMDWHRREþXWNLKLQMLh usmerite na Božjo dobroto.

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

2WURFLVR]HORREþXWOMLYLQDSUDYLþQRVWLQ]DWRERGRRJRUþHQLQDGQHSUDYLþQRVWMRJRVSRGDUMD
âRNNLVRJDXþHQFLGRåLYHOLPRUDPRVSURåLWLWXdi pri otrocih in s tem bomo bolj ponazorili
-H]XVRYR GHMDQMH .DU MH YHOMDOR ]D -H]XVRYH XþHQFH WDNUDW YHOMD tudi za nas danes. Gre za
YSUDãDQMHþH bodo tisti, ki so se zgodaj spreobrnili, LPHOLYYHþQRVWLEROMãHåLYOMHQMHNRWWLVWL
ki so se npr. spreobrnili tik pred smrtjo. Tu bi se lahko potem pojavila misel, da lahko s
VSUHREUQMHQMHP SRþDNDPR 7RGD QDãH åLYOMHQMH QH OHåL Y QDãLK URNDK LQ NGR YH þH ERmo
preživeli naslednji dan. Poleg tega SD MH åLYOMHQMH ] -H]XVRP åH WX QD ]HPOML SUDYL GRELþHN
Otrokom lahko posredujete tudi to misel.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Vzporedna zgodba iz izkušenj otrok: »Predstavljajte si gospodarja (poznani
GHORGDMDOHF  NL LãþH OMXGL ]D VYRMR QRYR LQ ãH YHþMR SURL]YRGQMR 3UHGVWDYL MLP WXGL
SRJRMHQRSODþLOR3RãWLULQDMVWLKGQHKVSHW]DSRVOLQRYHOMXGLLQþH]WULWHGQHWRSRQRYL
2ENRQFXPHVHFDGRELMRYVLLVWRSODþLOR«©
3RJRYRULWHVHRQHSUDYLþQHPJRVSRGDUMX;<
4.2.2 Otroci QDM RSUDYLMR GRORþHQR QDORJR LQ ]DWHP MLK QDJUDGLWH GUXJDþH NRW SD VR
SULþDNRYDOL (glej 3.2).
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4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Zgodbo pripovedujte izvirno tekstu, z ustreznimi razlagami. Pri tem opišite takratne navade
na trgu (glej 1): da so ljudje prosili za delo (glede na nekega raziskovalca bi naj bilo takrat
veliko brezposelnih. To pogosto in pozno iskanje delavcev je kazalo na nujo, da se delo
NRQþD 3RVDPH]QHGRJRGNHUD]GHOLWHQDþDVRYQHWHUPLQHNRMHJRVSRGDUYLQRJUDGDSULãHOQD
trg, da bi našel ljudi za delo. Pri tem uporabite uro (JOHMLQSULSRPRþHNE).
Delo v vinogradu je težko. Razumljivo je, da so delavci, ki so delali v vinogradu 12 ur in na
YURþLQLKRGLOLJRUWHU GROSRYLQRJUDGXY]HOLWR]DQHSUDYLþQRGDVRGRELOLHQDNRSODþLORkot
tisti, ki so delali le eno uro (VOLNDSULSRPRþNDD). Za uporabo glej 2 in 4.1.
4.4 UTRJEVANJE

6 SRPRþMR SRJRYRUD SULGLWH GR ELVWYD %RåMH GREURWH LQ SUDYLþQRVWL GR þORYHND 0W 
20,16) ter dobrotljivosti GRWHKNLVRSULãOLSR]QHMH ]DQLPLYRMHGDVHMHRSODþLOXGRJRYRULO
OHVSUYLPLGHODYFLRVWDOLVRPRUDOL]DXSDWLGDERGRSUDYLþQRSRSODþDQL 

5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Za otroke SULSUDYLWHNDUWRQþNH, na katerih je zapisana zlata vrsta, na drugi strani pa zapišite
posamezne besede iz te vrste. Otroci naj napihnejo balone in NDUWRQþNHSRYUVWQHPUHGXWDNR
NRWVLVOHGLMRSULYHåHMRQDQMLKýHMHPDQMRWURNNRWEHVHGYYUVWLQDM RWURFLQDSLKQHMRãH
YHþEDORQRY (JOHMSULSRPRþHNF).
35,3202ý.,
3ULSRPRþHNE
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27. lekcija

VDOVIN DAR
SVETOPISEMSKI TEKST:
Marko 12,41–44
ZLATA VRSTA:
»ýORYHNQDPUHþYLGLNDUMHSUHGRþPL*RVSRG pa vidi v srce.«
1 Sam 16,7 b

