
		

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Kakšne	 ljudi	 moramo	 ubogati?	 (Ubogati	

moramo	 ljudi,	 ki	 nas	 ščitijo,	 nam	 pomagajo	
rasti	 in,	 ki	 nam	 pomagajo	 se	 zbližati	 z	
Jezusom.)	

2) Kakšne	 ljudi	pa	nam	ni	potrebno	ubogati?	 (Ne	
rabimo	 biti	 poslušni	 ljudem,	 ki	 nas	 želijo	
prizadeti	ali	nam	kaj	ukrasti	 in	tistih,	ki	na	nas	
slabo	vplivajo.)	

	
	
	

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

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

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

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

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

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

c) Omenite	tudi	posebne	potrebe	v	vaši	cerkvi.	
	

POSLUŠEN 
OTROK 

ŽELIM BITI KOT JEZUS 

Ta	 lekcija	 bo	 prikazala	 Jezusovo	 poslušnost	 Božji	 volji,	 čepra	 je	 temu	
sledila	smrt.	Če	želimo	biti	kot	Jezus,	moramo	biti	poslušni	Božji	volji	 in	
upoštevati	Božje	ukaze.	

	

 
 

4. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (7 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:	
	Odločitve,	obnašanje,	poznati	Jezusa,	poslušnost.	

	
KOGA	MORAMO	UBOGATI?	(aktivnost)	
Nekatere	ljudi	moramo	ubogati,	nekaterih	pa	ne,	
toda	 Jezusu	 moramo	 vedno	 slediti	 in	 mu	 biti	
poslušni.	
	

Teme:	
Slediti	Jezusu,	poslušnost,	duhovna	rast.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	7	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 pričetkom	 srečanja	 natisnite	 za	 vsakega	
izmed	otrok	kopijo	predloge.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Razloži	 otrokom,	 da	 Bog	 želi,	 da	 smo	 poslušni	
določenim	 ljudjem,	 ne	 pa	 vsem.	 Otroci	 naj	
obkrožijo	ljudi,	ki	 jih	morajo	ubogati.	Nato	pa	naj	
prečrtajo	ljudi,	ki	jih	ni	treba	ubogati.		

PRIPOMOČKI: 
Pisalo,	predloga	za	vsakega	otroka	(str.	5)	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	 okoli	 vas.	 Po	 uvodu	 preberite	 zgodbo	 o	
Jezusu	 v	 Getsemanskem	 vrtu	 neposredno	 iz	
Svetega	 pisma.	 Če	 je	mogoče,	 uporabite	 otroško	
Sveto	 pismo,	 da	 bodo	 otroci	 vsebino	 lažje	
razumeli.	
	

Uvod: 	
Na	kaj	pomislite,	ko	slišite	besedo	poslušnost?	Ali	
pomislite	na	stvari,	ki	jih	morate	opraviti,	pa	jih	ne	
želite?	 Ali	 pomislite	 na	 pravila?	 Biti	 poslušen	 ni	
vedno	lahko,	ampak	biti	poslušen	Bogu	je	zmeraj	
pravilno	dejanje.	V	današnji	svetopisemski	zgodbi	
bomo	videli	kako	 je	bil	 Jezus	poslušen	Božji	volji.	
Čeprav	mu	 je	 to	prineslo	bolečino	 in	 trpljenje,	 je	
vseeno	 želel	 biti	 poslušen	 Božji	 volji,	 zaradi	
ogromne	ljubezni,	ki	jo	goji	do	nas.		
	

Preberite	Marko	14,32-42	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Ko	 je	 Jezus	 stopil	 do	 oljke,	 da	 bi	 molil,	 je	 s	

seboj	vzel	Petra,	Janeza	in	Jakoba.	(Pravilno.)	
2) Ko	 je	 Jezus	 želel	 moliti,	 je	 bil	 radosten	 in	

vesel.	(Narobe.	Bil	je	zaskrbljen	in	žalosten.)	
3) Jezus	 je	molil	 k	 Bogu	 rekoč:	 »Prosim	naj	 gre	

ta	kelih	mimo	mene.«	(Pravilno.)	
4) Čeprav	je	Jezus	želel,	da	se	mu	prihrani	ta	bol	

in	umiranje	je	rekel:	»Želim,	da	se	zgodi	tvoja	
volja	in	ne	moja.«	(Pravilno.)	

