
  

 

JEZUS  
ODPUŠČA 

Pri tej lekciji se bodo otroci naučili, da nas Jezus tako zelo ljubi, da je 
umrl na križu in nam odpustil naše grehe. Preko tega čudovitega dejanja 
ljubezni smo lahko Božji, ki bodo nekega dne skupaj z njim v nebesih. 

 
 

 

Teme: 

Križ, Velika noč, odpuščanje, odrešenje. 
 
 
 
JEZUS NOSI KRIŽ (aktivnost) – str. 5 
 

 

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

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

Božja beseda bila podeljena na pomenljiv 
način.  

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

 
Ko vključujete molitveno prošnjo ali zahvalo, 
vedno imejte v mislih naslednje:  

a) Zagotovite, da imajo vsi priložnost povedati.  
b) Bolj kot da se zanašate na svoj spomin, si 

stvari, ki so povedane, raje zapišite. 
c) Omenite prošnjo vsakega otroka. Vedeti 

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

d) Omenite tudi posebne potrebe v vaši cerkvi. 
 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

  ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

VELIKA NOČ  
 

3. lekcija 

 

»Jezus je govoril: ›Oče, 
odpusti jim.‹« 

Naj otroci vrstico nekajkrat ponovijo. Razložite jim, da 
je Jezus medtem ko je umiral na križu, klical k Očetu in 
ga prosil naj odpusti grehe ljudi. Vsi mi včasih 
naredimo napačno stvar in ko nam je žal, nam je 
odpuščeno. 
 
 
Otroke zberite okrog sebe za svetopisemsko zgodbo.  
 
Uvod: 
Današnja zgodba se začne, ko Jezus pozno zvečer 
govori svojim učencem. Nepričakovano, eden od 
učencev z imenom Juda, pride do Jezusa in ga poljubi 
na lice. Nemudoma pridejo veliki duhovniki in učitelji 
postave ter Jezusa aretirajo. Prepričani so, da Jezus 
pomeni težave. Verjamejo, da Jezus govori laži o Bogu. 
Preberimo kaj se zgodi potem (str. 6). 
 
Zgodba o Jezusovi sodbi pri Pilatu in o dogodkih, ki so 
vodili do njegove smrti na križu. Vzeto iz Mateja 
27,11-44, Marka 15,1-41, Luke 23,1-49 in Janeza 
18,28–19,37. 
 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Luka 23,34a 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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Vprašanja za razpravo: 
 

1) Zakaj je množica želela kaznovati Jezusa? 
(Mislili so, da je zločinec, vendar to ni bilo res. 
Jezus ni storil ničesar narobe.) 

2) Ali je Pilat mislil, da je Jezus zločinec, ki mora 
biti kaznovan? (Ne, ni mogel najti ničesar, kar 
bi Jezus storil narobe.) 

3) Kaj je množica ponavljajoče kričala, ko je Pilat 
skušal izpustiti Jezusa? (Križaj ga!)  

4) Kako so se vojaki obnašali do Jezusa? (Z 
Jezusom so ravnali zelo grdo.)  

5) Ko so vojaki vodili Jezusa do Golgote, kaj so 
ga prisilili da nosi? (Križ.) 

6) Kako vemo, da Jezus ni bil jezen na ljudi? 
(Rekel je: »Oče odpusti jim, saj ne vedo, kaj 
delajo.«) 

7) Katere stvari so se zgodile, ko je Jezus umrl? 
(Bila je tema, pregrinjalo v templju se je 
pretrgalo, bil je potres.) 

8) Za koga je Jezus umrl na križu? (Za vsako 
osebo, ki ga prosi za odpuščanje grehov.) 

 
 
 
MOČ KRIŽA (aktivnost) 
Jezus je umrl na križu za odpuščanje naših 
grehov in nam omogoča pot nazaj k Bogu. 
 
Teme: 
Križ, Velika noč, odpuščanje, odrešenje. 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 10 minut. 
 
Kaj boste naredili: 
S krep trakom naredite dve vzporedni črti, ki sta 
2-3 metre narazen. Tako bo dovolj prostora da se 
otroci postavijo za črti. Črti bosta predstavljali 
robova globokega kanjona. S papirjem boste 
ustvarili velik križ in ga postavili med liniji kot kaže 
primer. Potem bodo otroci uporabili križ kot most 
da pridejo na drugo stran kanjona k Bogu. Otroci 
naj se pred nadaljevanjem postavijo za eno od črt.  

 

  ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

Kaj boste povedali: 
Včasih naredimo napake in počnemo napačne stvari. 
Ali pozna kdo kakšen primer? (Dovolite otrokom 
odgovoriti.) 
Ko storimo nekaj, kar ni prav, ne glede kako majhna je 
ta stvar, temu rečemo greh. Greh nas loči od Boga. 
Igrajmo se, da sta ti dve črti roba globokega kanjona. 
Mi smo na eni strani in Bog nas čaka na drugi strani. 
Ampak ker včasih delamo napačne stvari, ne moramo 
prečkati. Ali lahko kdo skoči na drugo stran kanjona? 
Jezus je umrl na križu zato, da so lahko naši grehi 
odpuščeni. Ko prosimo odpuščanja, nam Jezus odpusti 
in ustvari pot, da pridemo čez, tja, kjer je Bog v 
nebesih. (Vzemite liste tršega papirja in ustvarite križ 
med črtama. Zlepite liste skupaj, da bo bolj trdno.)  
Križ je kakor most. Zaradi Jezusa, imamo pot nazaj k 
Bogu. (Naj se otroci držijo za roke in preidejo na drugo 
stran.)  
 