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Gospod Jezus je prišel v Jeruzalem, da bi kmalu umrl na križu. NaURGJDMHVSUHMHOQDþXGRYLW
QDþLQNRWNUDOMDSULKDMDMRþHJDNUDOMHVWYD1HNDMGQLMHYWHPSOMXXþLO'XKRYQLYRGMHQDURGD
pismouki, so ga hoteli zavesti z vprašanji, da bi ga ujeli v besedi, vendar jim ni uspelo. Jezus
je nato VVYRMLPLXþHQFLbil v templju in ljudem razlagal, da je Kristus Božji Sin. Veliko ljudi
ga je napeto poslušalo. Na koncu svoje pridige jim je pokazal na hlinjeno pobožnost
pismoukov, kajti oni so želeli ELWLYVUHGLãþXSR]RUQRVWL
Nato Gospod Jezus opazuje kako ljudje dajejo svoj denar v zakladnico. Prihaja veliko bogatih,
ki dajo veliko denarja. Pride tudi neka vdova, ki v primerjavi z ostalimi dá svoje celo
SUHPRåHQMH*RVSRG-H]XVREUD]ORåLVYRMLPXþHQFHP]DNDMMHåHQDGDOa YHþNRWYVLRVWDOL
1.2 OSEBE

-

Gospod Jezus Kristus na poti h križu.
-H]XVRYLXþHQFL
Množica – bogati ljudje in vdova (glej 1.5).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

-

Jeruzalem: glavno mesto Judeje, takrat pod rimsko okupacijo. Bil je religiozni center
Judov.
Tempelj: po Babilonskem ujetništvu je bil ponovno zgrajen v letih 515 pr. n št.
Zakladnica: 13 posod je bilo položenih v preddverju templja. Namenjene so bile za
tempeljski davek in bogoslužne namene.

ý$6'2*$-$1-$

Zadnji teden pred Jezusovo smrtjo.
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

Vrstica 42: vdova = v Izraelu je ELODSR]DNRQX]DãþLWHQD 0RM] LQMHSROHJ
tega imela tudi posebne pravice (npr. 5 Mojz 24,19–21). Bila je odvisna od drugih (5
Mojz 25,5; Iz 1,17), zato je živela v revnLKRNROLãþLQDK QSU.U–12). V tistem
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-

þDVX QDPUHþ QL ELOR Qobene socialne podpore. Vdove so bile takrat prepoznane po
VYRMLKREODþLOLK 0RM] 
9UVWLFLQRYþLþ najmanjši takratni kovanec.
Vrstica 42: kvadrant = þHSULPHUMDPRNYDGUDQW]GQHYQLPSODþLORPGHODYFDNLMHELOD
ena drahma, je vdova dala 64. GHO HQHJD GQHYQHJD SODþLOD To je bilo torej njeno
življenjsko premoženje.

2. VODILNA MISEL
%RJVRGLGUXJDþH=DGHMDQMHPMHYHGQRQHNDMYHþNRWPLGHMDQVNRYLGLPR7RNDUMHYQDãLK
mislih in v srcu, ljudje ne morejo videti, toda Bog to vidi. Bog pozna namen tega, kar
SRþQHPR6NR]LWRERQDãHGHMDQMHSULQMHPSUDYLOQRYUHGQRWHQR
Druge možnosti:
Kdor ljubi Gospoda Jezusa, je požrtvovalen.

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

9HþLQD OMXGL åHOL ELWL RSDåHQLK LQ GD MLK QHNGR REþXGXMH 8VPHUMHQL VR QD ªMD]© 9]URN WHK
åHOMD L]KDMD L] JUHKD LQ WR RSD]LPR åH SUL PDMKQLK RWURFLK 9þDVLK RWURFL SRVNXãDMR biti v
RVSUHGMXDOLSDVLL]PLVOLMRQDþLQHVNDWHULPLåHOLMRGRVHþLOMXEH]HQLQSR]RUQRVWVWHPGD ne
bi bili le na obrobju skupine. ýHSULWHPQHXVSHMR, jih to pelje k neželjeni opustitvi. Otrokom
želimo pokazati, da Bog pozna nas in naše potrebe. On vé, kaj mislimo in zakaj tako
UDYQDPR 6NR]L RGSXãþDQMH LQ VNXSQRVW ] QMLP ODKNR RSXVWLPR HJRL]HP Pri otrocih želimo
]PDQMãDWLHJRLVWLþQRLQHJRFHQWULþQRUD]PLãOMDQMHLQGHMDQMD tako, da jim prikažemo globoko
vdovino ljubezen do Jezusa.
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1

Neposreden vstop: situacija v Jeruzalemu ob Jezusovem prihodu tja (bodite pozorni,
da ne boste tegD RSLVRYDOL SUHYHþ SRGUREQR NDMWL SRWHP QH SULGH GR L]UD]D ELVWvo).
EYHQWXDOQRODKNR]DþQHWHVVLWXDFLMRYWHPSOMXNR-H]XVSULGLJD