5) Jezus	 je	 želel,	 da	 bi	 Peter,	 Janez	 in	 Jakob	
ostali	 budni	 in	 čakali	 z	 njim,	 zato	 so	 ga	 ti	
ubogali.	(Narobe.	Učenci	so	trikrat	zaspali,	saj	
so	bili	utrujeni.)	

6) Ker	 nas	 Bog	 tako	 zelo	 ljubi,	 je	 bil	 Jezus	
pripravljen	ubogati	Boga	in	dati	svoje	življenje	
za	nas.	(Pravilno.)	

7) Ko	nam	je	težko	biti	poslušni,	lahko	molimo	in	
prosimo	 Boga,	 da	 nam	 pomaga,	 tako	 kot	 je	
Jezusu.	(Pravilno.)	

	

ALI	ZMOREŠ?	(igra)	
Vsak	dan	se	spopadamo	s	tem,	da	smo	poslušni	
Bogu.	
	

Teme:	
Obnašanje,	odločitve,	poslušnost.	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	pričetkom	srečanja	napihnite	veliko	balonov	
raznih	barv,	da	bo	vsak	otrok	prejel	več	kot	enega.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Na	 tla	 položite	 toliko	 balonov,	 kot	 je	 otrok.	 Ko	
rečete	»Zdaj«,	otroci	morajo	dvigniti	vse	balone	v	
zrak,	ne	da	bi	se	ti	dotaknili	tal.	Glede	na	to,	da	je	
balonov	kot	otrok,	bi	moralo	biti	enostavno.	Nato	
dodajte	 balone	 in	 otroci	 naj	 poskusijo	 vnovič.	
Zatem	 dodajte	 še	 par	 balonov	 in	 poskusite	 še	
tretjič.	Nadaljujte,	dokler	v	igri	niso	vsi	baloni.		
	

Kaj	boste	povedali:	
Vsi	vemo,	kako	težko	je	včasih	biti	poslušen.	Toda,	
da	 bi	 bili	 kot	 Jezus,	 se	 moramo	 truditi	 biti	
poslušni.	 In	 to	 da	 ubogamo	 ni	 samo	 enkratna	
stvar.	Na	primer	starši	želijo,	da	gremo	vsak	večer	
spat.	Tega	ne	storimo	samo	enkrat.	Moramo	biti	
pozorni	 in	zmeraj	pripravljeni.	V	pismu	Efežanom	
je	napisano:	»Otroci,	ubogajte	svoje	starše,	saj	 je	
tako	 prav	 v	 Gospodovih	 oče,«	 in	 v	 Kološanom	
piše:	»Otroci,	v	vsem	ubogajte	svoje	starše,	saj	je	
to	 všeč	 Gospodu.«	 Torej	 kako	 lahko	 ubogamo	
Boga?	 En	 način	 in	 zelo	 pomemben	 način	 je,	 da	
ubogamo	svoje	starše.		
	

»In živite v ljubezni, kakor 
je tudi Kristus vzljubil 

vas.« 
Efežanom 5,2a 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 

Ko	se	otroci	učijo	to	vrstico,	se	pogovorite	z	njimi	
kaj	pomeni	biti	NAPOLNJEN	z	 ljubeznijo	 in	otroci	
naj	vam	dajo	primer	tega,	kar	 je	storil	 Jezus	 in	bi	
tudi	mi	morali	storiti.		

ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Veliki	baloni	različnih	barv	
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PRIJATELJ	BEETLA	(zgodba)	
Če	ubogamo	Boga	 in	 je	 naša	 vera	 velika,	 bomo	
nagrajeni	
	

Teme:	
Obnašanje,	blagoslovi,	odločitev	poslušnost.	
	
	
	
	
	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Otrokom	preberite	zgodbo	(str.	6).	
	
	
	
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	 mora	 biti	 kratka.	
Zapomnite	 si,	 da	 otroci	 želijo	 čim	 prej	 zagristi	 v	
prigrizek	 ali	 preiti	 na	 naslednjo	 fazo	 svojega	
dneva.	
	

