
		

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

prisotnih.	
b) Prošnjo	za	Božje	vodstvo,	še	posebej	za	učitelje,	

da	 bi	 Božjo	 besedo	 razložili	 na	 otrokom	
razumljiv	in	smiseln	način.		

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

	
Ko	 v	 molitev	 vključujete	 prošnjo	 ali	 zahvalo,	
imejte	vedno	v	mislih	naslednje:		
a) Vsak	otrok	mora	imeti	priložnost,	da	pove	svojo	

prošnjo	in	zahvalo.	
b) V	primeru,	da	vam	otroci	povedo	 svoje	prošnje	

in	zahvale,	bodite	pozorni,	da	v	molitvi	koga	ne	
pozabite.	

c) Omenite	 tudi	 posebne	 potrebe	 vaše	 cerkve	 oz.	
vaših	vernikov.	

	

POZORNI 
NA JEZUSA 

USTAVI SE, POGLEJ IN PRISLUHNI 

Ta	 lekcija	 bo	 otrokom	 pomagala	 razumeti,	 kaj	 pomeni	 biti	 pozoren	 na	
Gospodov	prihod	 in	da	 le	nebeški	Oče	ve,	kdaj	 se	bo	 to	 zgodilo;	mi	pa	
moramo	ostati	zvesti	in	pozorni,	dokler	ta	dan	ne	pride.	

	

 
 

2. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (12 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 
Teme:		
Pozornost,	slediti	Jezusu,	pripravljenost.	

URA	IZ	PLASTELINA	(aktivnost)	
	

Začnite	 tako,	 da	 iz	 plastelina	 naredite	 velik	 krog	
(okoli	 30	 cm	 premera)	 in	 ga	 položite	 na	 sredino	
mize.	 Za	 otroke	 imejte	 pripravljeno	 veliko	
plastelina	 različnih	 barv	 v	 rezervi.	 Na	 tablo	
zapišite	 številke	 od	 1	 do	 12.	 Ko	 pridejo	 otroci,	
dajte	vsakemu	eno	številko	od	1	do	12.	Razložite,	
da	 bodo	 skupaj	 izdelali	 uro,	 tako	 da	 bodo	
oblikovali	 številke	 iz	 plastelina.	 Otroci	 naj	 si	
pomagajo	 s	 številkami	na	 tabli,	 če	ne	vedo,	kako	
izgleda	njihova	številka.	
	

Če	 imate	manj	kot	12	otrok,	dajte	drugo	številko	
tistemu,	ki	prej	konča.	Če	imate	več	kot	12	otrok,	
lahko	začnete	z	dvema	velikima	krogoma	in	imate	
dve	ekipi.	
	

Ko	 otroci	 izoblikujejo	 svoje	 številke,	 naj	 jih	
položijo	 na	 krog,	 kamor	 mislijo,	 da	 spadajo.	 Ko	
končajo,	razpravljajte	o	različnih	rabah	ure.	
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Pred	 pričetkom	 pripovedovanja	 naj	 se	 otroci	
zberejo	okoli	vas.		Za	lažje	razumevanje	uporabite	
otroško	Sveto	pismo.	
	

Uvod: 	
Prejšnjič	 smo	 se	 učili	 o	 tem,	 kako	 čakamo	 na	
Jezusa.	 Današnja	 svetopisemska	 zgodba	 nas	 bo	
naučila,	kaj	delati,	medtem	ko	čakamo.	Naučili	se	
bomo,	kaj	delati	s	svojimi	očmi.	
	
Preberite	Marko	13,32-37	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdaj	se	vrne	Gospod	na	Zemljo?	(Nihče	ne	ve.)	
2) Ali	vedo	angeli?	(Ne.)		
3) Ali	ve	Sin	Jezus?	(Ne,	niti	Jezus.)		
4) Kdo	 ve	 za	 dan	 in	 uro,	 ko	 se	 Gospod	

vrne?	(Samo	Oče	v	nebesih.)		
5) Kaj	naj	delamo,	medtem	ko	čakamo?	(Smo	na	

straži,	smo	pozorni	in	opazujemo.)		
6) Kaj	 mislite,	 da	 pomeni	 biti	 na	 straži	 in	 biti	

pozoren?	(Da	zaupamo	in	poslušamo	Jezusa	in	
ne	postanemo	žrtev	 sovražnikovih	 spletk.	Prav	
tako,	 da	 smo	budni	 in	 se	ne	naveličamo	 živeti	
za	Boga.)	