 
 

ODPUŠČANJE V JEZUSU (ročno delo) 
Svetopisemsko ustvarjanje pri katerem bomo naredili 
posladek, ki bo predstavljal kako je Jezus umrl na 
križi, da odpusti grehe vseh ljudi na zemlji. 

Teme: 
Križ, Velika noč, odpuščanje, odrešenje. 
 
 
 
 
 
 
 
Čas trajanja: 
Približno 15 minut. 

PRIPOMOČKI: 

Krep trak 
5 listov tršega papirja 

              DODATNI ČAS ZA ZABAVO (12 minut) 
 

PRIPOMOČKI: 

Cimetovi ali polnozrnati krekerji 
Bela glazura 
Rdeči gumijasti bonboni 
M&M bonboni 
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Prigrizek: 
Če je na voljo lahko uporabite ostanke iz ustvarjanja 
Odpuščanje v Jezusu. Drugače pa imejte kot prigrizek 
majhne barvne bonbone kot so na primer M&M, ki 
bodo predstavljali ljudi po svetu, ki jim je Jezus 
odpustil. Začnite s slavljenjem Boga zaradi njegove 
čudovite ljubezni. Zahvalite se mu, ker je dovolil, da je 
Jezus umrl na križu. Zaradi tega, kar je Jezus storil, mi 
lahko najdemo odpuščanje za stvari, ki smo jih storili 
in tako ne bomo ločeni od Boga. 

 

JEZUS NA KRIŽU (pobarvanka) – str. 7 
 
 
 

Na koncu srečanja dajte vsakemu otroku kopijo, da jo 
odnese domov. 
 

 
 

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

NASLEDNJI TEDEN 
Prihodnji teden se bomo učili, da 
je Jezus živ in da bo nekega dne 
prišel nazaj po nas. Temu 
pravimo “Vesela novica”. 

Priprava: 
Uporabite navodila spodaj, da pred pričetkom 
srečanja naredite izdelek, ki vam bo služil kot vzorec 
(glej sliko spodaj). 

Kaj boste naredili: 
Pomagajte otrokom razmazati glazuro čez cel kreker. 
Nato naredite križ iz gumijastih bonbonov in jih 
potisnite na glazuro. Potem naj otroci okrasijo kreker z 
M&M bonboni tako, da jih položijo okoli križa na 
glazuro (glej sliko spodaj). 

Kaj boste povedali: 
Velika noč je praznovanje Jezusa. Žrtvoval je svoje 
življenje za nas, s tem ko je umrl na križu, da bi nas 
odrešil grehov. Jezus je vstal od mrtvih in zdaj sedi na 
desni strani pri Bogu. Ko rečemo, da nam je žal za 
stvari, ki smo jih storili narobe, nam Jezus odpusti. Ker 
nam Jezus odpusti za vse stvari, ki jih storim narobe, 
bomo nekega dne z Bogom v nebesih. In Jezus lahko 
odpusti vsa napačna dejanja prav vsakega človeka na 
svetu.  
Ti M&M bonboni so kot vsi otroci sveta, ki jim Jezus 
odpusti. Jezus ima otroke tako zelo rad, da jim 
pripravlja posebno mesto v nebesih. Postavimo čim 
več otrok okoli križa. 
 
 
 

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

 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil o Jezusovi smrti na križu. Dogodki, ki so se zgodili tistega dne, 
so lahko težje razumljivi za mlajše otroke, vendar hkrati zelo pomembni, saj je Jezus na 
križu umrl za odpuščanje naših grehov. Prav tako se je vaš otrok naučil opravičiti in 

pokesati za svoje grehe ter prositi Boga za odpuščanje (svetopisemsko besedilo iz Matej 

27,11-44, Marko 15,1-41, Luka 23,1-49, Janez 18,28–19.37). 

Kaj si bomo zapomnili:   

»Jezus je govoril: ›Oče, odpusti jim!‹« (Luka 23,34a)  

Ta teden nekajkrat ponovite to vrstico s svojim otrokom. To ne bo le pomagalo 
vašemu otroku, da se vrstico nauči na pamet, ampak mu bo pomagalo spomniti se 
na to, kaj se je naučil pri tej lekciji. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Z otrokom se pogovorite o tem, kako je Jezus umrl na križu za nas. Skupaj 
preberite zgodbo iz Svetega pisma. Odgovorite na vprašanja, ki jih vam bo vaš 
otrok postavil. Pogovorite se o tem, zakaj bi Bog poslal svojega Sina umreti na 
križu in zakaj se je Jezus moral odpovedati svojemu življenju zaradi naših grehov. 
Bolj specifično govorite o grehu v življenju vašega otroka in poskrbite, da razume 
pomen odpuščanja. Prositi za odpuščanje in se opravičiti Bogu, sta velika koraka za 
otroka, toda pomembno je, da to počne že zelo zgodaj. 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala, ker me tako zelo ljubiš, da si poslal svojega sina Jezusa umreti 
na križ za moje grehe. Pomagaj mi, ko sem skušan k temu, da bi naredil napačno 
stvar v tvojih očeh. Naj bom dober zgled drugim, da te lahko vidijo v mojem 
življenju. Amen. 