Prigrizek:	
Začnite	z	molitvijo	in	zahvalo	Bogu	za	vse	stvari,	ki	
nam	 jih	 daje.	Medtem,	 ko	 se	 otroci	 sladkajo,	 jih	
prosite,	da	z	vami	podelijo	stvari,	katere	Bog	želi	
od	 nas,	 da	 jih	 naredimo	 in	 s	 tem	 pokažemo	
drugim,	kako	jih	imamo	radi.	Za	lažji	začetek	lahko	
najprej	vi	predlagate	molitev	in	pogovor	z	Bogom,	
pomoč	 drugim	 ljudem,	 obiskovnaje	 cerkve,	 brez	
pritoževanja,	uboganje	staršev	itd.		
	
	
	
Otrokom	razdelite	barvice	ali	flomastre	in	papir	in	
medtem	 ko	 čakajo	 na	 svoje	 starše,	 naj	 narišejo	
sebe,	 kako	 se	 odpravljajo	 spat,	 ali	 kako	
pospravljajo	svojo	sobo	ali	morda	celo,	kako	jedo	
zelenjavo.	 Na	 vrhu	 slike	 se	 naj	 podpišejo	 pod	
naslednjo	 frazo:	 »Ubogaj	 Boga!«	 (Če	 še	ne	 znajo	

pisati,	 jim	 pomagajte.	 Na	 primer:	 »Kristina,	
ubogaj	Boga!«)	
	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Nič	

NASLEDNJI	TEDEN	
Izberite	naslednjo	serijo	zanimivih	
lekcij	za	otroke.	
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Kaj smo se naučili: 

Današnja lekcija je govorila o vrtu Getsemani (Marko 14,32-42). Vaš otrok se je 
naučil, kako poslušen je bil Jezus volji svojega Očeta, čeprav je šlo za smrt in če mi 
želimo biti kakor Jezus, moramo biti poslušni Božji volji in izpolnjevati njegove 
zapovedi (svetopisemsko besedilo iz Marka 14,32-42).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»In živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil vas.« (Efežanom 5,2a)  
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako mu bo to pomagalo utrditi znanje, pridobljeno na verouku. 

 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Vprašajte svojega otroka, na kaj pomisli ob besedi »poslušnost«. Biti poslušen ni 
zmeraj lahko, ampak biti poslušen Bogu je zmeraj prav. Nekatere ljudi moramo 
ubogati, spet drugih ni potrebno, no slediti Jezusu moramo vedno. Pogovorite se z 
otrokom o osebah, ki jih more ubogati in kaj misli, koga ne rabi poslušati.  