3.2.2

8þHQMH V SULSRPRþNL otrokom pokažite nekaj bankovcev in jih primerjajte z nekaj
kovanci. Pogovarjate se z otroki o žepnini ali o premožnih, uglednih, revnih in
]DQLþHYDQLKOMXGHK1DWRSUHLGLWHQDRVHERY]JRGEL

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

3.3.1 =JRGERSULSRYHGXMWHVSRPRþMR ULVDQMD 0HGWHP NR MR SULSRYHGXMHWHULãLWHQDWDEOR
na velik karton ali na folijo preproste slike.
Slika 1 (JOHMSULSRPRþHN/a)
GospRG-H]XVSULGHY-HUX]DOHP]]PDJRVODYQLPSULKRGRP2WHPQHJRYRULWHSUHYHþ
podrobno, ampak le na kratko zaradi povezave.
Slika 2
Gospod JezuV SRGQHYL SRXþXMH Y WHPSOMX NMHU JD SRVOXãD YHOLNR OMXGL *RYRUL MLPR
BRJXLQRRGQRVXPHGþORYHNRPLQ%RJRP
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Slika 3
Gospod Jezus se usede pred zakladnico in opazuje ljudi (bogati – veliko denarja /
revna vdova – zelo malo denarja). Že tukaj lahko vidimo razmišljanje teh skupin –
bogati ljudje dajo veliko denarja iz svojega obilja – da bi si pridobili ugled in oblast;
revna vdova dá zelo malo denarja, svoje celotno premoženje, ker ljubi Boga.
Slika 4 (v štirih delih, A – D) – JOHMSULSRPRþHN/b
Gospod Jezus VYRMLPXþHQFHPUD]ODJDNDNR%RJSUHVRMDOMXGL'DELMLPSRYHGali bolj
nazorno, to sliko pojasnite YãWLULKNRUDNLKýHXSRUDEOMDWHIROLMRSRWHPGDMWHGHOH$–
D enega za drugim in tako izpopolnite sliko.
Razdelitev:
Del A: obe strani želita storiti nekaj za Boga – bogati dajo veliko denarja, vdova pa
zelo malo, vendar dá vse, kar ima.
Del B: srce bogatih – %RJXGDMRL]VYRMHJDSUHRELOMDLQVRXJOHGQLYRþHKOMXGLLPDMR
vpliv, oblast …
Del C: vdovino srce – skozi svoje dejanje pokaže, da ljubi Boga. Zaupa mu, da bo
SRVNUEHO]DQMRþHSUDYMHEUH]YVHJD
Del D: bogati ljudje so zaposleni sami s seboj, njihov ugled jim je pomembnejši od
živega odnosa z Bogom. Vdova živi v skupnosti z Bogom in za Boga. On jo ljubi in
bo skrbel zanjo. Ona je zanj dragocena in uporabna.
3.3.2 Zgodbo pripovedujte V SULSRPRþNL (bankovci, kovanci) in na koncu izpeljite
pripovedovanje slike 4 (JOHMSULSRPRþHN/a).
3.4 UTRJEVANJE

5RþQRGHORPDWHULDO SUD]QDVWHNOHQLFD&RFD&ROHDOLSORþHYLQND
karton, barve ali kRãþNL WDSHWLQOHSLOR 3UHGXþQRXUR pripravite za
RWURNHNDUWRQþHN, ki ima odprtino za denar. Ta odprtina naj je 3,2 cm
dolga in 0,3 cm široka ter se QDMQDYUKXQDWDQþQRSUHNULYDVSORþHYinko.
2WURFLODKNRSORþHYLQNRSREDUYDMR]EDUYDPLREOHSLMRVNRãþNLWDSHWDOL
pa nalepijo srce z napisom »moje srce za Jezusa« in dodajo še vrstico
iz 1 Sam 16,7 QDSORþHYLQNR3ULORåLWHWXGLPDMKHQQDSLV]DNDNãHQQDPHQ
se zbira denar, npr. misija.

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

Ne vsako dejanje za Gospoda, pa tudi aktivnost kristjana ni pogojena z motivom ljubezni.
/DKNRMHSRJRMHQDVWHPGDåHOLELWLWDRVHEDREþXGRYDQDRGGUXJLKOMXGL9SUYLYUVWLQHJUH
]DWRNROLNRGHQDUMDþDVDLQVYRMHJDSUHPRåHQMDGDUXMHPR%RJXNDMti Bog gleda srce. On vé,
þHODKNRv srcu najde ljubezen, zvestobo in zaupanje vanj. Dejanje pogojeno z egoizmom Bog
QH PRUH XSRUDELWLýHOMXELPR%RJDMH YVHHQR þH VPR ERJDWL DOL UHYQL þH GDPR YHOLNR DOL
malo denarja. Pomembno je, kaj obdržimo zase in kako izgleda naša notranjost.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Pogovorite se o ERJDVWYXUHYãþLQLLQQMXQLKSRVOHGLFDK oziroma problemih.
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4.2.2 Pogovarjajte se z otroki o ljudeh, katere bi oni izbrali za svoje vzornike (kot so npr.
filmske zvezde, športniki) in jih vprašajte, zakaj bi želeli biti ravno ta oseba. Potem
jim predstavite obe skupini ljudi v našem tekstu.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

