
		

se	 domislite	 načinov,	 na	 katere	 bi	 lahko	 Jezusa	
spoznali	 še	 drugi.	 Ne	 pozabite	 pritrditi	 rjuh	 s	
ščipalkami	 za	 perilo.	 Otroci	 se	 nato	 lahko	 igrajo	 v	
šotoru	ali	tiho	sedijo	v	njem,	medtem,	ko	poslušajo	
svetopisemsko	 zgodbo	 ali	 umirjeno	 glasbo.	
Čestitajte	 otrokom,	 da	 so	 vam	 pomagali	 pri	
postavitvi	šotora.	
Uporaba:	 Bogu	 je	 všeč,	 ko	 sodelujemo,	 si	
pomagamo	med	 sabo	 in	medtem,	 ko	 smo	 skupaj,	
govorimo	o	Jezusu.	
	

	
	
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.	
	

AKVILA, PRISKILA 
IN APOLON 

  

POMOČNIKI V SVETEM PISMU 

Ta	 lekcija	 bo	naučila	 otroke,	 da	 je	 Bogu	 zadovoljen,	 ko	 sodelujemo	pri	
oznanjevanju	Jezusove	ljubezni.	

	

 
 

7. lekcija 

 

OB PRIHODU OTROK (10 minut) 

ZAČETNA MOLITEV (5 minut) 

Teme:		
Krščansko	življenje,	evangelizacija,	slediti	Jezusu.		

ŠOTOR	ZA	JEZUSA	(aktivnost)	
Otroci	se	bodo	skozi	sodelovanje	naučili	povedati	
drug	drugemu	o	Jezusu.		
	

Teme:	
Poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Naredite	v	sobi	prostor	za	šotor.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Povejte	otrokom	o	Akvili	in	Priskili,	ki	sta	povedala	
ljudem	 o	 Jezusu,	 medtem	 ko	 so	 ti	 postavljali	
šotore	 (Apd	 18).	 Nato	 povabite	 otroke,	 da	 vam	
pomagajo	postaviti	stole	v	krog	in	razprostite	čez	
rjuhe,	da	bo	izgledalo	kot	šotor.	Medtem	ko	boste	
to	 delali,	 se	 pogovorite	 o	 Jezusovem	 rojstvu,	
njegovi	 smrti,	 vstajenju,	 vnebovzetju	 in	 o	 dnevu,	
ko	 bo	 Jezus	 ponovno	 prišel.	 Otroci	 naj	 se	 vam	
pridružijo	v	pogovoru	o	Jezusovi	ljubezni	in	skupaj	

PRIPOMOČKI: 
Posteljnina	ali	tanke	rjuhe	
Stoli	
Ščipalke	za	obešanje	perila	
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Uvod: 	
Pavel	je	bil	mož,	ki	je	pomagal	drugim	tako,	da	je	
potoval	 in	 pridigal	 o	 Jezusu.	 S	 seboj	 je	 imel	
pomočnika,	 ki	 sta	 z	 njim	 potovala;	 to	 sta	 bila	
Akvila	 in	 Priskila.	 Akvila	 in	 Priskila	 sta	 pomagala	
možu	po	imenu	Apolon.	Danes	se	bomo	učili	o	teh	
osebah	–	o	tem,	kako	so	pomagali	in	skupaj	delali,	
da	bi	drugim	povedali	o	Jezusu.	
	

Preberite	Apostolska	dela	18,1-3,	18	in	24-28.	
	

Vprašanja	za	razpravo: 	
1) Kdo	je	ostal	z	Akvilo	in	Priskilo?	(Pavel.)	
2) Kaj	 je	 bila	 njihova	 služba?	 (Bili	 so	 izdelovalci	

šotorov.)	
3) Kako	sta	pomagala	Pavlu	oznanjevati	novico	o	

Jezusu?	(Tako	da	sta	z	njim	potovala.)	
4) Kako	 je	 Apolon	 pomagal	 oznanjevati	 novico	 o	

Jezusu?	(Tako	da	je	pridigal	v	cerkvi/shodnici.)	
5) Kako	 pa	 sta	 ta	 Akvila	 in	 Priskila	 pomagala	

Apolonu?	(Pomagala	 sta	 mu	 naučiti	 se	 več	 o	
Bogu.)	

6) Kaj	je	storil	Apolon	po	tem,	ko	sta	mu	Akvila	in	
Priskila	 pomagala?	(Odpotoval	 je	 v	 drugo	
mesto	in	nadaljeval	z	oznanjevanjem.)	

7) Kako	 so	 vsi	 pomočniki	 sodelovali	 med	 sabo?	
(Skupaj	so	potovali	in	učili	druge	o	Jezusu.)	