7) Zelo	je	pomembno,	da	smo	budni,	saj	Jezus	to	
omeni	 dvakrat	 v	 teh	 vrsticah.	 Kaj	 mislite,	 da	
pomeni,	da	smo	budni?	(Da	smo	budni	pomeni,	
da	se	vsak	dan	življenja	veselimo	Jezusa,	dokler	
se	ne	vrne.	Ne	 le	z	našimi	očmi,	 temveč	 tudi	 z	
našim	umom.)	

8) Na	 katere	 načine	 smo	 lahko	 budni?	(Tako	 da	
poslušamo	Jezusa,	 smo	mu	poslušni,	verujemo	
vanj,	ljubimo	druge,	molimo	itd.)	

	
	
OSTANIMO	POZORNI	(igra)	
Otroci	 vidijo	 razliko	 med	 tem,	 ko	 so	 pozorni	 in	
čakajo	 na	 Gospoda	 in	 nepripravljenostjo	 na	
njegov	prihod..		
	

Teme:	
Pozornost,	slediti	Jezusu,	pripravljenost.	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Pred	 srečanjem	 natisnite	 kopijo	 predloge	 in	
izrežite	znak	za	 Jezusa	 in	 roparja.	Preluknjajte	na	
nasprotnih	 straneh	 vsakega	 znaka	 in	 potegnite	
skozi	sukanec,	tako	da	bo	dovolj	prostora,	da	gre	
na	 otrokovo	 čelo	 kot	 krona.	 Če	 vam	 je	 ljubše,	
lahko	otroci	nosijo	to	kot	verižico.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	na	 glas	 preberite	Matej	 24,42-44.	Nato	
izberite	enega,	 ki	bo	 Jezus	 in	enega,	 ki	bo	 ropar.	
Namestite	 primeren	 znak	 na	 čelo	 dveh	 otrok	 in	
naj	 se	 postavita	 spredaj.	 Nato	 naj	 sedeči	 otroci	
sklonijo	 glave	 in	 pokopajo	 obraz	 v	 svoje	 roke.	
Nazadnje	ugasnite	luči.	Jezus	in	ropar	bosta	hodila	
po	sobi	in	se	nežno	dotaknila	glave	ene	osebe.	Ko	
to	 storita,	 se	 morata	 vrniti	 naprej	 in	 ne	 smeta	
povedati,	 čigave	 glave	 sta	 se	 dotaknila.	 Ko	 se	
Jezus	in	ropar	vrneta	naprej,	prižgite	luči.	Nato	naj	
vstane	le	otrok,	čigar	glave	sta	se	dotaknila.	Nato	
naj	ugiba,	kdo	se	ga	je	dotaknil,	Jezus	ali	ropar.	Če	

»Bodite torej budni, ker 
ne veste, katerega dne 

pride vaš Gospod.« 
Matej 24,42 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (7 minut) 

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Predloga	–	Jezus	in	tat	(str.	6)	
Sukanec,	luknjač	

Z	 otroki	 ponovite	 vrstico	 trikrat.	 Ko	 govorite	
vrstico,	 dvignite	 obe	 roki,	 kot	 da	 bi	 držali	
daljnogled	in	iskali	Jezusa.	
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otrok	pravilno	ugane,	bo	vzel	znak	od	osebe,	ki	se	
ga	 je	 dotaknila	 in	 bosta	 zamenjala	 vlogi	 v	
naslednji	 rundi.	 Če	 otrok	 ne	 ugotovi	 pravilno,	 se	
mora	usesti	nazaj	in	počakati	na	naslednjo	rundo.	
To	nekajkrat	ponovite.	V	 zadnji	 rundi	pustite	 luči	
prižgane	in	otroci	naj	imajo	odprte	oči,	ko	gledajo,	
kdo	se	jih	dotakne.	
	