4.3.1 Pojasnite zgodbo s slikami 1 – 4 (glej 3.3.1) – JOHMSULSRPRþNDDLQE
K sliki 2:
Pri pridigi Gospoda Jezusa o pismoukih izpostavite njihovo hlinjeno pobožnost, katero
pozneje uporabite tudi pri bogatih ljudeh.
4.3.2 3RMDVQLWH]JRGER]YLGLNDXþHQFHYPrednost je, da s tem lahko bolj nazorno prikažemo
UD]VRMDQMHVþORYHãNHJDYLGLND7RERSRPDJDORWXGLRWURNRPSULUHãHYDQMXWDEHOH glej
4.4.2).
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1

5RþQRGHOR VUFHL]WUGHJDUGHþHJDNDUWRQD– izrežite vrata in zadaj prilepite papir na to
odprtino. Na zunanjih strani lahko napišete »moje srce za Jezusa«, na notranji strani pa
vrstico iz 1 Sam 16,7.

4.4.2

Z otroki izdelajte tabelo, v kateri povzamete naše presojanje in presojanje Boga.
Otrokom pustite, da svoje mnenje zapišejo na levo stran tabele in potem ko se
pogovorite o levi strani, skupaj z otroki izpolnite še desno stran (Božja presoja).
Primer:
PRIMERJAVA:
Naša presoja
Božja presoja
A) bogata oseba
- veliko denarja
- v obilju
- YHþNRWYVLRVWDOL
- L]þDVWLKOHSMD
- ugled in priznanje pred drugimi ljudmi
- v svojo korist
- slab odnos z Bogom
- kljub temu slab odnos z Bogom
B) vdova
- malo denarja
- YHþNRWYVLRVWDOL
- manj kot vsi ostali
- vse kar je imela
- ]DQLþHYDQa od ljudi
- iz ljubezni
- dober odnos z Bogom
- odpoved sami sebi
- Bog se veseli nad tem
4.4.3

Otroci naj vnesejo v prazno srce
besede oziroma povedi, kako bi naj
izgledalo srce pred Bogom.
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5. PRIMERNA PESEM

35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
6.1

Otrokom pokažite zaprto ãNDWOR]UD]OLþQLPLQHQDYDGQLPL
SUHGPHWLNDWHUHQDMRWLSDMRýHåHOLPRYHGHWLNDMMHYãNDWOL
moramo pogledati vanjo.

6.2

Besede kot so ªVUFH© ªOMXGMH© LQ ªRþL© nadomestite z ustreznimi simboli. Zato je
primeren flanelograf ali tabla.
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35,3202ý.,
3ULSRPRþHND

214

3ULSRPRþHNE
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28. lekcija

PRILIKA O DVEH SINOVIH
SVETOPISEMSKI TEKST:
Matej 21,28–32
ZLATA VRSTA:
»Kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj«.
1 Jn 2,17b

1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

3R VYRMHP VODYQRVWQHP YKRGX Y -HUX]DOHP LQ SRWHP NR MH RþLVWLO tempelj, Je]XV ]DþQH
duhovno voditi Izrael. Tukaj gre za vprašanje, kdo bo prišel v Božje kraljestvo. Odgovor te
prispodobe je: tLVWLNLERL]SROQMHYDOYROMR2þHWD
Jezus tukaj pULSRYHGXMH R RþHWX NL je VYRMD GYD VLQRYD SRVDPLþQR prosil, naj gresta delat v
vinograd. Prvi sin se brani, vendar to obžaluje in potem vseeno gre delat v vinograd; drugi pa
pravi, da bo šel, vendar potem na koncu vseeno ne gre. Sledi primerjava: prvi sin je podoben
carinikom in prešuštnicam, drugi pa izraelskim vodjem (glej tudi 1.5).
Nato sledita še dve nadaljnji priliki. V vseh treh prilikah Jezus razjasni Božji QDþUW odrešitve.
0DWHMNLVHYVYRMHPHYDQJHOLMXYSUYLYUVWLREUDþDk Izraelcem, pojasni, da Izraelci poznajo
Božjo voljo, jo nameravajo tudi izpolnjevati, vendar jo potem na koncu le ne izpolnjujejo.
Ponudba odrešitve se potem razširi na vse narode, med katerimi se najdejo tudi takšni, ki
kljub prvi zavrnitvi potem le izpolnijo Božjo voljo.
1.2 OSEBE