	

Zaključek:	Božji	 pomočniki	 potrebujemo	 drug	
drugega.	 Bog	 je	 zadovoljen,	 ko	mi	 sodelujemo	 v	
oznanjevanju	Božje	ljubezni.	
	

POTUJ	IN	POVEJ	(ročno	delo)	
Izdelek	bo	pomagal	 otrokom	pretehtati,	 kaj	 vse	
potrebujejo	za	potovanje	in	da	povedo	drugim	o	
Jezusu.		
	

Teme:	
Pričevanje,	krščansko	živiljenje,	slediti	Jezusu.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Čas	trajanja:	
Približno	15	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	dovolj	kopij	predlog	za	vsakega	otroka.		
	

Kaj	boste	naredili:	
Pojasnite	 otrokom,	 da	 so	 ljudje	 v	 Svetem	 pismu	
ponavadi	potovali	zato,	da	bi	kot	Božji	pomočniki	
govorili	drugim	o	Jezusu.	Pogovorite	se	o	tem,	kaj	
vse	 bi	 dali	 vzeli	 na	 potovanje	 v	Gardeland	 ali	 na	
morje.	 Nato	 vprašajte	 otroke,	 kaj	 bi	 potrebovali,	
če	 bi	 odpotovali	 k	 svojim	 starim	 staršem	 ali	 k	
prijateljem.	 Pojasnite,	 da	 jim	 bo	 ta	 izdelek		
pomagal	razmisliti,	kaj	bi	morali	položiti	v	kovček,	
če	 bi	 želeli	 nekomu	 povedati	 o	 Jezusu.	 Razdelite	
otrokom	predloge	in	barvice.	Ko	pobarvajo	stvari,	
naj	 še	 izrežejo	 te,	 ki	 bi	 jih	potrebovali.	Na	koncu	
nalepite	te	stvari	na	kovček.	
	

Če	želite	otežiti	zadevo:		Izrežite	plastične	mapice	
v	obliki	kovčka.	Nalepite	kovčke	na	prednjo	stran	
mapice,	 tako	 da	 bodo	 otroci	 lahko	 noter	 položili	
svoje	stvari.	
	

»... da bomo tudi sami 
postali sodelavci resnice.« 

3 Janez 1,8b 

SVETOPISEMSKA VRSTICA (5 minut) 

Ta	 vrstica	 bo	 naučila	 otroke,	 da	 pomočniki	
sodelujejo	 med	 sabo	 v	 oznanjevanju	 Jezusove	
ljubezni	drugim.	

ČAS ZA ZABAVO (15 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Predlogi	(str.	5	in	6)	
Barvice,	lepilo,	škarje	
Plastične	mapice	(po	želji)	

SVETOPISEMSKA ZGODBA (15 minut) 
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ŠTAFETA	OZNANJEVANJA	(igra)	
Otroci	 se	 bodo	 igrali	 igro,	 ki	 jih	 bo	 spomnila,	
kako	 pomembno	 je	 sodelovati	 pri	 oznanjevanju	
novice	o	Jezusu.		
	

Teme:	
Poslušnost,	služenje.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Čas	trajanja:	
Približno	10	minut.	
	

Priprava:	
Natisnite	 in	 izrežite	 kartice	 ter	 jih	 položite	 v	
vedro.	Vedro	postavite	na	nasprotno	 stran	 sobe.	
Potisnite	 pohištvo	na	 stran,	 da	bodo	otroci	 imeli	
prostor	za	igro.	
	

Kaj	boste	naredili:	
Otroci	 naj	 se	 postavijo	 na	 oddaljeni	 konec	 sobe,	
vedro	 pa	 naj	 bo	 na	 vidnem	 mestu.	 Razložite	
otrokom,	 da	 bodo	 eden	 po	 eden	 šli	 do	 vedra	 s	
pisemsko	ovojnico	(lahko	celo	tečejo,	če	se	igrate	
zunaj),	vzeli	en	kos	papirja	in	ga	položili	v	ovojnico	
ter	 se	 vrnili	 na	 start.	 Vsak	 otrok	 bo	 predal	 svojo	
ovojnico	 naslednjemu	 v	 vrsti	 (kot	 štafeto),	 vse	
dokler	 ne	 bo	 vedro	 prazno.	 Nato	 izpraznite	
ovojnico	 in	 naročite	 otrokom,	 da	 sodelujejo	 ter	
postavijo	kose	v	pravilni	vrstni	red.	Pogovorite	se	
o	 resnici	 o	 Jezusu,	 ki	 jo	 lahko	 delimo	 z	 drugimi	
tako,	 da	 preberemo	 vsak	 del	 na	 glas.	 Čestitajte	
otrokom	za	sodelovanje	in	za	to,	da	so	se	naučili,	
kaj	povedati	drugim	o	Jezusu.		
	