Kaj	boste	povedali:	
(Ko	preberete	Matej	24,42-44)	Igrali	se	bomo	igro	
Ostanimo	 pozorni.	 Na	 začetku	 ne	 bo	 lahko.	
Zaprite	oči	in	položite	glave	v	dlan.	Nihče	ne	gleda	
in	ne	kuk.	Predstavljajte	si,	da	ste	doma	in	spite.	
Izbrala	bom	nekoga,	 ki	bo	 ropar.	Ropar	bo	prišel	
in	 se	 nežno	 dotaknil	 glave	 nekoga,	 ko	 ne	 boste	
pričakovali.	 Izbrala	bom	tudi	nekoga,	ki	bo	Jezus.	
Jezus	 bo	 tudi	 prišel	 in	 se	 nežno	 dotaknil	 ene	
izmed	vaših	glav.	Ta	oseba	se	bo	pretvarjala,	da	je	
Jezus	 prišel	 nazaj,	 ko	 nihče	 ni	 pripravljen	 ali	
pozoren	na	njegovo	vrnitev.	Luči	 so	ugasnjene	 in	
vsi	spijo.		
(Pred	 zadnjo	 rundo.)	 Zdaj	 se	 bomo	 igrali	 še	
zadnjič.	 Ampak	 tokrat	 bomo	 vsi	 pripravljeni	 in	
bomo	imeli	prižgane	luči	ter	odprte	oči.	Vsi	bomo	
pozorni	in	bomo	pazili	na	Jezusa.	
	

Vprašanja	za	razpravo:	
1) Ali	 je	blio	 lažje	vedeti,	 kdo	 se	 je	dotaknil	 vaše	

glave,	 ko	 so	 bile	 luči	 prižgane	 ali	 ko	 so	 bile	
ugasnjene?	 Zakaj?	(Dovolite	 otrokom	 odgo-
voriti.)	

2) Ali	 je	 bilo	 lažje	 biti	 pozoren	 na	 Jezusa	 pri	
prižganih	 lučeh	 ali	 pri	 ugasnjenih?	(Dovolite	
otrokom	odgovoriti.)	

	

To	 je	 bila	 zabavna	 igra.	 Vsi	 vemo,	 da	 je	 spanje	
pomembno,	 da	 ostanemo	 zdravi.	 Ko	 nam	 Jezus	
pravi,	 naj	 smo	 pozorni	 in	 pripravljeni,	 to	 ne	
pomeni,	 da	 naj	 nikoli	 ne	 spimo.	 Ampak	 želi,	 da	
smo	 pripravljeni	 na	 njegov	 prihod,	 da	 je	 on	
središče	našega	življenja	in	da	sovražnik	ne	zavede	
	
	
	

TELESKOP	(ročno	delo)	
Otroci	 izdelajo	 teleskom,	 ki	 ga	 lahko	 uporabijo	
za	igro,	da	iščejo	Jezusa	na	oblakih,	ko	se	vrne.	
Teme:	
Odločitve,	slediti	Jezusu,	potrpežljivost,	molitev.	

	
	
	
	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Pred	srečanjem	zberite	dovolj	 stojal	 za	papirnate	
role,	da	bo	vsak	otrok	imel	eno.	Delovalo	bo	tudi,	
če	vzamete	prazne	 role	papirja	 za	 zavijanje	 in	ga	
razrežete	na	manjše	kose.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Vsakemu	 otroku	 dajte	 kos	 črnega	 papirja.	 Vsak	
otrok	 naj	 uporabi	 belo	 voščenko	 ali	 kredo,	 da	
okrasi	 svoj	 kos	papirja	 z	oblaki.	Vsak	otrok	naj	 si	
izbere	 še	 en	 oblak	 in	 nanj	 nariše	 križ,	 ki	 bo	
predstavljal	Jezusa.	
	

Nato	 vzemite	 približno	 5	 cm	 alu-folije.	 Zavijte	 jo	
okoli	 enega	 konca	 stojala	 za	 paprinate	 role.	
Zalepite	 jo	 z	 lepilnim	 trakom	 ali	 lepilom.	 Nato	
ovijte	trši	papir	okoli	stojala,	 tako	da	so	oblaki	 in	
križ	vidni.	Skupaj	prilepite	na	spoju	obeh	strani	in	
na	 koncih.	 Ko	 končate,	 bo	 vsak	 otrok	 imel	 lep	
teleskop	 (poglejte	 tudi	 navodila	 s	 slikami,	 da	
vidite	kako	izgleda	končni	izdelek	–	str.	7).	
	