- Jezus Kristus.
- 8þHQFL.
- Množica.
- Veliki duhovniki, farizeji, starešine – religiozna elita; v bistvu vodstveni vrh Izraela.
V priliki:
- ýlovek z dvema sinovoma.
- Janez Krstnik, cariniki, prešuštnice – omenjajo se v razlagi prilike.
1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

V templju v Jeruzalemu (21,23).
ý$6'2*$-$1-$

Nekaj dni pred Jezusovim križanjem.
1.5 RAZLAGA POJMOV

- Vrstica 28: vinograd (glej 14. lekcijo, 1.5).
- Vrstica 31: Božje kraljestvo = kraj, kjer je Božje vladavina in kjer vlada Bog.
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- Vrstica 32: »Janez je QDPUHþ prLãHO N YDP QD SRWL SUDYLþQRVWL© = Janez Krstnik je
SULãHOGDELSULGLJDOSRWUHERSRSUDYLþQRVWLVNR]LSRNRUR
- Vrstici 31 in 32: za razjasnitev prilike = zapostavljene ljudske skupine, cariniki in
prešuštnice so v priliki takšni kot prvi sin. Skozi svoje grešno življenje jasno kažejo, da
]DYUDþDMR%RåMRvoljo. V reakciji na Janezovo pridigo in na Jezusovo življenje potem le
storijo Božjo voljo v spreobrnjenju in pokori. Veliki duhovniki in voditelji ljudstva pa se
kažejo, NRW GD åLYLMR ERJDERMHþH åLYOMHQMH, vendar v resnici ne živijo po Božji volji.
Podobni so drugemu sinu.

2. VODILNA MISEL
Želimo izpolnjevati Božjo voljo in to v resnici, kakor se spodobi.
Odvisno od tega, kaj bolj poudarimo, se kaže tudi druga vodilna misel: BOŽJA VOLJA – Kaj
je Božja volja za tvoje življenje? V RESNICI – ne se pretvarjati. IZPOLNJEVATI – v
izpolnjevanju se kaže ljubezen.

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

Prilika se dá zelo neposredno in razumljivo razložiti otrokom mlajše skupine. Otroci vseh
starosti se zelo lahko identificirajo z obema sinovoma. Pri tem se mlajši otroci slej ko prej
bolj prepoznajo v sinu, ki je povedal NE sprva, a potem vseeno šel in opravil delo. V ospredju
naj je vsekakor QDãDSUDNWLþQDLQWXGL dejavna vera.
3.2 PRIPRAVA UVODA

Z otroki zapojte primerno pesem in se pogovorite o vsebini.
3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Za ilustracijo lahko uporabite slike vinograda iz 14. in 22. lekcije.
Lekcijo pripovedujte v petih korakih:
c Aktualen povod za razlago prilike: Jezusov pogovor s starešinami in velikimi duhovniki v
templju (glej 3.4.1), QMLKRYR ]DYUDþDQMH ] YUKXQFHP SUL MDYQHP XSRUX NULåDQMH  SR GUXJL
strani pa sprejemanje Jezusa s strani »grešnikov« (glej 1).
d 2þHGi prvemu sinu nalogo: njegova odpoved, njegovo kesanje in njegova poslušnost.
e 2þHGi drugemu sinu nalogo: njegova privolitev, njegova neposlušnost.
f Jezusova razlaga.
g Preusmeritev zgodbe na življenje otrok (glej 1 in 3.1).
3.4 UTRJEVANJE

3.4.1 Otroci naj izdelajo zgibanko s slikami, ki jih lahko prej pobarvajo (SULSRPRþHND).
3.4.2 Otroci naj izdelajo obesek (glHMSULSRPRþHNE). Vsaka slika naj je sama zase RþH
dva sinova, vinograd, košara z grozdjem, grozd %LORELGREURþHbi slike prekopirali
na karton (zaradi trdnosti in stabilnosti). Slike nato izrežite, zlepite prednjo in zadnjo
stran ter obesite na vrvico.
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4. PREDLOGI ZA IZVEDBO LEKCIJE PRI STAREJŠI SKUPINI
4.1 PREDHODNO RAZMIŠLJANJE