 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

Ta list vas seznanja, kaj se je vaš otrok danes učil pri verouku. Vključena je 
svetopisemska vrstica, predlagana aktivnost za utrjevanje lekcije in kratka 
molitev. Če boste vključeni in se boste pogovarjali s svojim otrokom, bo to 
poplačano vam in otroku. 
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Veliki duhovniki in učitelji postave so verjeli, da je bil Jezus zločinec in ga je bilo potrebno kaznovati. Tako so 
zgodaj zjutraj v petek peljali Jezusa k Pilatu, ki je bil guverner v tistem času. Pilat je prišel ven iz svoje palače in 
vprašal ljudi, »Kaj je ta človek storil narobe?« 
 
Ljudje so odgovorili, »Ne plačuje davkov cesarju! Povzroča težave z svojimi nauki. Celo trdi, da je Kristus!« 
Pilat je Jezusa pogledal in vprašal, Je res kar ljudje govorijo ? Si ti kralj Judov?« 
»Moje kraljestvo ni od tega sveta, ampak sem kralj,« je Jezus odgovoril. 
Pilat je nekaj časa razmišljal o tem. Potem pa je pogledal po množici in rekel, »jaz mislim da ta človek ni 
zločinec. Ničesar ni storil narobe!« 
 
Toda ljudje so vztrajali. »On je zločinec. Mora biti kaznovan s smrtjo!« 
Kasneje tistega dne je Pilat še enkrat poklical ljudi in rekel, »Dobro sem preučil to situacijo. Še vedno mislim, da 
Jezus ni storil ničesar narobe.  Kljub temu ga bom kaznoval za vas in ga nato izpustil.« 
Ko so to slišali, so ljudje zahtevali od Pilata naj izpusti drugega zapornika namesto Jezusa. »Izpusti Baraba!« 
 
»Kaj naj potem storim z Jezusom?« je vprašal Pilat.  
Ljudje so vpili, »Križaj ga!« Glasneje in glasneje so kričali, »Križaj ga, križaj ga, križaj ga!« 
Končno je Pilat vzel Jezusa v palačo. Jezusa ni želel poslati v smrt. Ni verjel, da je Jezus storil kaj narobe. Vendar 
tudi ni želel, da bi se situacija še poslabšala s tem, ko se ne bi strinjal z ljudmi. Še vedno je lahko slišal ljudi vpiti, 
»Križaj ga!« Pilat je naročil svojim vojakom naj pretepejo Jezusa z biči. Naredili so krono iz trnja in mu jo 
položili na glavo. Vojaki so se klicali, »Pozdravljen, judovski kralj!« medtem ko so ga udarjali po obrazu.  
 
Nato so vojaki vodili Jezusa do kraja, ki se imenuje Golgota. Sledila je velika množica in veliko jih je jokalo nad 
Jezusom. Vojaki so ga prisilili, da je nosil težak lesen križ. Jezus je postajal utrujen in šibak. Križ je bil tako težek, 
da je Jezus padel na tla. Vojaki so pograbili moškega, ki mu je bilo ime Simon in ga prisilili, da nosi križ del poti.   
Ko je Jezus končno prispel na kraj imenovan Golgota, so mu vojaki ponudili vino zmešano z nečim, kar bi 
pomagalo pri bolečini, a je Jezus to zavrnil. Jezusa so pribili na križ in ga križali skupaj še z dvema drugima 
zločincema. Eden je bil na desni in drugi na levi strani. 
 
Jezus je pogledal gor in rekel, »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«  
Vojaki so je norčevali iz Jezusa, »Če si ti Kristus, se sam reši!« Ampak Jezus ni prišel, da bi se rešil. Prišel je, da 
reši nas.  
 
Ravno pred opoldnevom je tema prekrila celo zemljo. Sonce je prenehalo sijati. Bilo je temno kar nekaj ur. 
Potem pa je Jezus zavpil z močnim glasom, »Oče, dajem ti svojega duha,« in je še zadnjič izdihnil. Nenadoma se 
je pregrinjalo v templju pretrgalo od vrha do tal in zgodil se je velik potres. Vsi so bili prestrašeni. Eden od 
vojakov, ki je vse to videl je rekel, »Gotovo je bil Božji Sin.« 
 
Sveto pismo pravi: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor 
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« (Janez 3,16) Zgodba o Jezusovi smrti je zelo žalostna, 
vendar zelo pomembna. Jezus ni ničesar storil narobe. Za nas je umrl na križu. Ko mi nekaj storimo narobe 
moramo prositi Jezusa, da nam odpusti in on nam bo odpustil. 

 
KONEC 
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