Kaj	boste	povedali:	
Sveto	 pismo	 nas	 uči,	 da	 moramo	 vedno	 biti	
pozorni	 na	 Jezusa,	 ker	 se	 bo	 nekega	 dne	 vrnil.	
Toda	nihče	ne	ve,	kdaj.	Matej	24,30	pravi:	»Tedaj	
se	bo	pojavilo	na	nebu	znamenje	Sina	človekovega	
in	 tolkli	 se	 bodo	 po	 prsih	 vsi	 rodovi	 na	 zemlji.	
Videli	 bodo	Sina	 človekovega	 priti	 na	 oblakih	
neba	z	močjo	in	veliko	slavo.«		
Zdaj	 si	 bomo	 nekaj	 zamislil.	 Zaprite	 oči	 in	 si	
predstavljajte,	 kako	 oblaki	 lebdijo	 na	 nebu.	 Na	
enem	 izmed	 teh	 oblakov	 je	 Jezus,	 Sin	 človekov.	
Prihaja	dol	na	Zemljo	z	močjo	in	slavo.	A	ne	bi	to	
bil	čudovit	prizor?	
Izdelali	 bomo	 teleskop,	da	 se	 lahko	pretvarjamo,	
da	 opazujemo	 Jezusa.	 Ali	 vemo,	 kdaj	 bo	 prišel?	
(Ne.)	Nihče	ne	ve,	razen	Očeta	v	nebesih.	Ampak	
moramo	biti	pozorni	in	stražiti.	
	
	

	
	 	
	

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Stojalo	za	papirnato	brisačo	za	vsakega	otroka	
Črn	trši	papir	
Bele	voščenke	ali	kreda	
Škarje	in	alu-folija	
Lepilni	trak	ali	lepilo	
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Zaključna	molitev:	
Enako	 kot	 začetna	 je	 pomembna	 tudi	 zaključna	
molitev.	 Tu	 imajo	 otroci	 priložnost,	 da	 se	 Bogu	
zahvalijo	 za	hrano	 in	druge	blagoslove.	Zaključna	
molitev	mora	biti	kratka.	Ne	pozabite,	da	so	otroci	
verjetno	 nestrpni	 in	 bi	 radi	 čim	 prej	 jedli	 ali	
nadaljevali	z	drugimi	aktivnostmi,	ki	jih	še	čakajo	v	
tem	dnevu.	
	

Prigrizek:	
Za	 prigrizek	 priskrbite	 slane	 palčke	 (bobi	 palčke)	
in	 majhne	 penice	 (small	 marshmallows).	 Otroci	
naj	vzamejo	slano	palčko	in	nanjo	namestijo	toliko	
penic	kot	lahko,	da	naredijo	teleskop.	
Molite	in	se	zahvalite	Bogu	za	dan,	ko	se	bo	Jezus	
vrnil.	 Prosite	 Boga,	 naj	 nam	 pomaga,	 da	 smo	
pripravljeni	 in	 da	 smo	 pozorni	 na	 njegov	 prihod.	
Ko	 jeste,	 vprašajte	 otroke,	 kako	 se	 lahko	
pripravijo	 na	 Jezusovo	 vrnitev.	 Otroci	 naj	 delijo	
načine,	 s	 katerimi	 lahko	 ostanejo	 pozorni,	
medtem	ko	čakajo.	
	
	

	
PAZIMO	IN	MOLIMO	(aktivnost)	
Otroci	se	naučijo,	kako	naj	pazijo	in	molijo,	da	ne	
bodo	grešili	ali	neposlušni.	
	

Teme:	
Pozornost,	poslušnost,	molitev,	greh.	
	
	
	
	
Trajanje:	
Približno	7	minut.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otrokom	 preberite	 Matej	 26,40-41,	 medtem	 pa	
se	 naj	 pretvarjao,	 da	 spijo,	 zatem	 pa	 so	 povsem	
budni	in	pozorni.	
	

Kaj	boste	povedali:	
Ko	 je	 Jezus	bil	 na	 Zemlji,	 je	 nekaj	 svojih	učencev	
peljal	na	vrt	Getsemani.	Rekel	jim	je,	naj	ostanejo	
tam	in	so	pozorni,	on	bo	pa	šel	še	malo	naprej,	da	
bo	 sam	 in	 bo	molil.	 Ko	 je	 Jezus	molil,	 so	 učenci	
zaspali.	

Delali	se	boste,	da	ste	učenci,	ki	so	zaspali.	Zato	z	
zaprtimi	očmi	 sklonite	glave	 (poskrbite,	da	 so	vsi	
pripravljeni).	Poslušajte	me,	medtem	ko	berem	iz	
Svetega	 pisma,	 da	 slišite,	 kaj	 je	 Jezus	 povedal	
učencem,	ko	se	je	vrnil.	
	