Pri otrocih, ki vedo že veliko iz Biblije, obstaja velika nevarnost, da znanje in dejanja ne
sovpadajo; po drugi strani pa je nevarnost, da otroci ne bi le igrali (moJRþH WXGL nehote), z
QDPHQRPGDELELOLOMXGHPYãHþ7XNDMGDMWH YHOLNSRXGDUHNQD5(61,ý1267*UH]DVUFD
otrok, da bi v resnici delali Božjo voljo v svojem življenju.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1 Slikovna uganka (JOHM SULSRPRþHN d), rešitev: ITI + POSLUŠATI =
POSLUŠNOST – Kdaj in zakaj je tako težko biti poslušen?
4.2.2 Pogovorite se o situacijah, NRVPRGUXJHSUHYDUDOLPRJRþHWXGLRVLWXDFLMDK, ko smo se
pretvarjali pred starši, da bi potem imeli svoj mir. Kako lahko je nekaj obljubiti in se
potem tega ne držati.
4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Razlaganja biblijske prilike se lotite WRþQRLQQDWDQþQR, kot pri mlajši skupini (glej 3.3 in 3.4),
da bodo tudi starejši otroci razumeli razloge, zakaj je Jezus govoril v prilikah. Prilike se lahko
lotite z vidika drugega sina, saj bi njegovo ravnanje lahko ELOR NOMXþQR ]D SUHGVWDYLtev
]JRGEH 'DQHV ER RþH prišel k meni z željo, da mu pomagam v vinogradu. Kot se spodobi
pravemu fantu, bom najprej povedal: Da, takoj pridem, potem pa si mislil; ah ne, ne ljubi se
mi, rajši ne bom šel. Toda povem mu da, da me potem ne bo gnjavil. Zakaj pa ne gre k
mojemu bratu, njemu je delo v vinogradu bolj potrebno kot meni.
Govorite tudi o Božjem govoru nam – poslušati njegovo voljo in jo tudi delati – pri tem pa
ljudje seveda lahko varamo, Bog pa nikoli ne vara. 1LRGORþLOQRWRNDU povemo, ampak to kar
storimo.
4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 Otrokom povejte o problemih pri poslušnosti. Molite za to skupaj v skupini.
4.4.2 Izdelajte zgibanko ali obesek (glej 3.4).

5. PRIMERNA PESEM

6. PREDL2*,=$8ý(1-(=/$7(9567(
Za boljše razumevanje uporabite tudi prvi del zlate vrste. Poudarite miselnost tega sveta in jo
primerjajte z Božjo voljo (SULSRPRþHNc). »Kdor dela, kar želi Bog, ERåLYHOYHþQR©
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29. lekcija

NEBESA
SVETOPISEMSKI TEKST:
Janez 14,1–14
ZLATA VRSTA:
»9KLãLPRMHJD2þHWDMHYHOLNRELYDOLãþýHELQHELORWDNRDOLELYDPUHNHO2GKDMDPGDYDP
pripravim prostor?«
Jn 14,2
1. ZA RAZUMEVANJE TEKSTA
1.1 VSEBINA

Tekst te lekcije je del miselnega odstavka v Janezovem evangeliju od 13. do 17. poglavja. V
teh poglavjih Jezus s primernimi dejanji SUDQMHQRJ SULSUDYOMDVYRMHXþHQFH. Skozi pogovor
in molitev N2þHWX jih pripravlja na svojo smrt, vstajenje in odhod v nebo ter na življenje in
njihovo delo brez nMHJRYHYLGQHQDY]RþQRVWL
Gospod vidi nevarnost, da bodo zelo pretreseni in zato MLKVSRPQLQDELYDOLãþDY2þHWRYLKLãi.
On bo za njih pripravil prostor in jih potem vzel k sebi. Opazimo – zaradi pomanjkanja
razsvetlitve Svetega Duha – RVXSORVW XþHQFHY NL morajo biti opomnjeni, da je Jezus sam
UD]RGHWMH2þHWDSRWL resnice in življenja. Njemu se naj popolnoma predajo.
1.2 OSEBE

-

Jezus Kristus, Božji Sin, malo pred njegovo smrtjo.
 XþHQFHY -XGD MH SUDYNDU RGãHO (glej Jn 13,30); Tomaž in Filip sta poimenovana
(glej 12. in 27. lekcijo YXþEHQLNX).

1.3 KRAJ DOGAJANJA, OKOLICA

9HþHU SUHG Gospodovim križanjem, to pomeni tik pred »notranjo borbo« v Getsemanskem
vrtu in njegovo L]URþLWYLMR
1.4 ý$6'2*$-$1-$

9HþHU SUHG Gospodovim križanjem, to pomeni tik pred »notranjo borbo« v Getsemanskem
YUWXLQQMHJRYRL]URþLWYLMR
1.5 RAZLAGA POJMOV

-

VUVWLFD  KLãD PRMHJD 2þHWD  QHEHVD NRW %RåMH SUHELYDOLãþH 3RXGDUMDPR GD WX QL
mišljeno »nebo z oblaki« (glej 1 Kr 8,27, 39).
Vrstica 2: veliko ELYDOLãþ  RSR]RULOR QD L]YLUHQ %RåML QDþUW – sprejeti ljudi v svojo
skupnost in krasoto.
Vrstica 2: pripraviti prostor = brez predpriprav þORYHNQHPRUHSULWLY%RåMHELYDOLãþH
]DWR PRUD *RVSRG QDMSUHM GRNRQþDWL priprave, in to skozi njegovo smrt in vstajenje
(glej Heb 9,23, 11–14; Heb 4,14a; 8,1; 7,25; 11,16, Kol 1,20; Gal 4,26).
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-