 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, ti si nas ustvaril in veš kaj je najbolje za nas, zato ti želimo biti 
poslušni. Pomagaj se nam obnašati v skladu s tvojimi ukazi. Želimo živeti življenje, 
polno ljubezni in slediti Jezusovem primeru. 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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Danijel je živel s svojo družino na kmetiji, polni živali. Imeli so prašiče, piščančke, koze, ovce, krave 
in nekaj rac. Prav tako pa je Danijel imel svoega, zelo ljubega psa Beetla. Njegovo ime je bilo Beetle, 
ker je bil kar okrogel in ko je hodil, je izgledal kot hrošč. Danijel je moral na kmetiji nahraniti 
piščančke in zbirati jajca, nahraniti in razčesati psa ter seveda pospraviti svoje igrače. In to je bilo 
vse, kar je 6-leten deček, lahko storil, čeprav na kmetiji. Danijelu ni bilo težko opravljati teh opravil, 
še posebaj, ker je zanje dobil vsak dan 50 centov. Lahko si predstavljate, da glede na to, da je 
Danijel opravila opravljal vsako dnevno, da se je tag denarja kar nabralo. Njegova mama, mu je 
denar, ki si ga je prislužil dajala vsako nedeljsko jutro, tako da je Danijel dobil občutek, kako je delati 
za denar. Danijel je z svojo mamo ob nedeljah hodil tudi v cerkev. Poskrbel je, da je vsak teden od 
tega denarja desetino dal Jezusu. V svojem srcu je vedel, da je skozi to, ko je bil tako poslušen Bogu, 
mu izkazoval svojo ljubezen. Nekega jutra je Danijel z svojo mamo obiskal sosednjo domačijo, da bi 
pogledala nekatere živali, ki so bila naprodaj. In deček je zagledal majhnega psa, ki je izgledal točno 
tako kot Beetle. Nad njim je bil velik znak, kjer je pisalo: Na prodaj, 25 evrov. "Mami, želel bi kupiti 
tega psička. Ali lahko?" je Danijel prisl mamo. "Imam skoraj dovolj denarja" "Res je, skoraj imaš 
dovolj denarja, ampak zdi se mi, da potrebuješ še nekaj evrov", mu je odgovorila mama. "Koliko dni 
potrebujem, da bi našparal še preostali denar?" je vprašal Danijel in pričel šteti na prste. "Če boš 
vsak dan izpolnil svoja opravila, boš našparal dovolj denarja ravno do nedelje. Po cerkvi lahko greva 
in kupiva psička." "Oh, komaj čakam. Tako bo Beetle dobil novega prijatelja." Tako sta se odpravila 
domov in vsak dan v tistem tednu, je Danijel izpolnil svoja opravila. Ni se mu zmeraj dalo pospraviti 
svojih igrač. ampak mama ga je le nežno opomnila na psička in Danijel je ubogal. In končno je prišla 
nedelja in mama je Danijelu izročila prislužen denar. Danijel je hitro preštel svoj denar. "Poglej 
mami, imam natanko 25 evrov. Po bogoslužju lahko greva kupit psička! In Beetle bo spoznal svojega 
novega prijatelja! "Počakaj Danijel, ali nisi nečesa pozabil?" ga je mama z zaskrbljenim glasom 
vprašala. Danijel se je za trenutek zamislil: "Oh ja, skoraj bi pozabil. Najprej moram Gospodu oddati 
desetino." Pogledal je na kup kovancev z razočasanostjo "Mami, ali lahko tokrat izpustim desetino?" 
"Ali res to želiš storit? Sin, kaj ti je pomembnejše; Jezus li psiček?" Danijel je sedel s sklonjeno glavo 
in pomislil: "Seveda mi je Jezus pomembnejši in vem da moram najprej ubogati Boga." To nedeljo je 
Danijel oddal nekaj svojega denarja v cerkvi, kot zmeraj, z zavedanjem, da bo moral oddelati še en 
teden, da si bo lahko prislužil denar za nakup psička. Zaskrbelo ga je, da bo morda nekdo drug kupil 
psička, ki je izgledal kot Beetle, toda upal je v nasprotno. In končno je Danijel konec naslednjega 
tedna ponovno zbral dovolj denarja in z mamo sta odšla do sosednje domačije. In ne boste verjeli, 
kako razočaran je bil Danijel, ko je videl prazno uto, kjer je prebival psiček. Začel je jokati in mama 
ga je potolažila. In v tistem trenutku je iz hiše stopil gospodar domačije in vprašal Danijela zakaj joče 
in njegova mama mu je razložila kaj se je zgodilo. "Oh, mladenič", je rekel z nežnim glasom, "pa saj 
jaz imaš še cel duvat mladih psičkov na prodaj. Stari so le okrog sedem tednov, zato jih hranim v 
hiši. Ali bi jih rad videl? "Seveda!" je Danijel odgovoril z nasmehom do ušes. Vsi skupaj so odšli v hišo 
in tam so bili še štirje mladi psički in vsi so izgledali prav tako, kakor Beetle. "Tale mi je res všeč", je 
rekel Danijel. "Koliko stane?" Gospodar ga je za trenutek pogledal in odgovoril: "Zate le 10 evrov." 
Danijel je preštel 10 evrov in jih dal gospodarju za tega psička. Nato sta z mamo pohitela domov. In 
tako je Beetle naposled le dobil novega prijatelja in s tem tudi Danijel. 
 

KONEC 
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Želim biti kot Jezus 
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Material ni za prodajo. 
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