Nato	je	šel	k	učencem	in	ugotovil,	da	spijo.	Rekel	
je	Petru:	»Tako,	eno	uro	niste	mogli	ostati	budni	
z	 menoj?	Bedite	 in	 molíte,	 da	 ne	 pridete	 v	
skušnjavo!	 Duh	 je	 sicer	 voljan,	 a	 meso	 je	
slabotno.«	(Matej	26,40-41)	
	

Vsi	 se	 prebudite	 in	 se	 pretegnite.	 Trikrat	
poskočite.	Zdaj	se	obrnite	in	se	usedite.	
	

Kako	 se	 počutite?	 Ste	 povsem	budni	 in	 pozorni?	
(Dovolite	otrokom	odgovoriti.)	
	

Dvignite	roko,	če	se	 je	že	kdaj	zgodilo,	da	ste	bili	
tako	 utrujeni,	 da	 enostavno	 niste	 mogli	 ostati	
budni.	(Dovolite	otrokom,	da	dvignejo	roke.)	
	

Učenci	 so	 bili	 tako	 utrujeni,	 toda	 Jezus	 jih	 je	
potreboval	v	tistem	času,	da	so	ostali	budni.	Jezus	
nam	 tu	 ne	 govori,	 naj	 ostanemo	 budni,	 ko	 je	 že	
čas	 za	 spanje	 ali	 da	 naj	 ne	 gremo	 spat.	 Ampak	
govori,	 da	 ko	 moramo	 moliti,	 naj	 smo	 budni	 in	
pozorni.	Jezus	želi,	da	se	pazimo	sovražnika,	ki	nas	
vedno	 želi	 prelisičiti,	 da	 bi	 delali	 slabe	 stvari.	
Temu	 pravimo	 skušnjava.	 Da	 pazimo	 in	 da	
molimo,	 sta	 najboljša	 načina,	 da	 se	 izognemo	
skušnjavi.	Z	molitvijo	nam	Sveti	Duh	daje	moč,	ki	
jo	 potrebujemo,	 da	 lahko	 povemo	 NE,	 ko	 smo	
skušani,	da	naredimo	nekaj	slabega.	
	
	
	
Na	 koncu	 srečanja	 dajte	 vsakemu	 otroku	 kopijo,	
da	jo	odnese	domov.	
	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (5-10 minut) 

PRIPOMOČKI: 

Nič	

NASLEDNJI	TEDEN	
Pridite	spet	naslednji	teden,	da	se	
naučite	še	o	enem	nasvetu	v	svoji	
hoji	za	Jezusom.	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 
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Kaj smo se naučili: 

Danes se je vaš otrok naučil, kaj pomeni, da je pozoren na Gospodov prihod. Naučil 
se je tudi, da samo naš Oče v nebesih ve, kdaj bo ta čas, ampak smo vsi odgovorni, 
da ostanemo zvesti in pozorni, dokler ne pride ta dan. (Obravnavano 
svetopisemsko besedilo: Marko 13,32-37)  

Kaj si bomo zapomnili:   

»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod.«	(Matej 24,42) 
 
Čez teden skupaj z otrokom nekajkrat ponovite to vrstico. Tako si jo bo otrok lažje 
zapomnil, prav tako pa mu bo to pomagalo, da utrdi znanje, pridobljeno pri 
verouku. 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Igrajte se skrivalnice, vendar na malo drugačen način. Otroku povejte v kateri sobi 
se boste skrili, našel pa bo bo nekoga drugega. Začnite tako, da pride še en član 
družine, ki se skrije v drugi sobi in se pretvarja, da je vi. Otroku nato povejte, da vas 
bo našel, kako se skrivate v tisti sobi. Medtem ko šteje do 10, se boste skrili v 
popolnoma drugi sobi. Ko vas bo otrok šel iskat v prej omenjeno sobo, bo našel 
drugega družinskega člana. To ponovite še enkrat in ukanite otroka. Tretjič se ne 
skrijte, ampak stojte nekje na odprtem, kjer vas lahko vsi vidijo. 

Z otrokom razpravljajte, da bo, preden se Jezus vrne, veliko lažnih prevarantov, ki 
se bodo skrivali, kjer jih ne morejo vsi videti. Ampak resnični človekov Sin, Jezus 
Kristus, bo prišel na takšen način, da ga bodo vsi videli in vedeli kdo on je (glejte 
Matej 24,24-31). 

Dnevna molitev: 

Dragi Gospod, hvala ti, da si nam dal Jezusa, blagoslovljeno upanje. Pomagaj mi, 
da bom pozoren in bom čakala na te. 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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Stop, Look, and Listen 
Lesson 2: WATCHING FOR JESUS 
 
"Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc. 
Used by permission 
www.kidssundayschool.com”   