-

-

-

Vrstica 4: poznate pot = uþHQFLVRLPHOLPRåQRVWSUHSR]QDWLSRWL]-H]XVRYLKJRYRURY
LQ SULGLJ NL MLK ER SRQRYQR SULSHOMDOD N 2þHWX /DKNR EL YHGHOL GD OMXdje, tudi oni
sami, lahko pridejo v nebesa (primerjaj z Jn 12,24; 11,25).
VUVWLFDªþe ste spoznali mene …« = Jezus govori o biti HQR]2þHWRPLQ6LQRPLQY
Jn 5 je že nakazano soglasje v volji, govoru in dejanjih, ki vodi do tega, da Bog
VUHþXMH OMXGL Y njihovi podobi in v njihovem jeziku, da lahko prepoznajo njegovo
QDY]RþQRVWY*RVSRGX-H]XVX)LOLSRYRYSUDãDQMHGRND]XMHGDVSR]QDQMH»zdaj« leži
Y SULKRGQRVWL þH ER izpolnjeno križanje, vstajenje, vnebovzetje in izlitje Svetega
Duha.
Vrstica 12: »… šHYHþMDGHOD kot ta bo opravljalNHUJUHPMD]N2þHWX« = to je namig
QD ªGHOD© YHUXMRþLK Y PRþL 6Yetega Duha po Jezusovem vnebovzetju. Pomisliti
moramo na velik vpliv HYDQJHOLMDRGþDVDDSRVWRORYGRGDQHV
Vrstica 13: prositi v mojem imenu = a) po njegoveP QDURþLOX NDU SRPHQL XVWUH]QR
njegovi volji; b) nenazadnje tudi zanj, kar pomeni v njegovo slavo.

2. VODILNA MISEL
Gospod Jezus je v nebesih in si žeOLGDELELORþLPYHþOMXGL]QMLPJezus napoveduje, da bo
]DSXVWLO VYRMH XþHQFH =DUDGL WHJD Qaj ne bodo osupli, saj jim – in tudi vernim danes –
pripravlja nebeško ELYDOLãþH2QVDPMH WXGLSRWN2þHWXLQYQMHJRYRVODYR
Druge možnosti:
- Gospod Jezus jHPHGQDPLþHSUDYQLYLGHQQD]emlji.
- ýH smo njegovo lastništvo, bomo lahko nekega dne pri njem v nebesih.

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

Otroci te starosti imajo svoje otroške predstave o nHEHVLK2WURFLYHUXMRþih staršev ne dvomijo
v obstoj nebes – je Božje ELYDOLãþH]D GUXJH RWURNH SD MH QHER WR, kjer letijo letala, kjer so
oblaki in od koder prihaja dež, to so za njih nebesa. Otroci se ob smrWLQHNHRVHEHVRRþLMR]
nebesi skozi vprašanje »Kam?«
3.2 PRIPRAVA UVODA

3.2.1 Pripoved okvirne situacije: Jezus je pred smrtjo, vstajenjem in vnebovzetjem, da bi
lahko SRWHP SULãHO N 2þHWX -H]XV MH WUL OHWD SRXþHYDO SRPDJDO LQ ELO RSRUD VYRMLP
XþHQFHPLQ]GDM odhaja od njih, kar v srcih XþHQFHY SRY]URþLYHOLNREULGNRVW*RVSRG
Jezus jih tolaži.
3.2.2

Pogovor z otroki o nebesih: ýHVD v nHEHVLKYHþQHER"2Wroci bodo našteli neprijetne
in žalostne stvari (smrt, žalost, sRO]H EROHþLQD MHþDQMH «  9 Qebesih bo veselje in
slavljenje.

3.3 IZVEDBA LEKCIJE

Ker vsebina nima podlage v nobeni »svetopisemski zgodbi«, ki bi jo lahko napeto
pripovedovali, morate temo nekako YNOMXþLWLYSRJRYRU

223

ýH VWH SULSUDYLOL XYRG JOHGH QD  si lahko otroci dobro predstavljajo situacijo: Gospod
-H]XVVHSRJRYDUMDVVYRMLPLXþHQFLRVYRMHPRGKRGXN2þHWXNMHUQDPSULSUDYOMDELYDOLãþH
7DELYDOLãþD pripravlja z veliko ljubeznijo, da bi lahko potem YHUXMRþH]DYHGQRY]HONVHEL
Otroke sprašujte o krasoti nebes: Kaj so nebesa? Kako je v nebesih? Kaj bo (ne bo) v nebesih?
Otroci naj naštevajo lepe in tudi neprijetne situacije. Le-te lahko rišete na tablo ali pa
uporabite SULSRPRþHN 29/a, kjer ODKNRRWURFLSUHþUWDMRVWYari, ki jih v nebesih ni.
ýHVWHXSRUDELOLSUHGORJL]LQVWHVHQDWDQþQR pogovorili o nebesih, potem lahko tudi pri
tem uporabite SULSRPRþHN D ali tablo. Izhajajte L] WHJD GD MH -H]XV VYRMLP XþHQFHP
povedal o VYRMHP QDPHQX 2Q EL UDG LPHO XþHQFe in tudi nas pri sebi v nHEHVLK 8þHQFH MH
strah, ampak Jezus jih pomiri in opogumi.
Ne glede na to, katero možnost ste izbrali, morate RWURNRP QDWDQþQR Uazložiti, kako lahko
pridemo v nebesa. Jasno povejte o Jezusovi žrtvi – naše spreobrnjenje! (JOHMSULSRPRþHNE
– evangelizacijska uporaba).
3.4 UTRJEVANJE