	
 
Zaključna	molitev:	
Tako	 kot	 začetna	 molitev	 je	 pomembna	 tudi	
zaključna	molitev.	Le-ta	dá	otrokom	priložnost,	da	
se	zahvalijo	Bogu	za	prigrizke	in	ostale	blagoslove.	
Zaključna	molitev	naj	je	kratka.		
	
	
	
	

Prigrizek:	
Prinesite	serviete,	sok,	krekerje,	kose	sira	in	nekaj	
drugih	 prigrizkov	 za	 otroke.	 Ko	 si	 bodo	 vsi	 umili	
roke,	 molite	 in	 se	 zahvalite	 Bogu	 za	 pomočnike.	
Nato	naštejte	otrokom	opravila,	v	katerih	vam	naj	
pomagajo	 tako,	 da	 jih	 prosite,	 da	 podajo	 neko	
določeno	 stvar	 drugiemu	 otroku.	 Otroci	 naj	
podajajo	stvari	eden	po	eden	 (na	primer,	najprej	
serviete,	 nato	 krekerje	 itd.)	 Vsakemu	 otroku	
posebaj	čestitajte	za	pomoč	in	spodbudite	ostale,	
da	 bodo	 potrpežljivi.	 Ko	 otroci	 jedo	 prigrizke,	 se	
pogovorite	 o	 Bogu,	 kako	 je	 zadovoljen,	 ko	 med	
sabo	 sodelujemo	 kot	 pomočniki.	 Na	 koncu	 se	
skupaj	 z	 otroci	 domislite	 še	 nekaj	 načinov,	 na	
katere	lahko	sodelujete	(na	primer	čiščenje	sobe.)	
	
	

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

	
	 	

MOLITEV in PRIGRIZEK (10 minut) 

ZAKLJUČNA AKTIVNOST (10 minut) 

DODATNI ČAS ZA ZABAVO (10 minut) 

PRIPOMOČKI: 
Kartice	za	štafeto	oznanjevanja	(str.	7)	
Škarje	
Majhne	pisemske	ovojnice	
Vedro	

NASLEDNJI	TEDEN	
Izberite	novo	lekcijo	za	otroke.	

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
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Kaj smo se naučili: 

Akvila in Priskila sta bila izdelovalca šotorov, ki sta pomagala in potovala s Pavlom, 
da bi govorila drugim o Jezusu. Akvila in Priskila sta tudi pomagala Apolonu postati 
boljši učitelj (svetopisemsko besedilo iz Apostolska dela 18,1-3, 18 in 24-28).  

 

Kaj si bomo zapomnili:   

»... da bomo tudi sami postali sodelavci resnice.« (3 Janez 1,8b)  
 
Ta vrstica bo otroka naučila, da moramo med sabo sodelovati kot sledilci Jezusa. 
Preberite nekajkrat še na glas to vrstico in pomagajte otroku razumeti, kaj pomeni 
sodelovati z drugimi (na primer, biti potrpežljiv, prijazen in nesebičen). Povejte 
otroku o tem, kako ste vi z nekom sodelovali v izpolnitvi Božjega navodila in kakšni 
so bili rezultati vašega skupnega dela.  
 

Predlog za aktivnost staršev in otroka: 

Med tednom, ko boste skupaj z otrokom počeli neko stvar, zapojte pesem. 
 

Dnevna molitev: 

Hvala ti, Bog, za pomočnike. Pokaži nam, kako sodelovati med seboj v 
oznanjevanju tvojega imena. Hvala ti, da nas tako ljubiš, da si poslal Jezusa, da je 
umrl za naše grehe. Amen. 

VEROUČNI LIST ZA DOMOV 
Dragi starši! 
 

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

	
	

1. 
Jezus je bil 
rojen kot 
otrok. 

2.  
Jezus se je  
kot otrok 
z veseljem učil  
o Bogu. 

3. 
Jezus 
je učil druge  
o Bogu. 

4. 
Jezus ni 
nikoli  
grešil. 
 

5. 
Jezus je 
ubogal  
Boga. 

6.  
Jezus je 
umrl na križu  
za naše grehe. 

7. 
Jezus je  
bil obujen  
nazaj v 
življenje. 

8. 
Jezus želi, 
da verujemo  
vanj. 

9. 
Jezusovo 
ljubezen lahko 
oznanjamo 
drugim. 
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