5RþQRGHOR– zloženka »srce« (JOHMSULSRPRþHNF): otrokom še enkrat pokažite, kako lahko
GRVHåHPRNRQþQLFLOMªQHEHVD© ª]ODWRPHVWR© =ORåHQNR sestavljajo štiri srca. Hrbtne strani
se lahko pobarvajo ali pa oblepijo s kolaž papirjem: þUQDEDUYD– grešno srce, UGHþDEDUYD–
Jezusova kri na križu, bela barva – þLVWR VUFH SR VSUHREUQMHQMX ]ODWD EDUYD – zlato mesto v
nebesih.

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

Starejši otroci se YHþVUHþXMHMRVVPUWMR3ULWHPODKNRSULGHGRGYRPDRQDGDOMQMHPåLYOMHQMX
9 UD]OLþQHP REVHJX VR ELOL PRJRþH LQIRUPLUDQL V VWUDQL XþLWHOMHY R UHLQkarnaciji. Glede na
tako ozadje je zelo pomembno, da otrokom posredujete osnovo o življenju in smrti, ki je
zapisana v Svetem pismu.
4.2 PRIPRAVA UVODA

4.2.1

3UHGPHWQDOHNFLMDªUREþHN©2WURNHYSUDãDMte, ]DNDMYVHUDELPRUREþHN" QSUREULVDWL
nos, solze, kri …). Tako si lahko ustvarite dobro »odVNRþQR GHVNR« za Raz 21,4 in
LVWRþDVQR]DWHPRRQebesih.

4.2.2

Zgodba: »Zamislite si, da bi se morali preseliti. Vi tega kraja še niste videli, a vaši
starši so vam govorili RQMHP7DPQDMELELORþXGRYLWR9HOLNDKLãD]YHOLNR sobami in
z velikim, lepim vrtom ter v neposredni bližini morja, z najlepšo obalo… Vaše veselje
je na vrhuncu. äDO ãH QHNDM þDVD PRUDWH SRþDNDWL GD VH SUHVHOLWH .HU PRUDMR YDãL
starši še veliko pripraviti, ostanete vi PHGWHP GROJR þDVD pri svojih sorodnikih. Ko
NRQþDMRVSULSUDYDPLSridejo po vas.«

4.3 IZVEDBA LEKCIJE

Nadaljujte oGQDSUHMSRQDVOHGQMLKWRþNDK glej 3.3):
- Oris okvirne situacije (primerjaj s 3.2.1).
- Namig na krasoto nebes (nebesa so najlepši kraj, ki si ga lahko predstavljamo. So
Božje ELYDOLãþHLQ-H]XVRYGRP9Svetem pismu – glej Raz 21, se nebesa primerjajo z
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-

zlatim mestom: biserna vrata, zidovje iz draguljev in ceste iz zlata kot prozorno steklo.
Nebesa so nekaj, kar si ne moremo predstavljati).
Glede na starost otrok razložite razliko med reinkarnacijo (ponovno utelešenje,
ponovljeno življenje na zemlji v drugem telesu) in življenjem v nebesih.
Za podkrepitev Jn 14,6 lahko uporabite SULSRPRþHNE

4.4 UTRJEVANJE

4.4.1 5RþQRGHOR– zloženka »srce« (glej 3.4) – starejši otroci lahko napišejo na srce stavek,
ki ima isto vsebino kot kaže slika.
4.4.2

Ponovite 20. lekcijo »Bogataš in ubogi Lazar« (glej 20. lekcijo in uporabi ilustracije).

5. PRIMERNA PESEM

6. 35('/2*,=$8ý(1-(=/$7(9567E
Na tablo pritrdite SULSRPRþHNd (za razlago glej 1.5) in z otroki berite zlato vrsto ter þH]
þDVRGVWUDQLte okna. Otroci naj vrsto na koncu ponovijo sami.
35,3202ý.,
3ULSRPRþHNG

»V hiši
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3ULSRPRþHND

3ULSRPRþHNE
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3ULSRPRþHNF

Kopiraj in prepogni, nato prednjo in zadnjo stran zalepi skupaj in izreži þUWDVWDSROMD!
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